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ايي پػٍّف ثِ زًجبل ططاحي يه الگَي تعبزل عوَهي پَيبي تهبزفي ويٌعي جسيس زض قطايط التهابز ثابظ هايثبقاس واِ
ثتَاًس ثب تَجِ ثِ پَيبييّبي حؿبة جبضي ٍ ثب زض ًظط زاقتي ًَؾبًبت ًطخ اضظ ،لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾت پَلي ضا زض هَاجْاِ ثاب
تىبًِّبي زضآهس ًفتي ٍ تىٌَلَغي هَضز هطبلعِ لطاض زّس .زض ايي هطبلعِ پؽ اظ ططاحاي هاسل ،حؿابة جابضي اؾاترطا
قسُ ٍ ضطايت الگَي پيكٌْبزي اظ ططيك ضٍيىطز ثيعي هحبؾجِ هيقَز .ؾپؽ ؾِ لبعسُ ؾيبؾتگاصاضي ثاِ هاسل هعطفاي
قسُ ٍ پَيبييّبي هتغيطّب زض لبلت تَاثع ٍاوٌف آًي ثطضؾي هيقَز .لبعسُ ؾيبؾتگصاضي ثْيٌِ ،لبعسُاي ذَاّس ثَز وِ
تبثع ظيبى ضفبّي ضا زض هَاجِْ ثب ّط تىبًِ ثِ حسالل ثطؾبًسً .تبيج حبوي اظ آى اؾت واِ لبعاسُ ؾيبؾاتگاصاضي ثْيٌاِ زض
هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتي ٍ تىبًِ تىٌَلَغي ثِ تطتيت؛ لَاعس هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ٍ لبعسُ اويس تَضم هايثبقاس.
ًْبيتبً اؾتفبزُ اظ لبعسُ ّسف گصاضي هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ زض هَاجِ ثب زضآهسًفتي هَجات افاعايف ثيكاتط ًَؾابًبت
آًي حؿبةجبضي زضهمبيؿِ ثب حبلت اؾتفبزُ اظ زٍ لبعسُ زيگط هيقَز.
طجمِثٌسي C63، E63، Q43،E32 :JEL

وليس ٍاغگبى :تعبزل عوَهي پَيبي تهبزفي ،ؾيبؾت پَلي ثْيٌِ ،حؿبة جبضيًَ ،ؾبًبت ًطخ اضظ.

 تبضيد زضيبفت1395/12/28 :

تبضيد پصيطـ1396/4/4 :
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 .1هقذهِ

1

اّويت ؾيبؾتگصاضي ثب تَجِ ثِ هتغيطّبي ثرف ذبضجي اظ جولِ حؿبة جابضي ٍ ًاطخ اضظ ،ثاِ
نَضت جبهع تَؾط آثؿتفلس ٍ ضٍگَف )1995( 2ثطضؾي قسّ .سف اظ ايي هطبلعِ ،اٍالً ثطضؾي اثطات
اضظ هيثبقس .ثبًيبً زض ايي هطبلعِ ،ثِ زًجبل هحبؾجِ لبعسُ ؾيبؾتگصاضي ثْيٌِ پَلي ثب زض ًظط گاطفتي زٍ
تىبًِ زضآهس ًفتي ٍ تىبًِ تىٌَلَغي ثِ التهبز ايطاى هيثبقين.
هؿألِ اؾبؾي ايي هطبلعِ ثِ زٍ هجحث هؿألِ حؿبة جابضي ٍ هؿاألِ ؾيبؾات ثْيٌاِ پاَلي ثاب زض ًظاط
گطفتي ًَؾبًبت ًطخ اضظ تمؿين هيگطزز .الگَي ثىبض ضفتِ زض ايي هطبلعِ ،يه الگَي ًَويٌعي هيثبقاس.
ثيكتط هطبلعبت هَجَز زض التهبز ايطاى زض ذهَل ثرف ذبضجي وِ ثاط پبياِ ضٍيىاطز ًاَويٌعي قاىل
گطفتِاًس ،تٌْب ثِ افعٍزى زضآهس ًفتي ثِ ؾوت هٌبثع زٍلات زض لياس ثَزجاِ اوتفاب واطزُ (ثاسٍى تَجاِ ثاِ
اّويت آى ثِ عٌَاى هْنتطيي جعء حؿبة جبضي) ٍ ثسيي ناَضت ياه التهابز ًفتاي ضا زض لبلات هاسل
التهبزي ثبظ ططاحي وطزُاًس (ضثيعي ٍ پسضام ( ٍ )1393فطجي ٍ افكبضي ( .))1394زض ناَضتي واِ ياه
هسل التهبز ثبظ زض ٍالع الگَيي اؾت وِ ثتَاًس ثرف ًفتي ضا عالٍُ ثط تأهييوٌٌسُ هٌابثع هابلي زٍلات ،ثاِ
عٌَاى ثركي اظ تطاظ تجبضي ٍ ثِ زًجبل آى حؿبة جبضي ،عبهلي زض جْت ايجبز پَيابيي زضاياي حؿابة،
جْتزّي ثِ ًطخ اضظ ٍ ّوچٌيي عبهلي هؤثط زض تعييي ؾيبؾت ثْيٌِ پَلي الگَؾبظي وٌس .ضٍيىطز انالي
ايي هطبلعِ ،ثطضؾي تىبًِّبي ثطٍىظا ثِ ٍيػُ تىبًِ ًفتي زض پَيبييّابي حؿابة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي ٍ
تعييي ؾيبؾت ثْيٌِ اظ ايي هٌظط هيثبقس .زض ٍالع ثب ايي زيسگبُ تىبًِّبي زضآهس ًفتي هيتَاًٌس ثب تاأثيط ثاط
ًطخ اضظ ،نبزضات ٍ ٍاضزات ضا هتأثط وطزُ ٍ ثب تحاتالكاعب لاطاض زازى حؿابة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي،
ًْبيتبً زضتعييي ؾيبؾت ثْيٌِ پَلي ًمف ثؿيبض هْوي ضا ايفب ًوبيٌس.
زض ضاؾتبي ًيل ثِ اّساف هطبلعِ ،اظ يه هسل تعبزل عوَهي پَيبي تهابزفي زض ياه التهابز ثابظ
ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .ايي الگَ اظ تطويت؛ ذبًَاضّب ،ثٌگبُّاب ،زٍلات (همابم پاَلي) ٍ ثراف ذابضجي
 . 1ايي همبلِ ثطگطفتِ اظ ضؾبلِ زوتطي ًَيؿٌسُ هؿئَل اؾت.
2. Obstfeld and Rogoff
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تكىيل قسُ اؾت .ذبًَاضّب ثب زض ًظط گطفتي ليس ثَزجِ ثِ حساوثطؾبظي هطلَثيات ذاَز هايپطزاظًاس.
ثٌگبُّب ًيع ثب تَجِ ثِ تبثع تَليس ثِ زًجبل حساوثطؾابظي ؾاَز ذاَز ّؿاتٌس .زٍلات هرابض ذاَز ضا اظ
اًتكبض پَل ٍ زضآهس ًفت (زض ططاحي هسل ؾعي ثط آى ثَزُ تب هسل اضائِ قسُ ثاب قاطايط التهابز اياطاى
هيقَز .ؾپؽ حؿبة جبضي اظ جبيگصاضي ليَز ثَزجِ ٍ تبثع ؾَز ثٌگبُ زض يىسيگط ،ثِ قاىل تاطاظ
تجبضي ٍ ثْطُ زضيبفت قسُ ثبثت ذطيس اٍضاق لطضِ ذبضجي ،اظ هسل اؾترطا هيقَز.
پؽ اظ هحبؾجِ پبضاهتطّبي هسل ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثيعي ،ثب تَجِ ثِ اّويت ًَؾابًبت ًاطخ اضظ زض
پَيبييّبي حؿبة جبضي ،ؾِ لبعسُ ّسفگصاضي اويس تَضمّ ،سفگصاضي هطوت تَضم تَأم ثاب ًاطخ
اضظ ٍ ّسفگصاضي تَضم ٍ تَليس ثِ هسل هعطفي قسُ ٍ پَيبييّابي حؿابة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي زض
هَاجِْ ثب تىبًِّبي تىٌَلَغي ٍ زضآهس ًفتي ثب زض ًظط گطفتي ايي لَاعس ثطضؾي ذَاّس قس .زض ثرف
پبيبًي ايي هطبلعِ ،ثب تَجِ ثِ اّويات تَجاِ ثاِ ًاَ تىبًاِ زض اترابش ؾيبؾات پاَلي ثْيٌاِ ،ؾاِ لبعاسُ
ؾيبؾتگصاضي ًبهجطزُ زض هَاجِْ ثب زٍ تىبًِ تىٌَلَغي ٍ زضآهس ًفتي ثِ هسل هعطفاي ذَاٌّاس قاس ٍ
ًْبيتبً ،لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾتگصاضي پَلي زض هَاجِْ ثب ّاط تىبًاِ ،لبعاسُاي ذَاّاس ثاَز واِ تابثع ظيابى
ضفبّي تعطيف قسُ زض هسل ضا حسالل ًوبيس.
هطبلعِ حبضط زض قف ثرف ؾبظهبًسّي قسُ اؾت .پؽ اظ ثيبى همسهِ ،ثِ تجييي ازثيبت هَضَ ٍ
پيكيٌِ پػٍّف ٍ زض ثرف ؾَم ثِ ثطضؾي هاسل ذاَاّين پطزاذات .ثراف چْابضم ثاِ ثاطآٍضز هاسل ٍ
ترويي پبضاهتطّب ثب ضٍيىطز ثيعي هيپطزاظز .ثرف پٌجن ٍاوٌف آًي هتغيطّب ضا زض هَاجِْ ثب زٍ تىبًاِ
زضآهس ًفتي ٍ تىٌَلَغي ثب ٍاضز وطزى ؾِ لبعسُ هتفبٍتّ .1 ،سفگصاضي اويس تَضم ّ .2سفگصاضي
هطوت تَضم تَام ثاب ًاطخ اضظ ّ .3اسفگاصاضي تاَضم ٍ تَلياس ثطضؾاي هايوٌاس .ثراف قكان لبعاسُ
ؾيبؾت گصاضي ثْيٌِ ضا زض ٌّگبم هَاجِْ ثب زٍ تىبًِ هصوَض ثِ ناَضت جساگبًاِ ثطضؾاي واطزُ ٍ ثاِ
تحليل حؿبؾيت پبضاهتطّب زض تبثع ظيبى ضفبّي هيپطزاظزًْ .بيتابً ثراف پبيابًي هطبلعاِ ثاِ ًتيجاِگياطي
اذتهبل ذَاّس يبفت.
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 .2ادبيات هَضَع ٍ پيشيٌِ تحقيق
آثؿتفلس ٍ ضٍگَف ( )1995ثب ٍاضزوطزى چؿجٌسگيّبي اؾوي ،الگَيي ًَ ثب پبيِّبي التهبز ذطز
ططاحي وطزًس وِ زض آى ضفتبض هتغيطّبي ثرف ذبضجي اظ جولِ ًطخ اضظ ٍ حؿبة جبضي ثطضؾي قسُ
ثييزٍضُاي لجلي ،ثِ ؾوت ضٍيىطزّبي ًاَيي هجتٌاي ثاط چؿاجٌسگيّابي ليوات ٍ تغيياطات هتغيطّابي
ثييالوللي اظ جولِ ًطخ اضظ ٍ تطاظ تجبضي هٌعطف قَز .هطبلعِ آًْب پبيِ ثؿيبضي اظ هطبلعابت ثعاسي زض
ايي ظهيٌِ لطاض گطفت .ثَهي ٍ زٍيل )2003( 1هؤلفِّبي انلي هسل آثؿتفلس ٍ ضٍگاَف ( )1995ضا ثاِ
هسل ذَز ٍاضز وطزُ ٍ اؾبؼ هطبلعبت ذَز ضا ثط پبياِ ثطضؾاي اثاطات اًتمابل قاَنّابي تهابزفي اظ
ططيك ًطخ اضظ ٍ حؿبة جبضي ثٌيبى ًْبزًسً .تبيج هطبلعِ آىّب حبوي اظ آى اؾت وِ ،ؾيبؾتگاصاضي
ثبًه هطوعي زض يه التهبز ثبظ ثِ ًَ هسل ،پبضاهتطّبً ،طخ اضظ ٍ چگًَگي وٌتطل ًَؾابًبت حؿابة
جبضي ٍاثؿتِ اؾت.
گبلي ٍ هًَبؾلي )2005( 2ثب اؾتفبزُ اظ يه هسل تعبزل عوَهي پَيبي تهبزفي ًكبى هيزٌّس وِ
زض يه التهبز ثبظ ٍوَچهّ ،سفگصاضي تَضم زاذلي ؾيبؾات پاَلي ثْيٌاِ اؾات .هطبلعاِ ثاطگيي

