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با رٍیکرد TVPFAVAR

جابر اکبری ،صادق بختیاری ،هرتضی ساهتیّ ،+وایَى رًجبر
تبرید زریبفت95/08/29 :

×

تبرید پذیزػ95/11/10 :

چکیذُ
ٞسف ایٗ تحمیك ثزرعی احز تىب٘ٞٝبی پِٛی ثز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد زِٚت زر ایزاٖ ثب ثىبرٌیزی
اٍِٛی پبرأتزٞبی ٔتغیز عی سٔبٖ  ٚثب اعتفبز ٜاس زازٜٞبی فقّی عی زٚرٔ 1393 - 1367 ٜیثبؽس.
٘تبیذ ٘ؾبٖ ٔیزٞس ٚلٛع ٞز تىب٘ ٝزر ٘مسیٍٙی ٔٛرت افشایؼ راثغٚ ٚ ٝلٛع ٞز ٘ٛع تىب٘ ٝزر تٛرْ ٚ
٘زخ ثٟزٛٔ ٜرت وبٞؼ راثغٔ ٝذوٛر ؽس ٜاعت؛ أب تىب٘ٞٝبی تٛرْ ٘ ٚزخ ثٟز ٜو ٝپیبٔس تىب٘ٞٝبی
٘مسیٍٙی اعت ،ایٗ راثغ ٝرا تضعیف ٕ٘ٛز ٜاعت .ثز اعبط ٘تبیذ ،پیؾٟٙبز ٔیؽٛز ثزای حفظ تعبزَ
راثغ ٝزرآٔس ـ ٔربرد زر ثّٙسٔست ،زِٚت ثز اثشارٞبی عیبعت پِٛی تٕزوش ٕ٘ٙبیس.

طبمِبٌذی

H20, C13, C18 :JEL

ٍاژگاى کلیذی:

تىب٘ ٝپِٛی ،راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد.TVPFAVAR ،

 1ایٗ رعبِ ٝثزٌزفت ٝاس رعبِ ٝزوتزی ربثز اوجزی زر زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔی ٚاحس اففٟبٖ (ذٛراعٍبٖ) ث ٝرإٙٞبیی زوتز فبزق
ثرتیبری اعت.



زا٘ؾزٛی زوتزی عّ ْٛالتقبزی ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔیٚ ،احس اففٟبٖ (ذٛراعٍبٖ) ،اففٟبٖ ،ایزاٖ (٘ٛیغٙسٔ ٜغئ،)َٛ
akbari.economy@yahoo.com
پغت اِىتز٘ٚیىی:



اعتبز ٌز ٜٚالتقبزٚ ،احس اففٟبٖ (ذٛراعٍبٖ) ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔی ،اففٟبٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیىی:
bakhtiari_ sadegh@yahoo.com
+
اعتبز ٌز ٜٚالتقبزٚ ،احس اففٟبٖ (ذٛراعٍبٖ) ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔی ،اففٟبٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیىی:
msameti@gmail.com
×
اعتبزیبر ٌز ٜٚالتقبزٚ ،احس اففٟبٖ (ذٛراعٍبٖ) ،زا٘ؾٍب ٜآساز اعالٔی ،اففٟبٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیىی:
hranjbar@khuisf.ac.ir
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 .5همذهِ
زرآٔسٞبی ٘فتی زر عبذتبر ثٛزرٔ ٚ ٝربرد زِٚتی التقبزٞبی ٔتىی ثـ٘ ٝفـت٘ ،مـؼ پزرٍ٘ـی
زارز .ایٗ زرآٔسٞب ٔٙجع افّی ثزای تأٔیٗ ٔبِی ٔربرد زِٚت ٞغتٙس .ث ٝپؾـتٛا٘ ٝایـٗ زرآٔـسٞب
زِٚت فبحت ع ٟٓعٕسٜای اس ثٍٙبٜٞبی التقبزی ٙٔ ٚبثع عجیعی اعتٚ .رٛز چٙـیٗ عـبذتبر
التقبزی عجت ٌززیس ٜثب٘ه ٔزوشی اعتمالَ  ٚاثشار السْ ثزای تأحیز ثـز ثـبسار پـ َٛرا ٘ساؽـتٝ
ثبؽس .اس ایٗ ر ،ٚالتقبز ایزاٖ  ٚثٚ ٝیض ٜراثغـ ٝزرآٔـس ٔ -رـبرد زِٚـت ٕٞـٛار ٜتحـت تـبحیز
تىب٘ٞٝبی پِٛی ثٛز ٜاعت.
زیسٌبٜٞبی ٔرتّفی زر ذقٛؿ تعبُٔ ٔیبٖ ثرـؼ پـِٛی  ٚحمیمـی التقـبز ٚرـٛز زارز.
ٞزچٙس فزضی ٝزٌٚبٍ٘ی والعیهٞب لجُ اس ثحزاٖ ثـشري ٞ 1929ـیچ تعـبّٔی ٔیـبٖ ٔتغیزٞـبی
حمیمی  ٚاعٕی زر وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست لبئُ ٘جٛز؛ أب أزٚس ٜثغیبری اس التقبززا٘بٖ ٔعتمس٘س
و ٝتغییزات زر لیٕتٞب  ٚحزٓ پ َٛیعٙی تىب٘ٞٝبی اعٕی ،رفتبر ٔتغیزٞبی حمیمـی را حـسالُ
زر وٛتبٜٔست تحت تأحیز لزار ٔـیزٙٞـس ٙٔ ٚزـز ثـ ٝعـسْ تعـبزَٞـبی التقـبزی ٔـیؽـ٘ٛس.
عیبعتٌذاراٖ التقبزی زر ثٝوبرٌیزی یـه عیبعـت ٕٞـٛار ٜعـبیز ؽـزایظ را حبثـت زر ٘رـز
ٔیٌیز٘س ِٚی زر عُٕ ٔتغیزٞبی والٖ التقبزی اس رّٕ ٝزرآٔس ٔ ٚربرد زِٚت اس تىب٘ـٞٝـبی
پیؼثیٙی ٘ؾسٔ ٜتأحز ٞغتٙس  ٚایٗ عبُٔ ثز٘بٔٝریشیٞبی التقبزی را ٔرتـُ وـزز ٚ ٜاحزثرؾـی
عیبعتٞبی اعٕبِی را وبٞؼ ٔیزٞس.
تىب٘ٞٝبی پِٛی اغّت زر لبِت عیبعتٞبی پِٛی ثب٘ه ٔزوشی اتفـبق ٔـیافتٙـسٔ .تغیزٞـبی
پِٛی اس اثشارٞبی ٔ ٟٓوٙتزَ یب تحزیه عٕت عزض ٚ ٝتمبضب ثٛزٞ ٚ ٜز تىب٘ ٝاحتٕـبِی آٖ ثـز
راثغ ٝزرآٔس – ٔربرد زِٚت ث ٝعٛر ٔغتمیٓ یب غیزٔغتمیٓ احز ٔـیٌـذارزٔ .حممـبٖ سیـبزی ثـٝ
ثزرعی احز تىب٘ٞٝب ثز ٔتغیزٞبی التقبزی پززاذتٝا٘س وٙٔ ٝزـز ثـ ٝثغـظ ٔجـب٘ی ٘رـزی  ٚارائـٝ
راٜوبرٞبی عیبعتی زر ٔٛار ٟٝثب احزات ٔرزة تىب٘ٞٝب ٌززیس ٜاعت؛ أب ثزرعی احز تىب٘ٞٝـبی
التقبزی ثز راثغ ٝزرآٔس – ٔربرد زِٚت ث ٝزِیُ ٔحسٚزیت تىٙیهٞبی التقبزعٙزی ٔزعـْٛ
 ٚعٙتی ٕٞچٙبٖ ٔغفٔ َٛب٘س ٜاعـت .زر حمیمـتٟٔ ،ـٓتـزیٗ ایـزازی وـ ٝتىٙیـهٞـبی عـٙتی
التقبزعٙزی ثزای ثزآٚرز ٔسَ زار٘س؛ ایٗ اعت و ٝپبرأتزٞبی ٔسَ را حبثت فزك ٔیوٙٙس ِٚی
زر عُٕ پبرأتزٞبی ٔسَ عی سٔبٖ زر حبَ تغییز ٞغتٙسٕٞ .ـیٗ أـز ثبعـج وٟـٛر ٔـسَٞـبی
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پبرأتز لبثُ تغییز عی سٔبٖ ( 1)TVPؽس ٜاعت ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٔسَٞبیی ثب ٔتغیزٞـبی سیـبز را زر
ع َٛسٔبٖ ثزآٚرز وٙٙس .زر ایٗ ٔسَٞب ضزایت ترٕیٗ ٔیتٛا٘ٙس زر ع َٛسٔبٖ تغییـز وٙٙـس .ثـٝ
عّت تغییز ؽزایظ ،ؽىغت ٞبی عبذتبری  ٚتغییزات عیىّی ٔؾبٞس ٜؽـسٔ ،ٜـسَٞـبی عـٙتی
تٛا٘بیی وبفی ثزای ٔحبعج ٝپبرأتزٞب را زر ؽزایظ یـبز ؽـس٘ ٜسار٘ـس .ثٙـبثزایٗ ،تحمیـك حبضـز
زرفسز اعت ضٕٗ پٛؽؼ ذالء تحمیمبتی ث ٝثزرعی آٖ ثپززاسز .ثز ایٗ اعبط ،فزضی ٝافـّی
تحمیك آٖ اعت و ٝارزای عیبعتٞبی پِٛی (وـ ٝعٕـستبن ٘بؽـی اس فؾـبرٞبی عیبعـی رٟـت
وبٞؼ وغزی ثٛزر ٝزِٚت اعت) ،زر ثّٙسٔست ٔٛرت ثستز ؽسٖ ٚضعیت ثٛزر ٚ ٝزر ٘تیزٝ
تضعیف راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زِٚت ٔیٌززز.
زر ازأٔ ٝغبِت ایٗ ٔمبِ ٝث ٝؽزح سیز عبسٔبٖزٞی ؽس ٜاعت :اثتسا ازثیبت ٘رزی  ٚتززثـی
ٔٛضٛع تحمیك ٔزٚر ٔیؽٛز؛ ثرؼ ع ْٛث ٝرٚػ تحمیك  ٚتقزیح ٔسَ اذتقبؿ زارز٘ .تبیذ
تززثی زر ثرؼ چٟبرْ ارائ ٝؽس ٚ ٜزر ٟ٘بیت ٘تیزٌٝیزی  ٚتٛفیٞٝـبی عیبعـتی ارائـ ٝؽـسٜ
اعت.
 .2هرٍری بر ادبیات
 .5-2سیاستّای پَلی ٍ تکاًِّای آى