3

( )2006هسلي زٍوكَضي هيثبقس وِ ثب ضٍـ حساوثط ضاؾتًوبيي ترويي ظزُ قسُ اؾتٍ .ي زض ايي
هطبلعِ ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبي التهبزويٌعي جسيس ٍ ثب ضٍـ ثطآٍضز حساوثط ضاؾتًوبيي ،پَيابييّابي
حؿبة جبضي ضا زض ٍاوٌف ثِ تىبًاِّابيتىٌَلاَغي ،ؾاليمِ ههاطفوٌٌاسُ ٍ ؾيبؾاتپاَلي ثطضؾاي
هيوٌس .آلگطت ٍ ثي ذَزجب )2011( 4ثب ططاحي يه هسل تعبزل عوَهي پَيبي تهبزفي ثطاي التهبز
الجعايط ثِ عٌَاى يه وكَض نبزضوٌٌسُ ًفتً ،كبى هيزٌّس وِ ؾيبؾت پَلي ّسفگصاضي تَضم پبياِ
طي ؾبلّبي  ،1990-2010ؾيبؾت ثْيٌِ پَلي زض التهبز الجعايط اؾت.

1. Bowman and Doyle
2. Galí and Monacelli
3. Bergin
4. Allegret and Benkhodja
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زٍضتِ ٍ اقٌجبل )2015( 1زض هطبلعِ ذَز ثِ زًجبل ثطضؾي علل ايجبز ًبتطاظي ٍ وبًابلّابي تعاسيل
ايي ًبتطاظي زض حؿبة جبضي هيثبقٌس .هطبلعبت آىّب ًكبى هيزّس واِ عاالٍُ ثاط ًاطخ اضظ ،ؾيبؾات
پَلي ًيع هيتَاًاس زض تعاسيل ًابتطاظي حؿابة جابضي هاؤثط ثبقاس .اگاَضى )2016( 2ثاب ثاِ وابضگيطي
اظ ؾيؿتن ًطخ اضظ اًعطبفپصيطاؾتفبزُ هيقَز ،تعسيالت حؿابة جابضي ثاب ؾاطعت ثيكاتطي ناَضت
هيپصيطز .جطٍيؽً )2016( 3يع زض هطبلعِ ذَز ثب ثىبضگيطي يه هسل تهحيح ٍ ذطبي ثطزاضي ًكبى
هيزّس وِ زض التهبزّبي زضحبل تَؾعِ ،تعسيل ًطخ اضظ هيتَاًس زض ضؾيسى حؿبة جبضي ثِ هَلعيتي
پبيساضً ،مف هْوي ضا ايفب وٌس ٍ لبزض اؾت ًبتطاظي حؿبة جبضي ضا وبّف زّس .جوعثٌسي هطبلعابت
ذبضجي حبوي اظ آى اؾت وِ التهبززاًبى ،پَيبييّبي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجابضي ضا اظ هؤلفاِّابي
هْن زض اًتربة لبعسُ ؾيبؾتي ثطقوطزُاًسّ .وچٌيي ثط اؾبؼ اياي هطبلعابت ،تعيايي ؾيبؾات ثْيٌاِ زض
هسل ثِ عَاهلي ًظيط پبضاهتطّبي هسل ،تغييطات ًطخ اضظ ٍ ًَ تىبًِّب ثؿتگي زاضز.
ًْبيتبً هتغيطّبي زاذلي هبًٌس تَليس ٍ تَضم زض همبيؿِ ثب هتغيطّبيذبضجي اظ جولِ حؿبةجابضي ٍ
تطاظتجبضيٍ ،اوٌف ثيكتطي ثِ تغييط زض لَاعس ؾيبؾتگصاضي ًكبى هيزٌّس.
هتَؾلي ٍ ّوىبضاى ( )1389ثب اؾتفبزُ اظ يه الگَي تعابزل عواَهي پَيابي تهابزفي زض قاطايط
التهبز ثؿتِ ،ثِ ثطضؾي اثطات ٍجَز چؿجٌسگيّب زض التهبز ايطاى پطزاذتِاًسً .تبيج هسل آىّاب حابوي
اظ آى اؾت وِ تَليس غيطًفتي زض ثطاثط تىبًِّبي ثْطٍُضي ،زضآهس ًفتي ،عطضِ پاَل ٍ هرابض زٍلات
افعايف هييبثس .ثَؾتبًي ( )1391ثب التجبؼ اظ هطبلعِ گبلي ٍ هًَبؾلي ( )2005يه هسل تعبزل عواَهي
پَيبي تهبزفي ضا ثطاي يه التهبز وَچه ثبظ ططاحي وطزُ ٍ ًكبى هيزّس وِ ،ؾيبؾت پاَلي ثْيٌاِ
اظ هيبى لَاعس پَلي گًَبگَى ،لبعسُ ّسفگصاضي تَضم زاذلي هيثبقس.
ثْطاهي ٍ لطيكي ( )1390ثب هعطفي يه الگَي تعبزل عواَهيپَيابيتهابزفي ًاَويٌعي ثاِ زًجابل
ثطضؾي تأثيط ؾيبؾتپَلي ثط ًَؾبًبت هتغيطّبي زاذلي هيثبقٌس .آىّب ًكبى هيزٌّس زض ٌّگبم هَاجِْ
1. Duarte and Schnabal
2. Eguren
3. Gervais
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ثب تىبًِ زضآهسًفتيًَ ،ؾبى ووتطي زض هتغيطّبي تَليس ٍ تَضم ايجبز هيقاَز .زض اياي هطبلعاِ ؾيبؾات
ثْيٌِ پَلي ثِ قىل ووي هحبؾجِ ًكسُ اؾت .فطجي ٍ افكبضي ( )1394ثِ ثطضؾي اثط تىبًِّابي ليوات
ًفت ثط ًَؾبًبت هتغيطّبي والى التهبز ايطاى ،زض ياه الگاَي تعابزل عواَهي پَيابي تهابزفي چٌاس
ًبوبضاييّبي حبنل اظ ٍلَ تىبًِّب زض التهبز ضا ثب ٍجَز انطىبنّبي هرتلف ثِ حاسالل ثطؾابًس.
ثب ايي ٍجَز ،زض هطبلعِ آىّب ثرف ًفتي ثِ قىل ثركي تَليسي (ًِ ثِ عٌَاى ثركي اظ حؿبة جبضي)
هعطفي قسُ اؾت.
اوثط هطبلعبت زاذلي زض تجييي لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾت پَلي زض هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتاي ،ثطضؾاي
پَيبييّبي حؿبة جبضي ضا ًبزيسُ گطفتِاًسّ .وچٌيي هسلّبي زاذلي زض تعييي لبعسُ ؾيبؾت پاَلي،
ثِ ًَ تىبًِّبي ٍاضزُ ثِ التهبز تَجِ چٌساًي ًساقتِاًس .اظ ايي ضٍ هطبلعِ فعلي ثِ زًجبل ططاحاي ياه
الگَي تعبزل عوَهي پَيبي تهبزفي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍيىطز ثيعي هيثبقس واِ ثاب تَجاِ ثاِ پَيابييّابي
حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ٍ ثب زض ًظط زاقاتي ًَؾابًبت ًاطخ اضظ ،لبعاسُ ؾيبؾات پاَلي ثْيٌاِ ضا زض
هَاجِْ ثب تىبًِّبي زضآهس ًفتي ٍ تىٌَلَغي ثِ نَضت جساگبًِ هَضز هطبلعِ لطاض زّس.

 .3هذل
الگااَي پيكااٌْبزي زض ايااي هطبلعااِ اظ هااسل ثااطگيي ( )2006التجاابؼ قااسُ اؾاات .پااؽ اظ ثطضؾااي
تفبٍتّبي هسل اؾتفبزُ قسُ زض ايي هطبلعِ ثب هسل ثطگيي ،ثِ تكطيح ثرفّابي تكاىيل زٌّاسُ هاسل
ذَاّين پطزاذت.
 .1-3تفاٍتّاي هذلبزگيي با هذل فعلي ٍ ًَآٍريّاي پضٍّش
 .1-1-3تفاٍتّا

 الگَي اؾتفبزُ قسُ زض ايي همبلِ ثطذالف الگَي ثطگيي ،يه الگَي تعبزل عوَهي پَيبي تهابزفيترويي ظزُ قسُ زض ًطمافعاض زايٌبض زض هحيط هتلت هيثبقس .الگَ ثاطگيي ياه الگاَي زٍوكاَضي
هيثبقس وِ ثطاي وكَضّبي گطٍُ ّفت ٍ ايبالت هتحسُ آهطيىب ،ثب هعبزالتي زليمبً هتٌبظط ثاطاي زٍ
وكَض يبزقسُ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾات ٍ اياي هعابزالت ٍ توابهي هتغيطّابي ثاِ ناَضت تفبضالي
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هحبؾجِ گطزيسُاًس .ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ًويتَاى التهبز ًفتي ايطاى ضا زليمبً هتٌبظط ثاب التهابزي ذابل
زض ًظطگطفت؛ هسل فعلي ،ثِ نَضت يه وكَض زض تعبهل ثب زًيبي ذبض تغييط يبفتِ اؾت ٍ توابهي
هعبزالت ٍ هتغيطّب اظ حبلت تفبضلي ذبض گطزيسُاًس.
تعييي وطزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ حل ثِ نَضت تفبضلي ،هتغيطّبي زضٍىظاي ليوتّبي نابزضاتي
ٍ ٍاضزاتي ضا ثِ نَضت يه هتغيط زض غبلت تفبضلي اضائِ وطزُ اؾت .زض هسل اؾتفبزُ قسُ زض اياي
هطبلعِ ،ايي هكىل هطتفع گطزيسُ اؾت.
 اظ هْنتطيي تفبٍتّب زض الگَي ثطگيي ٍ هطبلعِ فعلي زض ذهَل التهبز ايطاى ،هيتَاى ثاِ افاعٍزىزضآهس نبزضات ًفتي زض ؾوت هٌبثع ليس ثَزجِ زٍلت ،تطاظ تجبضي ٍ ثاِ زًجابل آى حؿابة جابضي
اقبضُ وطز وِ زض هسل ثطگيي هططح ًويثبقس.
 الگَي ثطگيي همساضزّي قسُ ٍ توبهي پبضاهتطّب ثب قيَُ همساضزّي (ًِ هحبؾجِ) زض ًاطم افاعاض هتلاتلطاض زازُ قسُاًس .پبضاهتطّبي الگَي ايي همبلِ ثط اؾبؼ زازُّابي التهابز اياطاى زض لبلات ضٍيىاطز
ثيعي (ًِ همساضزّي) هحبؾجِ گطزيسُاًس ٍ ثط ذاالف هاسل ثاطگيي ،عىاؽالعوال آًاي هتغيطّاب زض
ٌّگبم ٍضٍز تىبًِّبي ثطٍىظا زض لبلت ًوَزاضّبي عىؽالعول آًي ثطضؾي قسُاًس.
 زض ًْبيت ثطذالف الگَي ثطگيي ،الگَ ثِ قيَُ غيطذطي ثِ ًطم افعاض زايٌبض ٍاضز قسُ ٍ ثاِ زٍ قايَُتمطيت هطتجِ اٍل ٍ زٍم لبثل حل ثَزُ اؾت ٍ زض اًتْبي همبلِ ًيع ثِ ثطضؾي ؾيبؾات ثْيٌاِ پطزاذتاِ
هيقَز وِ ثطگيي زض الگَي ذَز ههسالي ثطاي آى هتهَض ًيؿت.
ًَ .2-1-3آٍريّا

 ّوبًطَض وِ پيف تط ًيع ثساى اقبضُ قس؛ اياي الگاَ ثاط ذاالف ؾابيط هطبلعابت هَجاَز زض الگَّابيًَويٌعي ،عالٍُ ثط ايٌىِ ثرف ًفت ضا ثِ عٌَاى ًَعي تأهييوٌٌسُ هبلي ثِ لياس ثَزجاِ زٍلات ٍاضز
وطزُ ،آى ضا ثِ نَضت جعئي اظ حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي زض ًظط هيگيطز ٍ ًكبى هيزّاس واِ
تىبًِّبي ثطٍىظاي ٍاضز قسُ ثِ التهبز ايطاى ثِ ٍيػُ تىبًِ زضآهس ًفتاي ثاب تغيياط زض ًاطخ اضظ ،چاِ
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تأثيطاتي ثط پَيبييّبي حؿبة جبضي زاضز ٍ ؾيبؾت ثْيٌِ اتربش قسُ ثب تَجِ ثِ پَيابييّابي ايجابز
قسُ ،چِ ؾيبؾتي هيتَاًس ثبقس.
 اؾترطا حؿبة جبضي اظ جبيگصاضي ليَز هسل زض يىسيگط ،ثب تَجِ ثِ يه الگَي تعبزل عوَهي اثط تىبًِّبي زضآهسًفتي ٍ تىٌَلَغي ثط پَيبييّبي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ثطضؾي قسُ اؾت.ؾيبؾت ثْيٌِ ثطاي ّط تىبًِ ثِ نَضت جساگبًِ ،ثب زضًظط گطفتي يه الگَي التهابزي واِ ثراف
ذبضجي التهبز ضا زض لبلت ٍالعي ذَز (هطؾَم زض زًيب ثطاي وكَضّبي عضاَ ناٌسٍق ثاييالوللاي
پَل اظ جولِ ايطاى) ،ثِ تهَيط هيوكس ،ثطضؾي قسُ اؾت.
زض ازاهِ ثِ تكطيح ثرفّبي تكىيلزٌّسُ الگَي اضائاِ قاسُ ذاَاّين پطزاذات واِ عجبضتٌاس اظ:
ثٌگبُّب ،ذبًَاضّب ،زٍلت -ثبًاه هطواعي ،قاطٍ تؿاَيِ ثبظاضّاب ،ؾابذتبض ثراف ذابضجي ٍ لَاعاس
ؾيبؾتگصاضي پَلي.
 .2-3ساختار بٌگاُ
ثٌگبُّب زض ايي الگَي التهبزي قبهل زٍ زؾتِ ّؿتٌس؛ ثٌگبُّبي تَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾطِاي ٍ
ثٌگبُّبي تَليسوٌٌسُ وبالّبي ًْبيي ،وِ زض ازاهِ ثِ تكطيح ّط يه هيپطزاظين.
 .1-2-3بٌگاُ تَليذکٌٌذُ کاالي ٍاسطِاي

فطو هيقَز تعساز ظيبزي ثٌگبُّبي تَليسوٌٌسُ وبالّابي ٍاؾاطِاي ٍجاَز زاضز واِ ضٍي ثابظُ
پطاوٌسُاًس .ثٌگبُ ًوًَِ تَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾطِاي ،وبالّابي ٍاؾاطِاي ضا زض زٍ گاطٍُ
وبالّبي زاذلي )

زاذلي ضا ثاِ ليوات

( ٍ نبزضاتي )

( تَليس هيوٌس .ايي ثٌگابُ ًوًَاِ ،وبالّابي ٍاؾاطِاي

ٍ وبالّابي نابزضاتي ضا ثاِ ليوات

ثاِ فاطٍـ هايضؾابًس .ثٌگابُ

تَليسوٌٌسُ وبالي ٍاؾاطِاي ،ؾاطهبيِ ) ( ضا ثاِ ًاطخ ٍالعاي ) ( ٍ ًياطٍي اًؿابًي ) ( ضا ثاب ًاطخ
زؾتوعز اؾوي ) ( زض ثبظاض ضلبثت وبهل اجبضُ هيوٌس .فطو هيقَز وِ تعاسيل ليواتّاب ثاِ زليال
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ٍجَز ّعيٌِ فْطؾتثْبّ ،1عيٌِثط ذَاّس ثَز .هؿئلِ ثْيٌِيبثي ثٌگبُّبي تَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾطِاي
ثِ قىل ظيط اؾت:
∑

()1
()3
زض ايٌجااب

ًااطخ اضظ اؾااوي اؾاات ٍ ثااِ عٌااَاى يااه هتغيااط زضٍىظا زض الگااَ تعياايي هاايگااطزز.

قبذم ليوت ههطفوٌٌسُ اؾت وِ زض ثرف ( )2-2-3ثِ هحبؾجِ آى هيپطزاظين.
ؾَز ثٌگبُ تَليسوٌٌسُ وبالي ٍاؾطِاي ًوًَِ))، (i

(  ،اظ هجوَ فطٍـ وبالّبي زاذلي ٍ

نبزضاتي ثِزؾت هيآيس وِ ّعيٌِ ًْبزُّبي ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي وبض اظ آى وؿط هيقَز .اظ ؾَي زيگاط،
تعسيل ليوت ّعيٌِثط اؾت ٍ ايي ّعيٌِ ًيع زض لبلت تبثع
ّعيٌِ)

اظ هيعاى ؾَز وؿط ذَاّس قاس .تابثع

(  ،تغييط ليوت وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي ضا زض اظاي تغييط قبذم ليوت زض لبلات ًؿاجتي

اظ فطٍـً ، ( )،كبى هيزّس .زض تبثع ؾَز اًتظبضي ثٌگبُ ،ليواتگاصاضي ّؿاتِ 2ثاب
قسُ وِ زض ٍالع ،عبيسي زٍضُ

ًكابى زازُ

ضا ًؿجت ثِ زٍضُ جبضي اضظـگصاضي هايوٌاس .اظ آًجابيي واِ

ذبًَاضّب ،نبحجبى ثٌگبُّب ّؿتٌس؛ ثٌگبُ ّب عَايس آتاي ذاَز ضا ثاط اؾابؼ ًاطخ جبًكايٌي هيابىزٍضُاي
ههطف ذبًَاضّب تٌعيل هيوٌٌس .پؽ زاضين:
()4
زض ايي ضاثطِ،

،

ثِ تطتيت ،هطلَثيت ًْبيي ههطف زض زٍضُ

ٍ هايثبقاٌس ٍ

عبهل تطجيح ظهبًي هيثبقسّ .وچٌيي ثٌگبُ ًوًَِ تَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾطِاي ،عالٍُ ثط وبالّبيي
وِ زض زاذل ثِ فطٍـ هيضؾابًس ،وبالّابينابزضاتي )

( ضا تَلياس واطزُ ٍ ثاب ليوات

ثاِ

فطٍـ هيضؾبًس (ثِ زليل تطبثك هسل ثاب ٍالعياتّابي التهابز اياطاى ٍ ليواتپاصيط ثاَزى هحهاَالت
نبزضاتي زض ثبظاضّبيذبضجي ،ليوتّبينبزضاتي زض هحبؾجبت هسل ثطٍىظا فطو قسُاًس).

1. Menu Cost
2. Pricing Kernel
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)

()5

(

زض ايٌجب ،ν ،وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي نبزضاتي اؾت وِ زض ايي هسل ثب وكف جبًكيٌي هيبى
وبالّبي زاذلي ٍ وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاضزاتي ثطاثط هيثبقس.
تمبضبي وبالّبي نبزضاتي ٍاؾطِاي تبثعي اظ ليوت وبالّبي نابزضاتي ٍاؾاطِايً ،ؿاجت ؾاطح
ليوتّبي ذبضجي ) ( ثِ ليوتّبي نبزضاتي ٍ هيعاى تَلياس ذابضجي ) ( هايثبقاسّ .وچٌايي ،
هيعاى ؾْن وبالّابي ٍاؾاطِاي اظ تَلياس ذابضجي ٍ  ،µوكاف جبًكايٌي هيابى وبالّابي نابزضاتي ٍ
وبالّبي ٍاؾطِاي تَليس ذبض ثَزُ وِ زض ايي هسل ثب وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي
ٍ ٍاضزاتي ثطاثط فطو قسُ اؾت .تَليس ذبضجي زض ايي هسل اظ يه فطآيٌس ذَزضگطؾايًَي هطتجاِ اٍل
ثِ قىل ظيط پيطٍي هيوٌس:
)

()7
زض ايٌجب ̅  ،هياعاى تَلياس ذابضجي زض حبلات پبياساضٍ 1

(

̅̅̅

 ،جاعء تهابزفي هايثبقاس .قابذم

همساضي وبالّبي نبزضاتي ٍ قبذم ليوت وبالّبي نبزضاتي ثطاثط اؾت ثب:
()8

)

∫(

()9

)

∫(

ثٌگبُ تَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾطِاي ،هيعاى تَليس

ضا ثب ًْبزُّبي ًياطٍي وابض ،

) ( ٍ تىٌَلَغي تَليس ) ( اًجبم هيزٌّس .اظ ؾَي زيگط ،تَليس

( ؾاطهبيِ

زض ثبظاض زاذل ههطف ٍ يب ثِ

ذبض نبزض هيقَز .تىٌَلَغي تَليس ) ( اظ يه ضاثطِ ذَزضگطؾيَى هطتجِ اٍل هطابثك ضاثطاِ ()12
پيطٍي هيوٌس.
()10
()11

1. Steady State
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()12
ٍ

ثِ تطتيت ضطيت ذَزّوجؿتگي ٍ جعء تهبزفي فطآيٌس تىٌَلَغي هيثبقاٌس .ثاب ًَقاتي

قط هطتجِ اٍل زض هسل ،ثِ ضاثطِ هطاٍزًُ 1يطٍي وبض ٍ ؾطهبيِ ذَاّين ضؾيس:
ًْبيتبً قط هطتجِ اٍل ثِ هٌظَض تعييي ليوتّبي ثْيٌِ ثطاي توبهي وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي ثطاثط اؾت ثب:
(

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

)

()

)

()14

(
(

 .2-2-3بٌگاُ تَليذکٌٌذُ کاالّاي ًْايي

ذبًَاضّب زض ايي التهبز وبالّبي ًْبيي وِ ّوبى ؾجس ههطفي اؾت ضا ههطف هايوٌٌاس .ثٌابثطايي
فطو هيقَز ثٌگبُّبيي زض التهبز ٍجَز زاضًس وِ ؾجس ههطفي (وبالي ًْبيي) ضا تَليس هيوٌٌس .اياي
ثٌگبُّب ثب تىٌَلَغي ظيط وبالّبي ًْبيي ) ( ضا تَليس هيوٌٌس.
()15
وبالي ًْبيي اظ تطويت وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي )

( ثب ؾْن

ٍ وبالّابي ٍاضزاتاي )

( ثاب

تَليس هيقَز ٍ  ،μوكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي ٍ ٍاضزاتاي هايثبقاس.