عیبعت پِٛی یه ٔف ْٟٛیب اعتٙجبط وّی اس وزفیتٞب ،تٛاٖ  ٚاثشارٞبی ٟ٘بز عیبعتٌذار پـِٛی
 ٚفزایٙس اعٕبَ عیبعت (اس عزیك اثشارٞب)  ٚتأحیز آٖ ثز ٔتغیزٞبی عٕس ٜالتقبزی اعت .زر یه
ثززاؽت ٚعیعتز اس عیبعت پِٛیٔ ،ـیتـٛاٖ آٖ را ٚعـیّٝای ثـزای رعـیسٖ ثـ ٝاٞـساف زیٍـز
(ٟٔٓتز)ٔ ،ب٘ٙس ٔغبعست ث ٝرؽس تِٛیس تّمی وزز .زر لبِت ایٗ زیسٌبٚ ،ٜویفٟ٘ ٝبز عیبعتٌذار
پِٛی ث ٝحساوخز رعب٘سٖ رؽس التقبزی  ٚوٕه ث ٝارتمبی عغح س٘سٌی  ٚرفب ٜاعـت .ثٙـبثزایٗ
ٔؾزٚعیت ٔ ٚمجِٛیت عیبعت پِٛی زر آٖ اعت و ٝث ٝثٟجـٛز ؽـزایظ التقـبزی وؾـٛر وٕـه
ٔؤحزی ٕ٘بیس .عؤاَ افّی ایٗ اعت و ٝعیبعت پِٛی چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س ث ٝزعتزعـی ایـٗ ٞـسف
ثشريتز وٕه وٙس؟
زر ز ٚزٌ ٝٞذؽتٍ٘ ،ٝزػ غبِت ثز آٖ ثٛز ٜوٞ ٝزچٙـس وٙتـزَ تـٛرْ ٞـسف وّیـسی ٟ٘ـبز
Time Varying Parameter

1
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عیبعتٌذار پِٛی اعت؛ أب ثب وٙتزَ ٘زخ تٛرْ  ٚوبٞؼ ٘باعٕیٙب٘ی ٔیتٛاٖ ث ٝرؽـس التقـبزی
وٕه ٕ٘ٛز (وزٚوت1994 ،1؛ وی.)2002 ،2ًٙ
تززث ٝالتقبز رٟب٘ی ٘ؾبٖ ٔیزٞس احتٕبَ زعتیبثی ثـ ٝاٞـساف ثـبال زر وؾـٛرٞبیی وـ ٝثـب
وٙتزَ ٘زخ تٛرْ ؽزایظ ٔٙبعت  ٚثبحجبت التقبز والٖ ایزبز وززٜا٘س ،ثیؾتز اعت .تفغـیز زیٍـز
آٖ اعت و ٝزر ٘ ّٝٞٚرغتٞ ،سف عیبعت پِٛی تخجیت التقـبزی  ٚاس ثـیٗ ثـززٖ یـب وـبٞؼ
اذتالالت ثبساری اعت و ٝزر لبِت اٍِٞٛـبی ویٙـشی رسیـس  ٚعیبعـتٌـذاری ثٟیٙـٔ ٝغـزح
ٔیؽٛز (رالِی ٘بئیٙی.)1394 ،
ً .2-2ظریِ کالسیک سیاست پَلی