ؾْن
ّوچٌيي

ٍ

ثِ تطتيت؛ ليوت وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي ٍ ٍاضزاتي ّؿتٌس .تَلياسوٌٌاسُ وابالي

ًْبيي زض ثبظاض ضلبثت وبهل فعبليت ٍ زضآهس حبنل اظ فطٍـ وبالي ًْبيي ضا اظ ّعيٌِ تَلياس وبؾاتِ ٍ
ؾَز ذَز ضا حساوثط هيوٌس .قبذم ليوت ههطفوٌٌسُ هيثبقس.
()16

1. Trade off
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قبذم همساضي وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي )

( زض ؾجس ههطف ذبًَاض تَؾط يه جوعگط ثاِ

قىل ظيط ثِزؾت هيآيس.
)

()17

∫(

زض ايي الگَ فطو هيقَز وِ وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي تَليس زاذل ٍ وكف جبًكايٌي
هيبى وبالّبي نبزضاتي ثطاثط اؾت) ٍ تمبضب ثطاي وبالّبي ٍاؾطِاي ثِ قىل ظيط اؾت.
()18
ّوچٌيي قبذم ليوت وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي )

( ثِ نَضت ظيط ذَاٌّس ثَز:

()19

)

∫(

اظ آًجب وِ الگَي ططاحي قسُ يه الگَي التهبز ثبظ اؾت ،ذبًَاضّب هايتَاًٌاس ثركاي اظ ؾاجس
ههطفي ذَز ضا ثِ وبالّبي ٍاضزاتي ترهيم زٌّس .ثٌبثطايي قبذم همساضي وبالّبي ٍاضزاتي )

(

زض ؾجس ههطفي ذبًَاض تَؾط يه جوعگط ثِ قىل ظيط تجويع هيقَز.
()20

∫(

)

زض ايي ضاثطِ ،ν ،وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاضزاتي هيثبقس .تمبضب ثطاي وبالّابي ٍاؾاطِاي
ٍاضزاتي ثِ قىل ظيط اؾت:
()21
قبذم ليوت وبالّبي ٍاضزاتي ) ( ًيع اظ تطويت ليوت وبالّبي ٍاؾطِ ٍاضزاتاي ثاِ ناَضت
ظيط ثِ زؾت هيآيس (ثِ زليل تطبثك هسل ثب ٍالعيتّبي التهبز ايطاى ،ليوتّبي ٍاضزاتي زض هحبؾاجبت
هسل ثطٍىظا فطو قسُاًس).
()22

)

∫(

ًْبيتبً قط هطتجِ اٍل اظ اعوبل ثْيٌِؾبظي ؾَز ،تمبضب ثطاي وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي ٍ ٍاضزاتاي
ضا هحبؾجِ هيوٌس.
()23

Downloaded from qjerp.ir at 9:48 +0430 on Wednesday August 15th 2018

زض ضاثطِ ثبالً ، ν،وبيبىگط وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي تَليس زاذل هيثبقس (ثٌابثطايي

757

هحاسبِ قاعدُ بْیٌِ سیاست پَلي با بزرسي حساب جاری ...

()24
ثب اؾتفبزُ اظ تَاثع تمبضب ٍ ايي ٍالعيت وِ ؾَز ثٌگبُّابي تَلياسوٌٌاسُ وبالّابي ًْابيي نافط اؾات،
قبذم ليوت ههطفوٌٌسُ ثِ نَضت ظيط اؾترطا هيقَز .قبذم ليوت ههطفوٌٌسُ تبثعي اظ ليوت
()25
 .3-3خاًَارّا
ذبًَاضّب زض ايي هسل اظ ههطف وبالّب ) ( ٍ ًگْساضي تطاظ حميمي )

( هطلَثيت ثِزؾات

هيآٍضًس ٍ اًجبم وبض ) ( ثطاي آىّب عسمهطلَثيت ثِ ّوطاُ زاضزّ .وچٌايي ذبًَاضّاب هطلَثياتّابي
آتي ذَز ضا ثب عبهل تٌعيل تعسيل هيوٌٌس .تبثع هطلَثيت ثِ وبض ضفتِ زض ايي هسل ،جساييپصيط ٍ 1ثاِ
نَضت ظيط اؾت:
()26
زض ايي ضاثطِ

عىؽ وكف جبًكيٌي ثيي زٍضُاي ههطف،

تمبضبي هبًسُ حميمي پَل ٍ

عىاؽ وكاف ثْاطُاي

عىؽوكف عطضِ ًيطٍي وبض ًؿجت ثِ زؾتوعز اؾوي اؾت .ؾاليمِ

ههطفوٌٌسُ تحت تأثيط تىبًِّبي ثطٍىظا ) ( لطاض زاضز واِ ّوبًٌاس ضاثطاِ  ،27اظ ضاثطاِ ذَزّوجؿاتگي
هطتجِ اٍل پيطٍي هيوٌس ٍ زض آى

ٍ

ثِ تطتيت ضطيت هبًسگبضي ٍ جعء تهبزفي هيثبقٌس.

()27
ذبًَاضّب ؾطهبيِ ) ( ضا ثِ ًطخ ٍالعي ) ( ٍ ًيطٍي اًؿبًي )

( ضا ثب ًطخ زؾاتوعز اؾاوي )

(

اجبضُ هيزٌّس .اظ ؾَي زيگط ذبًَاضّب نبحجبى ثٌگبُّب هيثبقٌس ،ثٌبثطايي ؾَز توبهي ثٌگبُّابي ) ( ضا
زضيبفت هيوٌٌس ٍ ًْبيتبً زضيبفتي ذبًَاضّب اظ زٍلت ،ذبلم اًتمبالت ) ( هيثبقس .ذبًَاضّب عالٍُ ثاط
ًگْساضي تطاظ حميمي ،زٍ ًَ اٍضاق لطضِ ًيع ًگْساضي هيوٌٌس )1 .اٍضاق لطضِ زاذلي )

ٍاحس پَل هلي اضظـگصاضي هيقَز ٍ ثبظزّي ثطاثط ثب

( وِ ثاِ

زاضز )2 .اٍضاق لطضِ ذابضجي ) ( واِ ثاِ

1. Separable
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ٍاحس پَل ذبضجي اضظـگصاضي قسُ ٍ ثبظزّي ثطاثط ثب

(ًطخ ثْطُ ذبضجي) زاضز  .اظ يه فطآيٌاس

تهبزفي هطتجِ اٍل ثِ قىل ظيط پيطٍي هيوٌس.
̅

()28

( اظ تغييطات ؾطهبيِ ،ثِ عٌَاى ّعيٌِ تعسيل ؾاطهبيِ

زض ًظط گطفتِ هيقَز .ؾطهبيِ ثب ًطخ اؾتْالن  δزض طَل ظهبى هؿتْله هيقَز .لصا ؾاطهبيِگاصاضي
زض ّط زٍضُ ثطاثط اؾت ثب وؿط ؾطهبيِ زٍضُ جسيس اظ هيعاى ؾطهبيِ زٍضُ لجل ،وِ اؾتْالن ؾطهبيِ ًياع
اظ ايي همساض وؿط هيقَز.
()29
()30
ثٌبثطايي هؿئلِ ثْيٌِيبثي ذبًَاض ًؿجت ثِ ليس ثَزجِ ٍ لبًَى تكىيل ؾطهبيِ ثطاثط اؾت ثب:
()31

)

∑

(

∫

()32

ليس ثَزجِ ذبًَاض ًكبى هيزّس وِ هيعاى زضآهس ذبًَاض ٍ ّعيٌِّابي آى هايثبيؿات زض ّاط زٍضُ
هتَاظى ثبقس .ثِ ايي هفَْم وِ هيعاى زضآهس ذبًَاض اظ اجبضُ ؾطهبيِّ ،عيٌِ زؾتوعز زضيبفتي ثبثات وابض
اًجبم قسُ ،ؾَز حبنل اظ ثٌگابُّاب ٍ زضيابفتي ثبثات ثابظزُ اٍضاق لطضاِ ،زض ّاط زٍضُ هايثبيؿات ثاب
ّعيٌِّبي حبنل اظ ههطف ،ؾطهبيِگصاضيّ ،عيٌِ تعسيل ؾطهبيِ ٍ هيعاى ّعيٌِّابي اذتهابل يبفتاِ
ثِ ًگْساضي تطاظ حميمي ٍ اٍضاق لطضِ ثطاثط ثبقس.
اظ حل ثْيٌِيبثي ثطاي ههطف ،هيتَاى هعبزلِ اٍلط 1ههطف ضا اؾاترطا واطز .ثاسيي هفْاَم واِ
ذبًَاضّب هيعاى ههطف ذَز ضا زض طَل ظهبى ّوَاض هيؾبظًس .ثٌبثطايي ذَاّين زاقت:
()33

)

(

1. Euler Equation
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ذبًَاضّب توبيل زاضًس وِ هطلَثيت ًْبيي اًتظبضيكبى زض توبهي زٍضُّب يىؿابى ثبقاس؛ هكاطٍ ثاط
آىوًِ ،طخ ثبظزُ زاضاييّبي آىّب ) ( ثب ًطخ تطجيحبت ظهبًي )

( ثطاثط ثبقس.

ّوچٌيي اظ ثطضؾي قط هطتجِ اٍل ثطاي ذبًَاضّب هيتَاى ثاِ ثطضؾاي ضاثطاِ تاطاظ حميماي تَؾاط
()34
ثب تَجِ ثِ ايي ضاثطِ ،ثب افعايف ًطخ ثْطُ ،ذبًَاض تطاظ حميمي ووتطي ضا ًگْساضي ٍ ههطف ضا ثاِ
آيٌسُ هَوَل ذَاّس وطز .ضاثطِ ثطاثطي ًطخ ثْطُ آقاىبض قاسُ 1اظ حال هؿائلِ ثْيٌاِيابثي ذابًَاض ثاِ
نَضت ظيط ثِزؾت هيآيس:
]

()35

[

ثِ ايي هعٌي وِ ثبظزُ زاضاييّبي هكبثِ ثب زض ًظط گطفتي ؾطح ليوتّب ٍ ًطخ اضظ هيثبيؿت زض زٍ
وكَض يىؿبى ثبقس .زض اوثط هسلّبي ثِ وبض گطفتِ قسُ زض ايي ذهَل جوالت غيطذطي زض هعبزلاِ
ثبال حصف هيقًَس .ثب ٍجَز ايي ،حاصف جولاِّابي غيطذطاي هبًٌاس هطلَثيات ًْابيي ٍ ليوات (واِ
ًوبيبًگط ضيؿه ّؿتٌس) ،ثب اًتمبزاتي اظ ططف ثطذي التهبززاًبى ّوچَى لَيؽ )1995( 2هَاجاِ قاسُ
اقت .ثطاي ضفع ايي اًتمبزات ،ؾوت ضاؾت هعبزلِ ثابال زض ياه جولاِ پابزاـضيؿاه 3ثاِ قاىل ظياط
ضطة هيقَز:
()36
زض ايي عجبضت ،پبزاـ ضيؿه تبثعي اظ هيعاى زاضاييّبي ذبضجي (اٍضاق لطضاِ ذابضجي) اؾات.
وبّف زاضاييّبي ذبضجي (اٍضاق لطضِ ذبضجي) هَجت افعايف ضيؿه ذَاّس قس ٍ ثاِ زًجابل آى،
ًطخ ثْطٍُضي ثسّيّبي ذبضجي ًيع افعايف ذَاّس يبفت .زض ًْبيت ،زض ايي هسل ضاثطاِ ثطاثاطي ًاطخ
ثْطُ آقىبض قسُ ثِ قىل ظيط تعطيف ذَاّس قس:
()37

)

(

)1. Uncovered Interest Rate Parity (UIP
2. Lewise
3. Risk Premium
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ثِ ايي هفَْم وِ تفبٍت زض ًطخ ثبظزُ زاضاييّب ،ثِ تفبٍت ًاطخ اضظ اًتظابضي اظ هياعاى فعلاي آى ٍ
اضظـ زاضاييّبي ذبضجي (اٍضاق لطضِ ذبضجي) ًؿجت ثِ تَليسات زاذلي هطثَ ذَاّس قس.
هعبزلِ ( )38ضاثطِ ثيي هيعاى وبض وطزى ٍ ههطف ضا ًكبى هيزّاس ٍ 1حابوي اظ آى اؾات واِ ثاب

()38
ّوچٌيي ضاثطِ تكىيل ؾطهبيِ وِ اظ ثطاثطي ّعيٌِ ٍ ثبظزُ آى ثِزؾت هيآيس ،ثطاثط اؾت ثب:
()39

])

(

[

(

)

زض ضاثطِ  ،39عجبضت ّعيٌِ زض ؾوت چپ ،هيعاى ّعيٌِ ًبذبلم ؾطهبيِ ضا ًكبى هيزّاس .ثاِ اياي
هفَْم وِ اگط ثِ جبي تكىيل ؾطهبيِ ،ؾطهبيِ زض ضاؾتبي ذطيس اٍضاق لطضِ ثِ وابض گطفتاِ قاَز ،چاِ
هيعاى ثبظزُ ذَاّس زاقت .عجبضت ثبظزُ زض ؾوت ضاؾت ،ثبظزُ حبنل اظ اجبضُ ؾطهبيِ ،اضظـ فاطٍـ
هجسز ؾطهبيِ پؽ اظ وؿط اؾتْالن ٍ ّعيٌِ تعسيل اًتظبضي ووتط زض اظاي ؾطهبيِ تجوياع قاسُ ثيكاتط
زض زٍضُ ثعس ضا قبهل هيقَز.
 .4-3ساختار دٍلت -باًک هزکشي
زض ايي الگَ ،هربض زٍلت ) ( ٍ ذبلم اًتمبالت زٍلت ) ( تَؾط اًتكبض تطاظ حميمي ٍ همساض
زضآهس ًفت ) ( تأهيي هبلي هيقَز .ليس ثَزجِ زٍلت ثطاثط اؾت ثب:
()40
زضآهس ًفتي ٍ هربض زٍلت اظ فطآيٌسّبي تهبزفي ذَزضگطؾيًَي هطتجِ اٍل ظيط پيطٍي هيوٌٌس:
̅

()41
()42

)

 .1چؿجٌسگي زؾتوعزّب زض هسل ٍاضز ًكسُ ٍ فطو قسُ وِ زؾتوعزّب وبهالً اًعطبفپصيط ّؿتٌس.

(

̅
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زضايٌجب ̅ ٍ ̅ ثِ تطتياتً ،كابىزٌّاسُ هياعاى زضآهاس ًفات ٍ هرابض زٍلات 1زض حبلات پبياساض
(تعبزلي) هيثبقٌس ٍ

ٍ

ًيع ثِ تطتيت ،جع اذاالل فطآيٌاس ذَزضگطؾايًَي هماساض فاطٍـ ًفات ٍ

هربض زٍلت زض هسل هيثبقٌس.

زض ايي ثرف ثِ ثطضؾي قطٍ تؿَيِ ثبظاضّب ذَاّين پطزاذت .تمبضبي وال اظ هجواَ تمبضابي
ههطفي ،ؾطهبيِگصاضي ،هربض زٍلت ،تطاظ تجبضي ٍ ّعيٌِّبي تعسيل تكىيل قاسُ اؾاتّ .وچٌايي
هيعاى تَليسي وِ ثب اؾتفبزُ اظ ًيطٍي وبض ٍ ؾطهبيِ ثِ ٍجاَز هايآياسّ ،وابى تفبضال تمبضابي وال اظ
نبزضات ًفتي هيثبقس .

()43
()44
 .6-3ساختار بخش خارجي
زض ايي ثرف تطاظ تجبضي وبال )

( ثِ نَضت تفبٍت هيعاى اضظـ زضآهاس ًفتاي ٍ غيطًفتاي اظ

هيعاى ٍاضزات زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
()45
ثِ هٌظَض زؾتتيبثي ثِ هعبزلِ تطاظ پطزاذتّبي ذبضجي زض هاسل ،زض لياس ثَزجاِ ذابًَاض ثاِ جابي
عجبضت) (  ،هيعاى ؾَز ثٌگبُ ضا جبيگعيي ذَاّين وطز .پؽ زاضين:
()46
ثب زض ًظط گطفتي قط تؿَيِ ثبظاضّب (تمبضبي وبالي ًْبيي) ٍ ثب جبيگصاضيّبي هتعسز زض وٌابض
ؾبزُؾبظي ،هعبزلِ تطاظ پطزاذتّب ثطاثط اؾت ثب:

 . 1اظ آًجبيي وِ همبم پَلي (ثبًه هطوعي) زض ايطاى اظ اؾتمالل وبفي ثطذَضزاض ًيؿت ،زٍلت ٍ ثبًه هطوعي زض هسل اظ
ّن تفىيه ًكسُاًس.
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()47
زض ايي هعبزلِ اؾترطاجي ،توبهي هجبزالت ثب زًيبي ذابض اظ ططياك تجابزل اٍضاق لطضاِ ذابضجي
(حؿبة ؾطهبيِ) تأهيي هبلي هيقَز .الجتِ ثب زض ًظط گطفتي ايي فطو وِ اٍضاق لطضاِ زاذلاي تٌْاب زض
ٍ

تٌْب هجبزالت افطاز همين ثب افطاز غيطهمين ثِ ثجت هايضؾاس ،عجابضات

اظ هعبزلاِ تاطاظ

پطزاذتّب حصف ذَاّس قس .ثٌبثطايي ذَاّين زاقت:
()48
ّوچٌيي ثب فطو تعبزل تطاظپطزاذتّب ،هيتَاى حؿبة جبضي )

( ضا هعبزل ثب حؿبة ؾاطهبيِ

زاًؿت ،پؽ هيتَاى ًَقت:
()49
 .7-3قَاعذ سياستگذاري پَلي
تبثع ؾيبؾتگصاضي زٍلت هيتَاًس اظ لبعسُ ظيط پيطٍي وٌس .زض ايٌجاب ̅ ًكابىزٌّاسُ هياعاى ًاطخ
ثْطُ تعبزلي ٍ

 ،زضجِ اّويت همبم پَلي ثِ قىبف تَضم هيثبقس.
)

()50

(

̅

زٍلت هيتَاًس ثِ جبي ٍاوٌف ثِ قىبف تاَضم ،قاىبف تاَضم وبالّابي ٍاؾاطِايزاذلاي ضا ثاب
زضجِ اّويت

ّسف لطاض زّس.
)

()51

(

̅

حبل ثب ٍاوٌف زٍلت ثِ هيعاى اًحطاف تَليس اظ تَليس حبلت پبيساض (تعبزلي) ثب ضطيت اّويات
عالٍُ ثط قىبف تَضم ،زاضين:
()52

̅

)

(

̅
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ثؿاايبضي اظ التهاابززاًبى (اظ جولااِ ثااطگيي ( ٍ )2006اؾااىَز ))2011( 1ثااط ايااي ثبٍضًااس وااِ تاابثع
ؾيبؾتگصاضي زٍلت هيثبيؿت ثِ قىبف ًطخ اضظ اظ همساض تعبزلي آى ًيع ٍاوٌف ًكبى زّس .پاؽ زض
لبعسُ ؾيبؾتي ظيط

 ،ضطيت اّويت زٍلت ثِ قىبف ًطخ اضظ ذَاّس ثَز.
(

هعيبضّبي هتفبٍتي ثطاي اضظيبثي عولىطز ؾيبؾتّبي پَلي زض ازثيبت التهبزي اضائِ قسُ اؾت .ثب
تَجِ ثِ ايٌىِ ًَؾابًبت قاىبف تَلياس ٍ تاَضم زض ثطذاي هاَاضز زض جْات عىاؽ يىاسيگط حطوات
هيوٌٌس ،زٍلت هجوَ ٍظًي ًَؾبًبت ايي زٍ هتغيط ضا حسالل هيوٌس وِ ايي ٍظى ثِ ناَضت ثاطٍىظا
تعييي هيقَز .ضٍتوجطي ٍ ٍٍزفطز )1999( 2ثب اؾتفبزُ اظ تبثع هطلَثيت ههطفوٌٌسًُ ،كابى زازًسواِ
ضفبُ ههطفوٌٌسُ ضاثطِ هعىَؼ ثب ًَؾبًبت تَضم ٍقاىبف تَلياس زاضز .ثٌابثطايي زٍلات هايتَاًاس زض
ضاؾتبي حساوثطوطزى ضفبُ ههطفوٌٌسًَُ ،ؾبًبت قىبف تَليس ٍ تاَضم ضا زض لبلات ياه تابثع ظيابى
ضفبّي حسالل ًوبيس .الجتِ ثبيس تَجِ زاقت وِ ٍاوٌف ثِ ًَؾبًبت ًطخ اضظ زض ايي ًَ تَاثع ،ثِ قاىل
غيطهؿتمين ٍ زض لبلت ٍاوٌف ثِ ًَؾبًبت تَلياس ٍ تاَضم گٌجبًياسُ قاسُ اؾات .ثؿاط هطتجاِ زٍم تابثع
هطلَثيت ثطاثط اؾت ثب:3
()54

)

(

∑

تبثع ضفبُ اظ زؾت ضفتِ ثط اؾبؼ الگَي گبلي ٍ هًَبؾلي ( )2005ثِ نَضت ذَاّس ثَز.
()55

+

*

هيعاى زضجِ ثبظ ثَزى التهبز) (  ،تبثع ظيبى ضفبّي ضا ثِ نَضت هعىَؼ تحت تأثيط لاطاض هايزّاس.
ثِ ايي هفَْم وِ ثب افعايف زضجِ ثبظ ثَزى التهبز ،هيعاى (لسضهطلك) ظيبى اظ زؾت ضفتِ وبّف هييبثاس .اظ
آًجبييوِ چؿجٌسگي ليوتّب زض الگَي گبلي ٍ هًَبؾلي اظ هسل وبلَ 4پيطٍي هيوٌس ٍ زض هطبلعِ فعلاي
ايي چؿجٌسگي ثط اؾبؼ ّعيٌِ فْطؾتثْب لحبظ قسُ اؾت ،همساض زض هحبؾجِ ؾيبؾات ثْيٌاِ ،ثاط اؾابؼ

1. Escude
2. Rotemberg & Woodford

 .3ثطاي هطبلعِ ضٍـ اؾترطا ضفبُ اظ زؾت ضفتِ ،ثِ ٍالف ( ٍ )2003يب گبلي ٍ هًَبؾلي ( )2005هطاجعِ قَز.
4. Calvo
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(

̅

)

̅
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هطبلعبت هكبثِ همساضزّي قسُ اؾت .ضطيت ٍاضيبًؽ قىبف تَليس ثِ عىؽ وكف عطضِ ًياطٍي وابض
ثؿتگي زاضزّ .ط چِ وكف عطضاِ ًياطٍي وابض افاعايف يبثاس ،ضاطيت ًَؾابًبت قاىبف تَلياس وابّف
هييبثس .ضطيت ٍاضيبًؽ تَضم ثِ وكف جبًكيٌي هيبى وبالّب ٍ چؿجٌسگي ليواتّاب ثؿاتگي زاضزًْ .بيتابً
قىبف تَضم اظ هيعاى ثْيٌِ آى ثب زضجِ اّويت
()56

ٍاوٌف ًكبى هيزّس.
(

)

̅

 .4بزآٍرد هذل
ثِ هٌظَض حل الگَّبي تعبزل عوَهي پَيبي تهابزفي ،اظ ًاطم افعاضّابي هتلات ٍ زايٌابض 1اؾاتفبزُ
هيقَز .هعبزالت ثِ نَضت غيطذطي ثِ ًطم افعاض ٍاضز قسُ ٍ تمطيت زضجِ اٍل هسل تَؾط ًطم افاعاض
هحبؾجِ هيقَز .ثِ هٌظَض حل هسل ،هيثبيؿت حبلت پبيساض 2توبهي هتغيطّب ثط اؾبؼ پبضاهتطّبي هاسل
(ثب ثطاثط لطاض زازى توبهي ليوتّب ٍ ًطخ اضظ ثاب هماساض ٍاحاس) هحبؾاجِ قاَز .پبضاهتطّابي هاسل ًياع اظ
ضٍيىطز ثيعي زض لبلت الگَضيتن هتطٍپَليؽّ-يؿتيٌگع 3هحبؾجِ هيقاًَس .ثاطاي تروايي پبضاهتطّاب ثاِ
ضٍـ ثيعي ،تبثع چگبلي احتوبل پيكيي 4ثطاي پبضاهتطّب تَؾط هحمك لحبظ قاسُ ٍ تروايي ثياعي تابثع
چگبلي پؿيي پبضاهتطّب ضا هحبؾجِ هيوٌس .اگط اطالعبت پيكيي وابهالً زلياك ثبقاٌس ،ضٍيىاطز ثياعي ثاِ
ضٍيىطز همساضزّي تجسيل ذَاّس قس ٍ زض حبلتي وِ اطالعبتي زض چگبلي پيكيي ٍ زازُّب ثطاي ترويي
پبضاهتطّب ٍجَز ًساقتِ ثبقس ،ضٍيىطز ثيعي ثِ ضٍيىطز حساوثط ضاؾتًوابيي تجاسيل هايقاَز .پايف اظ
ثطآٍضز هسل ثِ ضٍـ ثيعي ،اثتساً هاي ثبيؿات هتغيطّابيي واِ ًيابظ ثاِ ثاطآٍضز ًساضًاس هكارم قاسُ ٍ
همساضزّي قًَس.
()57
()58

̅

̅

̅
̅
̅

1. Dynare
2. Steady State
3. Metropolis-Hastings Algorithm
4. Prior Density
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زض هطحلِ اٍل ؾطيّبي ظهبًي زازُّبي التهبز اياطاى هبًاب هايقاَز .زض اياي هطبلعاِ اظ زازُّابي
ؾطيّبي ظهبًي 1فهلي اؾتفبزُ قسُ اؾت .ؾطيّبي ظهابًي اؾاتفبزُ قاسُ زض هطبلعاِ اظ اثتاساي ؾابل
 1369تب پبيابى ؾابل  1393زض ًظاط گطفتاِ قاسُاًاس .زازُّاب پاؽ اظ فهاليظزاياي ثاب اؾاتفبزُ اظ فيلتاط
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت .زض ازاهاِ ،تَظياع پبضاهتطّاب ٍ هيابًگيي پيكايي زازُ قاسُ ثاِ آىّاب ثاِ ّواطاُ
هحبؾجبت ثطآٍضز ثيعي اظ هيبًگيي پؿيي آىّب ،زض جسٍل ( )1اضائِ قسُ اؾات .اطالعابت اٍلياِ لحابظ
قسُ ثطاي پبضاهتطّب اظ ؾبيط هطبلعبت لجلي اًترابة قاسُ اؾات .زض ناَضت اهىابى ثاطآٍضز پابضاهتط اظ
ططيك ضگطؾيَى ووىي ،ايي ثطآٍضز ثِ عٌَاى اطالعبت پيكيي هَضز اؾتفبزُ لطاض هايگياطز ٍ ًْبيتابً زض
حبلتي وِ اهىبى لحبظ پبضاهتط اظ زٍ ضٍـ ًبهجطزُ هيؿط ًجَزُ ،حاسؼ پػٍّكاگط ثاِ عٌاَاى اطالعابت
اٍليِ پبضاهتط لحبظ قسُاؾت.
جذٍل .1تزآٍردگشتاٍرّاي پسيي پاراهتزّاي هذل تا استفادُ اس اطالعات پيشيي

پیشیي

پسیي

beta

ًزخ تزجيحات سهاًي هصزفکٌٌذُ

0/98

0/973

alpha

سْن سزهايِ در تَليذ

0/45

0/3618

theta

سْن کاالّاي داخلي در تَليذ کاالّاي ًْايي

0/85

0/8198

عکس کشش جاًشيٌي تييدٍرُاي هصزف

Γ

2

2/0477

عکس کشش تزاس حقيقي پَل

Γ

2

2/0081

عکس کشش ًيزٍي کار

Γ

1

1/0655

ν

nu

کشش جاًشيٌي هياى کاالّاي ٍاسطِاي

Γ

0/2

0/8121

μ

mu

کشش جاًشيٌي هياى کاالّاي ٍاسطِاي ٍ صادراتي

Γ

1/1

1/0611

ψ

psi_p

ضزية ّشيٌِ در تاتع ّشيٌِ فْزستتْا

Γ

20

19/9627

پاراهتز

هیاًگیي

هیاًگیي

α

تَضیحات

ًام التیي

چگالي

*

 .1اظ حؿبةّبي هلي فهلي هٌتكطُ زض پبيگبُ زازُّبي ثبًه هطوعي اؾتفبزُ قسُ اؾت.
2. Hodrick-Prescott
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پیشیي

پسیي

20

20/0027

Roh_a

ضزية فزايٌذ خَدرگزسيًَي تکاًِ تکٌَلَصي

0/5

0/591

Roh_g

ضزية فزايٌذ خَدرگزسيًَي تکاًِ ّشيٌِ دٍلت

0/4

0/7523

Roh_o

ضزية فزايٌذ خَدرگزسيًَي تکاًِ درآهذّاي ًفتي

0/5

0/3845

ضزية فزايٌذ خَدرگزسيًَي تکاًِ سليقِ هصزفکٌٌذُ

0/4

0/9111

1/5

1/5326

E_a

خطاي استاًذارد تکاًِ تکٌَلَصي

𝛤

0/025

0/3011

E_g

خطاي استاًذارد تکاًِ ّشيٌِ دٍلت

𝛤

0/05

0/1561

E_o

خطاي استاًذارد تکاًِ درآهذّاي ًفتي

𝛤

0/05

0/5463

ًام التیي
Psi_i

Roh_tau

ϕ

Phi_p

تَضیحات

ضزية ّشيٌِ در تاتع ّشيٌِ سزهايِگذاري جذيذ

ضزية شکاف قيوت داخلي در تاتع سياستگذاري دٍلت

* زض ؾتَى چگبلي، ٍ Γ ،

چگالي

*

Γ

Γ

𝛤ثِ تطتيت ًكبىگط تَاثع تَظيع ثتب ،گبهب ٍ گبهبي هعىَؼ هيثبقٌس.

هأذص :يبفتِّبي تحميك

چگبلي پيكيي ٍ ثاطآٍضز چگابلي پؿايي پبضاهتطّاب ثاط پبياِ الگاَضيتن هتطٍپاَليؽّ -يؿاتيٌگع زض
ًوَزاض( )1تطؾين قسُاؾت .اًطجبق چگبلي پيكيي ٍ پؿايي زض ثطذاي اظ پبضاهتطّابي اياي ًواَزاض ثاساى
هفَْم اؾت وِ اطالعبت پيكيي زض ذهَل ايي پبضاهتطّب وبهالً نحيح ثَزُ ٍ يب زازُّبي اضائاِ قاسُ
ثِ هسل ،لبزض ثِ ثطآٍضز پبضاهتطّبي ًبهجطزُ ًيؿتٌس .زض ّط زٍ حبلت ،پبضاهتطّب تَؾط الگاَضيتن ًابهجطزُ
همساضزّي قسُ اؾت.
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 .5بزرسي تَابع عکسالعول آًي
ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ًَؾبًبت ًطخ اضظ زض پَيبيّبي حؿبة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي ًماف هْواي ضا ايفاب
هيوٌس ،عالٍُ ثط زض ًظط گطفتي لبعسُ ؾيبؾت پَلي تَضم اويس ٍ لبعسُ ؾيبؾاتگاصاضي هطوات تاَضم ٍ
تَليااس زض ثطضؾااي ٍاوااٌف آًااي هتغيطّااب زض ٌّگاابم ٍاضز قااسى تىبًااِّاابي ثااطٍىظا ثااِ هااسل ،لبعااسُ
ؾيبؾتگصاضي هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ًيع زض وٌبض لَاعس ًبهجطزُ ،هَضز ثطضؾي لطاضذَاّس گطفت.
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ؾبظ ٍ وبض هسل ًكبى هيزّس ،ثب ٍضٍز تىبًِ ًفتي ثِ الگَ ،هبظاز تطاظ تجبضي ٍ حؿبة جبضي افعايف
يبفتِ ٍ ايي هبظاز ثِ ّوطاُ زضآهس اضظي حبنل اظ فطٍـ ًفت ،هٌجط ثِ تمَيت پَل هلي ٍ وبّف ًاطخ اضظ
ذَاّس قس .تمَيت پَل هلي ثبعث افعايف ٍاضزات ٍ وبّف نبزضات ذَاّس قاس .ثاب تَجاِ ثاِ افاعايف
عطضِ اضظ ٍ وبّف ليوت وبالّبي ٍاضزاتي ثاِ زليال گاصاض ثابالي ًاطخ اضظ زض هاسل ،ليواتّاب وابّف
ذَاٌّس يبفت .پؽ اظ ٍضٍز زضآهسّبي ًفتي ثِ وكَض ،زٍلت هربض ذَز ضا افعايف زازُ ٍ ثاِ زًجابل آى
حجن پَل افعايف پيسا ذَاّس وطز .ثب افعايف حجن پَل ،ليوتّب ونون قاطٍ ثاِ افاعايف واطزُ ٍ زض
ّوبى زٍضُّبي اثتسايي ٍضٍز تىبًِ (زٍم تب چْبضم) وليِ اثطات ليوتي تىبًِ اظ ثيي ضفتاِ ٍ حتاي وكاَض ثاب
تَضم حبنل اظ افعايف زضآهسّبي ًفتي (ثِ زليل افعايف هربض زٍلت ٍ حجن پَل) هَاجِ هايقاَز .ثاب
گصقت ظهبى ،هتغيطّب ثِ همساض تعبزلي ذَز ًعزيه هيقًَس (ًوَزاضّبي  2الي .)5
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تَرم -قاعذُ سياستي تَرم اکيذ
تَرم -قاعذُ سياستي تَرم ٍ ًزخ ارس
تَرم -قاعذُ سياستي تَرم ٍ شکاف تَليذ
ًوَدارٍ .2اکٌش تَرم تِ تکاًِ درآهذ ًفتي
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تزاس تجاري-قاعذُ سياستي تَرم اکيذ
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ًوَدارٍ .5اکٌش تزاس تجاري تِ تکاًِ درآهذ ًفتي

اٍليي ًىتِاي وِ زض ثطضؾي پَيبيي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي هيثبيؿت ثِ آى تَجِ واطز ،آى
اؾت وِ تطاظ تجبضي ٍ حؿبة جبضي زض التهبز ايطاى ثاب هابظاز هَاجاِ هايثبقاٌس .ثٌابثطايي ثاب زض ًظاط
گطفتي ايي هبظازٍ ،اوٌف اٍليِ تطاظ تجبضي ٍ حؿبة جبضي افعايف هييبثس (چَى ًطمافعاض هتغياط ضا اظ
همساض نفط قطٍ هيوٌس ٍ هبظاز اٍليِ زض پطـ اٍليِ ،هؿتتط هيقَز) .اظ ؾَي زيگاط ،اظ آًجابيي واِ
ًطم افعاض هتلت تعبزل توبهي هتغيطّب ضا پؽ اظ ٍضٍز قَن زض هماساض نافط زض ًظاط هايگياطز ،تعابزل
ًْبيي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ًيع زض همساض نفط ذَاّس ثَز (ًِ زض عطو اظ هجسأ اٍلياِ) .اياي اهاط
ثبعث هيقَز وِ ٍجَز عطو اظ هجسأ ثِ عٌَاى يه هبظاز تؿَيِ ًكسُ عول وٌس وِ ًطم افعاض ؾعي زض
ثِ نفط ضؾبًيسى آى زاضز ٍ ًْبيتبً زض ظهبى طَالًيتط ثِ نفط هيل هيوٌس.
ّوبىطَض وِ هكبّسُ هيقَز تغييط زض لبعسُ ؾيبؾت پاَلي ،تاأثيط ذبناي ثاط پَيابييّاب ٍ هؿايط
تغييطات حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي زض هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتي ًساضز .ثب اياي ٍجاَز ،اؾاتفبزُ اظ
لبعسُ هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظٍ ،اوٌف اٍليِ حؿبة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي ضا زض همبيؿاِ ثاب ؾابيط
لَاعس افعايف هيزّس .ثِ ايي هفَْم وِ ثب ٍاوٌف زٍلت ثِ قىبف ًطخ اضظ عالٍُ ثط قىبف تاَضم ،اظ
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قست وبّف ًطخ اضظ ٍ ثِ طجع آى قست افعايف ٍاضزات زض ٌّگبم ٍضٍز تىبًِ وبؾتِ هيقاَز ٍ اياي
اهط هَجت افعايف زض هبظازحؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ًؿجت ثِ ثىبضگيطي ؾبيط لَاعس هيقَز.
تغييط زض لبعسُ ؾيبؾتگصاضي هيتَاًس تأثيط ثيكتطي ثط ضًٍس حطوت ٍ هيعاى ًَؾبًبت تَليس ٍ تاَضم
تجع آى افعايف ٍاضزات وبؾتِ هيقَز .وبؾتِ قسى اظ قست وبّف ًاطخ اضظ ،اظ اضظاىتاط قاسى ٍاضزات
وبؾتِ ٍ اظ قست وبّف تَضم ًيع ذَاّس وبؾت .اظ ؾَي زيگط ،وبّف قست افاعايف ٍاضزات ثاِ ًَثاِ
ذَز اظ قست افعايف تَليس ًيع هيوبّس .ثٌبثطايي ثاب اؾاتفبزُ اظ لبعاسُ هطوات تاَضم تاَام ثاب ًاطخ اضظ زض
ؾيبؾتپَلي زض همبيؿِ ثب لبعسُ تَضم اويس ،اظ قست وبّف تَضم ٍ افعايف تَليس وبؾاتِ ذَاّاس قاس .اظ
ؾَي زيگط ،ثب ٍاوٌف ثِ افعايف قىبف تَليس زض جْت هثجت ،اظ قست ٍاوٌف زٍلت ثاِ وابّف ًاطخ
ثبظزُ اٍضاق زاذلي زض همبيؿِ ثب لبعسُ تَضم اويس ،وبؾتِ ذَاّس قس .ايي اهط هَجت هيقاَز تاب ًاطخ اضظ
ًيع زض همبيؿِ ثب ثِوبضگيطي لبعسُ تَضم اويس ،ثيكتط وبّف يبثس ٍوبّف ثيكتط ًطخ اضظ ثاب افاعايف ثيكاتط
ٍاضزات ٍ تَليس ٍ وبّف ثيكتط تَضم زض همبيؿِ ثب زٍ لبعسُ زيگط ّوطاُ ذَاّس ثَز.
 .2-5تکاًِ تکٌَلَصي
ثب ثْجَز تىٌَلَغي ،هيعاى تَليس افعايفّ ،عيٌِ تَليس وبّف ٍ ثِ تجاع آى ،ليوات وبالّابي تَلياس
قسُ زض زاذل ًيع وابّف هاييبثاس .ثاب ايايٍجاَز ،ثاِ هٌظاَض افاعايف تَلياس ،تمبضابي ٍاضزات وابال
(ّوبىطَض وِ زض التهبز ايطاى ؾْن ثباليي اظ وبالّبي ٍاضزاتي (حسٍز  65زضنس) ،وابالي ٍاؾاطِاي
هيثبقٌس) ٍ ثِتجع آىً ،طخ اضظ ًيع افعايف ذَاّس يبفت وِ ايي اهطعالٍُ ثاط گاطاىتاط قاسى ٍاضزات ٍ
افعايف ليوت وبالّبي ًْبيي ،ثِ ايجبز وؿطي زضحؿبةجبضي ٍ تطاظتجبضي هٌجاط هايقاَز (ثطضؾاي
نٌبيع ذَزضٍؾبظي زض طي ؾابلّابي گصقاتِ زض التهابز اياطاى ،حابوي اظ اياي اهاط هايثبقاس) .الجتاِ
هيثبيؿت تَجِ زاقت وِ ٍجَز هبظاز زض حؿابة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي ،اظ قاست وابّف حؿابة
جبضي ٍ تطاظ تجبضي زض لحظِ اٍليِ ٍاضز قسى تىبًِ هيوبّس.
ثب افعايف تَضم ٍ افعايف ليوت وبالّبي ًْبيي ،ونون تمبضب ثطاي وبالّب وبّف هييبثس وِ ايي
اهط ثِ ًَثِ ذَز هٌجط ثِ وبّف تمبضب ثطاي ٍاضزات ٍ وبّف ًطخ اضظ ذَاّس قاس ٍ ثاب گصقات ظهابى
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هتغيطّب ثِ همساض تعبزلي ذَز ثبظ ذَاٌّس گكت .اگط زٍلت عالٍُ ثط ٍاوٌف ثِ تَضم ،ثاِ افاعايف ًاطخ
اضظ ًيع ٍاوٌف ًكبى زّس ،هيعاى تمبضبي ٍاضزاتي قىل گطفتِ ثِ زًجبل وبّف قست افعايف ًطخ اضظ،
تغييط هيوٌس .ثٌبثطايي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ثاب وؿاطي ثيكاتطي هَاجاِ ذَاٌّاس قاس .اظ ؾاَي
ٍاضزات ٍ افعايف تَضم وبؾتِ قسُ ٍ ثب وٌتطل افاعايف ًاطخ اضظ (ثاِ عٌاَاى عبهال ثبظزاضًاسُ افاعايف
ٍاضزات) هيعاى تَليسات ًْبيي ثيف اظحبلتي وِ تٌْب تَضم وٌتطل هيقَز ،افعايف هييبثس.
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ثطضؾي ٍاوٌف ثِ قىبف تَضم ٍ تَلياس زض لبلات لبعاسُ ّاسفگاصاضي هطوات ًكابى هايزّاس؛
ٍاوٌف زٍلت ثِ قىبف تَليس زض وٌبض تَضم ،هٌجط ثِ وبّف قست افعايف ًاطخ اضظ ذَاّاس قاس .ثاب
وٌتطل افعايف ًطخ اضظ (ثِ عٌَاى عبهل ثبظزاضًسُ افاعايف ٍاضزات) زض اياي حبلات هياعاى تمبضاب ثاطاي
ٍاضزات ثيف اظ پيف افعايف يبفتِ ٍ هٌجط ثِ ايجبز وؿطي ثيكتط زض حؿبة جابضي ٍ تاطاظ تجابضي زض
همبيؿِ ثب زٍ لبعسُ زيگط ذَاّس قسّ .وچٌيي هيعاى تَضم زض همبيؿِ ثب زٍ لبعسُ زيگط ثب افعايف ثؿايبض
ووي هَاجِ ثَزُ ٍ تَليس زض همبيؿِ ثب لبعسُ تَضم اويس ثب افعايف ثيكتطي هَاجِ ذَاّس ثَز.
زض جوعثٌسي ايي ثرف هيتَاى اقبضُ وطز وِ اعوبل لَاعاس هتفابٍت ؾيبؾاتگاصاضي پاَلي زض
هَاجِْ ثب تىبًِّبي التهبزي زض حبلت ولي ،ثط ضًٍس ٍ هؿيط حطوت هتغيطّبي التهبزي تأثيط چٌساًي
ًرَاّس زاقت .ثب ايي ٍجَز ،هيتَاًس ثط قست ٍاوٌف هتغيطّب زض ثطاثط تىبًِّب تأثيطگصاض ثبقس.
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 .6بزرسي قَاعذ سياستگذاري ٍ اًتخاب سياست بْيٌِ پَلي
اظ آًجب وِ لَاعس ؾيبؾت پَلي ّوعهبى ثط قىبف تَضم ٍ تَليس اثط هيگصاضًسً ،ويتَاى ثِ هٌظَض
هحبؾجِ ؾيبؾت پَلي ثْيٌٍِ ،ضعيت التهبز ضا ثِ نَضت ويفي زض ٌّگبم ثطٍظ تىبًِّب ثطضؾاي واطز ٍ
اؾتفبزُ وطز .ثب تَجِ ثِ آًچِ وِ پايفتاط اقابضُ قاس ،هبّيات تىبًاِ ٍاضزُ ثاِ هاسل زض تعيايي لبعاسُ
ؾيبؾتگصاضي هؤثط اؾت .زض ايي ثرف زض ًظط زاضين ثب ثطضؾي ؾِ لبعسُ ؾيبؾتگاصاضي هتعاسز ،زض
ٌّگبم ثطٍظ زٍ تىبًِ زضآهس ًفتي ٍ تىٌَلَغي ،هيعاى ظيبى ضفبّي اظ زؾت ضفتِ زض اؾتفبزُ اظ ّط لبعسُ
ؾيبؾتگصاضي ضا ثِ ّوطاُ ًَؾبًبت قىبف تَضم ٍ تَليس ثطضؾي وٌينّ .وبًطَض وِ پيفتط ًياع اقابضُ
قس ،تبثع ظيبى ضفبّي اظ زؾت ضفتِ اؾتفبزُ قسُ زض هسل ،هٌطجك ثاط الگاَي گابلي ٍ هًَبؾالي ()2005
هيثبقسً .تبيج قجيِؾبظي هسل پبيِ ثب لَاعس پَلي هتفبٍت ٍ هيعاى ظيبى اظ زؾت ضفتِ ضفبّي زض جاسٍل
 2ثطضؾي قسُ اؾت.
جذٍل .2شثيِساسي هذل تز اساس قَاعذ پَلي هتفاٍت (هذل پايِ)
ًَساى /اًحزاف استاًدارد (درصد)

قاعدُ

شکاف تَلید

شکاف تَرم

هجوَع رفاُ اس
دست رفتِ

تکاًِ درآهد ًفتي
ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/0240

0/0059

0/00050

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0197

0/0056

0/00033

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0271

0/0063

0/00063

تکاًِ تکٌَلَصی
ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/1126

0/0107

0/0106

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0114

0/1150

0/0111

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0140

0/1240

0/0129

هأذصً :تبيج تحميك
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ثطضؾي لَاعس پَلي هتفبٍت ٍ هيعاى ضفبُ اظ زؾت ضفتِ ذبًَاض زض ٌّگبم هَاجِْ ثب تىبًاِ زضآهاس
ًفتي حبوي اظ آى اؾت وِ لبعسُ ّسفگصاضي هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ هيعاى ضفبُ اظ زؾات ضفتاِ
ذبًَاض ضا حسالل هيوٌس .ثٌبثطايي زض ايي ثرف ّسفگصاضي هطوت تَضم تاَام ثاب ًاطخ اضظ ثاِ عٌاَاى
ّسفگصاضي اويس تَضم ،هيعاى ظيبى ضفبّي ضا حسالل وطزُ ٍ ؾيبؾت ثْيٌِ هيثبقس.
ّوبىطَض وِ پيفتط ًيع ثساى اقبضُ قس ،عالٍُ ثط ًَ تىبًاِّاب ،ثطذاي پبضاهتطّاب اظ جولاِ هياعاى
ؾْن وبالّبي زاذلي زض تَليس وبالي ًْبيي (وِ ثِ گًَِاي ،زضجِ ثبظ ثَزى التهبز احتؿبة هيقاَز)
ٍ وكف جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي زاذلي زض تعييي هياعاى ضفابُ اظ زؾاتِ ضفتاِ زض ٌّگابم ثاطٍظ
تىبًِّب اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض هيثبقٌس .زض ازاهِ ثِ تحليل حؿبؾيت ايي پبضاهتطّاب زض هَاجْاِ ثاب
زٍ تىبًِ زضآهس ًفتي ٍ تىٌَلَغي هيپطزاظين.
ًتبيج حبنل اظ تحليل حؿبؾيت پبضاهتطّبي اقبضُ قسُ زض جساٍل( )4 ٍ 3اضائِ قسُ اؾاتً .تابيج
جسٍل( )3حبوي اظ آى اؾت وِ افعايف وكاف جبًكايٌي هيابى وبالّابي ٍاؾاطِاي ٍ وابّف ؾاْن
وبالّبي ٍاؾطِاي زض تَليس ًْبيي (افعايف زضجِ ثبظ ثَزى التهبز) زض همبيؿِ ثب حبلات پبياِ ،هٌجاط ثاِ
وبّف هيعاى ضفبُ اظ زؾت ضفتِ ذَاّس قس .زض ثطضؾي توبهي حبالت تحليل حؿبؾايت زض هَاجْاِ ثاب
تىبًِ تىٌَلَغي ،لبعسُ ّسفگصاضي اويس تَضم ،لبعسُ ؾيبؾتگصاضي ثْيٌِ ذَاّس ثَز.
ّوچٌيي ثط اؾبؼ ًتبيج هٌسض زض جسٍل (ٌّ ،)4گبم ٍضٍز تىبًِ زضآهاس ًفتاي ثاِ هاسل ،وابّف
ؾْن وبالّبي ٍاؾطِاي زض تَليس وبالي ًْبيي يب افعايف زضجِ ثبظ ثَزى التهبز ،هَجت وابّف ظيابى
اظ زؾت ضفتِ زض همبيؿِ ثب هسل پبيِ هيقَزًْ .بيتبً زض توبهي حبلتّب زض ٌّگبم هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهاس
ًفتي ،لبعسُ ّسفگصاضي هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ،ثاب حاسالل واطزى هياعاى ضفابُ اظ زؾات ضفتاِ،
لبعسُ ؾيبؾتگصاضي ثْيٌِ ذَاّس ثَز.
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جذٍل .3شثيِساسي هذل در هَاجِْ تا تکاًِ تکٌَلَصي تز اساس قَاعذ پَلي هتفاٍت
ًَساى /اًحزاف استاًدارد (درصد)

قَاعد سیاستگذاری

شکاف تَلید

شکاف تَرم

هجوَع رفاُ اس
دست رفتِ

ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/1126

0/0107

0/0106

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0114

0/1150

0/0111

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0140

0/1240

0/0129

theta=0/8337 nu=0/4

ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/1123

0/0105

0/0104

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0113

0/1149

0/0110

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0138

0/1240

0/0127

theta=0/5 nu=0/2024

ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/1124

0/0106

0/0105

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0112

0/1150

0/0110

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0135

0/1233

0/0128

هأذص :يبفتِّبي تحميك
جذٍل .4شثيِساسي هذل در هَاجِْ تا تکاًِ درآهذًفتي تز اساس قَاعذ پَلي هتفاٍت
ًَساى /اًحزاف استاًدارد (درصد)

قَاعد سیاستگذاری

شکاف تَلید

شکاف تَرم

هجوَع رفاُ اس
دست رفتِ

)هدل پایِ( theta=0/8337 nu=0/2024

ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/0240

0/0059

0/00050

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0197

0/0056

0/00033

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0271

0/0063

0/00063

theta=0/8337 nu=0/4

ّذفگذاري اکيذ تَرم

0/0239

0/0058

0/00049

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0196

0/0055

0/00031

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0270

0/0062

0/00061
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ًَساى /اًحزاف استاًدارد (درصد)

قَاعد سیاستگذاری

شکاف تَلید

شکاف تَرم

هجوَع رفاُ اس
دست رفتِ

theta=0/5 nu=0/2024

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا ًزخ ارس

0/0194

0/0053

0/00031

ّذفگذاري هزکة تَرم تَام تا شکاف تَليذ

0/0270

0/0062

0/00061

هأذصً :تبيج تحميك

ً .7تيجِگيزي
ثب تَجِ ثِ اّويت پَيبييّبي حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ،ايي هطبلعِ ثب زض ًظط زاقاتي ًَؾابًبت
ًطخ اضظ ،ثِ ثطضؾي لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾتگصاضي پَلي زض هَاجِْ ثب تىبًِّبي زضآهس ًفتاي ٍ تىٌَلاَغي
پطزاذتِ اؾت .زض ايي پػٍّف پؽ اظ ططاحي يه الگَي تعابزل عواَهي پَيابي تهابزفي زض قاطايط
التهبز ثبظ ،هطبثك ثب ٍيػگيّبي ؾبذتبضي التهبز ايطاى ،پبضاهتطّبي الگَ ثب اؾاتفبزُ اظ ضٍيىاطز ثياعي،
هحبؾجِ قسُ ٍ تَاثع ٍاوٌف آًي هتغيطّب زض هَاجِْ ثب زٍ تىبًِ تىٌَلَغي ٍ زضآهس ًفتي ثب ؾاِ لبعاسُ
ؾيبؾتگصاضي هتفبٍت؛ ّ .1سفگصاضي اويستَضمّ .2 ،سفگاصاضي هطوات تاَضم تاَام ثاب ًاطخ اضظ
ّ .3سفگصاضي هطوت تَضم ثب قىبف تَليس هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِاًس.
ٍضٍز تىبًِ زضآهس ًفتي ثِ هسل ،هَجت ايجبز هبظاز زض حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي ذَاّس قاس.
ثب ٍضٍز ايي تىبًِ هيعاى تَليس افعايف ٍ هيعاى تَضم وبّف ذَاّس يبفت .اظ ؾاَي زيگاطٍ ،ضٍز تىبًاِ
تىٌَلَغي ثب افعايف هيعاى تَليس ،هٌجاط ثاِ افاعايف تاَضم ٍ ايجابز وؿاطي زض حؿابة جابضي ٍ تاطاظ
تجبضي ذَاّس قس.
ًتبيج حبوي اظ آى اؾت وِ اٍالً اؾتفبزُ اظ لَاعس هتفبٍت زض هَاجِْ ثب تىبًِّب ،تأثيط قسيسي ثاط
هؿيط ٍ ضًٍس حطوت هتغيطّبي ذبضجي اظ جولِ حؿبة جبضي ٍ تاطاظ تجابضي ًاساضز .ثاب اياي ٍجاَز،
اؾتفبزُ اظ لبعسُ هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ زض هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتي ،هَجت افعايف ًَؾبًبت
آًي (زض لحظِ اٍليِ پؽ اظ ٍاضز قسى تىبًِ) حؿبة جبضي ٍ تطاظ تجبضي زض همبيؿِ ثب حبلات اؾاتفبزُ
اظ زٍ لبعسُ زيگط قسُ اؾت.
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0/0235

0/0057

0/00044
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ثبًيبً تأثيط اؾتفبزُ اظ لَاعس هتفبٍت ثط هتغيطّبي زاذلي هبًٌس تَليس ٍ تَضم زض هَاجِْ ثب تىبًِّب ثاب
هبّيتّبي هرتلف ،هتفبٍت ذَاّس ثَز .اؾتفبزُ اظ لبعسُ ّسفگصاضي هطوت تَضم تاَام ثاب ًاطخ اضظ
زض هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتي ،هَجت وبّف ًَؾبًبت اٍليِ تَلياس ٍ تاَضم زض همبيؿاِ ثاب اؾاتفبزُ اظ
هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ،هَجت افعايف ًَؾبًبت تَليس ٍ تَضم زض همبيؿِ ثب لبعاسُ ّاسفگاصاضي
اويس تَضم هيقَز.
هحبؾجبت تبثع ظيبى ضفبّي اظ زؾات ضفتاِ زض ثىابضگيطي ؾاِ لبعاسُ ّاسفگاصاضي تاَضم اوياس،
هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ٍ هطوت تَضم ثاب قاىبف تَلياس زض هَاجْاِ ثاب زٍ تىبًاِ زضآهاس ًفتاي ٍ
تىٌَلَغي ،حبوي اظ آى اؾت وِ؛ لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾتگصاضي زض هَاجِْ ثب تىبًِ زضآهس ًفتي ،لبعاسُ
هطوت ّسفگصاضي تَضم تَام ثب ًطخ اضظ ذَاّس ثَز ٍ لبعسُ ثْيٌِ ؾيبؾتگصاضي زض هَاجِْ ثب تىبًِ
تىٌَلَغي ،لبعسُ ّسفگصاضي اويس تَضم ذَاّس ثَز.
يبفتِّبي ايي پػٍّف زض ذهَل تحليل حؿبؾيت پبضاهتطّاب ًكابى هايزّاس واِ اٍالً؛ تغيياط زض
پبضاهتطّبي تبثع ظيبى ضفبّي زض تعييي ؾيبؾت ثْيٌِ تأثيطگصاض ًوايثبقاس ٍ تٌْاب هماساض ظيابى ضفابّي ضا
تحتالكعب لطاض هيزٌّس .ثبًيبً؛ زض هَاجِْ ثب تىبًاِّابي زضآهاس ًفتاي ٍ تىٌَلاَغي ،افاعايف وكاف
جبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾطِاي ٍ وبّف ؾْن وبالّبي ٍاؾطِاي زض تَليس ًْبيي (افعايف زضجِ ثابظ
ثَزى التهبز) ،هٌجط ثِ وبّف هيعاى ضفبُ اظ زؾت ضفتِ زض همبيؿِ ثب حبلت پبيِ هيقَز.
ًْبيتبً ؾيبؾتگصاض هيثبيؿت زض تعييي لبعسُ ؾيبؾتي ،ثِ پَيبييّبي حؿبة جبضي ،تاطاظ تجابضي
ٍ ًَؾبًبت ًطخ اضظ تَجِ زاقتِ ثبقسّ .وچٌيي تَجِ ؾيبؾتگصاض ثِ ًَ ٍ هبّيت تىبًِّابي ٍاضزُ ثاِ
التهبز هيتَاًس زض تعييي لبعسُ ؾيبؾتگصاضي تَؾاط همابم پاَلي ضاُگكاب ثبقاسّ .وچٌايي زض ٌّگابم
ٍضٍز تىبًِ زضآهس ًفتي ثِ التهبز ايطاى ،اؾتفبزُ اظ لبعسُ ؾيبؾتي هطوت تَضم تَام ثب ًطخ اضظ هيتَاًس
هَجت وبّف ظيبى ضفبّي اظ زؾت ضفتِ قَز.
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