رٚیىزز اِٚی ٝثب٘هٞبی ٔزوشی  ٚث ٝتجع آٖ عیبعتٞبی پـِٛی لـزٖ ٘ـٛسزٔ ،ٓٞعغـٛف ثـ ٝزٚ
ٔٛضٛع ٍِٙز سزٖ ٔمبزیز اعٕی  ٚحجبت رزیبٖ اعتجبر زر چزذٞٝـبی التقـبزی  ٚرّـٌٛیزی اس
ثحزاٖٞبی ٔبِی ٚ ٚرؽىغتٍی ثب٘هٞب ثٛز؛ أب زر ع َٛسٔبٖ٘ ،رزیٞٝبی پِٛی اس رٚیىزز اِٚیـٝ
ثب٘ىساری فبفٌّ ٝزفت٘ .رزیٞٝبی عیبعت پِٛی رایذ زر لزٖ ثیغتٓ ثیؾتز ثـٛٔ ٝضـٛع وٙتـزَ
حزٓ پ َٛیب زیٍز ٍِٙزٞبی اعٕی  ٚاعتفبز ٜاس آٖٞب ثـزای تأحیزٌذاؽـتٗ ثـز ٔتغیزٞـبی وـالٖ
ٔتٕبیُ ثٛز ٜاعت.
زر زٔ 1950 ٝٞیالزی ،چبرچٛة ٘رزی والعیه عیبعتٌذاری ثٟی ٝٙتٛعظ اٍِٞٛبی تیُ

3

( ٚ )1956تیٙجزٌٗ )1952( 4ارائ ٝؽس .زر ز ،1960 ٝٞپبیٞٝـبی ٘رـزی ٔىبتـت ٘ئٛوالعـیه ٚ
ویٙشی  ٚاذتالفبت ایـٗ زٔ ٚىتـت ثـ ٝعـٛر زلیـك  ٚرعـٕی تـسٚیٗ ؽـس  ٚثـز ایـٗ اعـبط،
رٚیىززٞبی والعیه  ٚویٙشی عیبعت پِٛی ؽىُ ٌزفت و٘ ٝشزیه ثـ ٝرثـع لـزٖ ،عزاحـی ٚ
ارزای عیبعت پِٛی زر وؾٛرٞبی ٔرتّف را تحت تأحیز لزار زاز .ثـسٞیٞـبی عیغـتٓ ثـب٘ىی
(عت ٖٛثسٞی تزاس ٔبِی عیغتٓ ثب٘ىی) ٕٞزا ٜثب ٘رزیٞ ٝبی ٘غجتبن رسیس التقبز پِٛی ارائـ ٝؽـسٜ
زر لبِت اٍِٞٛبی پٛیبی تعبزَ عٕٔٛی ثب فزٚك ٔتفبٚت رارع ثـ ٝعـزعت تعـسیُ ٔمـبزیز ٚ
لیٕتٞب ثٔ ٝمسار تعبزِی ،ثزذی ٔٛضٛعٞبیی را وـ ٝزر چـبرچٛة ٍ٘ـزػ ثب٘ىـساری ٔزوـشی

1
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لسیٕی ٔغئّ ٝافّی تّمی ٔیؽس ،ث ٝحبؽی ٝرا٘س .زر ازأ٘ ،ٝرزی ٝوالعـیه عیبعـت پـِٛی ثـٝ
اذتقبر ٔعزفی ٔیؽٛز.
وّیبت ٘رزی ٝوالعیه عیبعتٌذاری پِٛی را ٔیتٛاٖ ث ٝفٛرت سیـز تٛضـیح زاز :فـزك
ٔیؽٛز و ٝعیبعتٌذار ثزای تعییٗ  ٚپیؼثیٙی ٔتغیزٞبی والٖ ،یه اٍِٛی والٖ التقـبزی زر
اذتیبر زارز .ایٗ اٍِ ٛرا ٔیتٛاٖ ث ٝؽىُ عبذتبری ٔعبزِٕ٘ ،)1( ٝبیؼ زاز:1
)

()1

(

و ٝزر آٖ  yثززاری اس ٔتغیزٞبی زرٖٚسا -و ٝؽـبُٔ ٔتغیـز (ٔتغیزٞـبی) ٔـٛرز ٘رـز ثب٘ـه
ٔزوشی (ٔب٘ٙس حزٓ ٘مسیٍٙی ،تٛرْ٘ ،زخ ثٟز٘ ،ٜزخ ارس ،عغح تِٛیس یب اؽتغبَ) ٘یش

ٔیؽـٛزz -

یه ثززار اس ٔتغیزٞبی ثزٖٚسای غیزعیبعتی X ،یه ثـززار اس ٔتغیزٞـبی ٔٛعـ ْٛثـ ٝاثشارٞـبی
عیبعتی  e ٚثززار ٔتغیزٞبی تقبزفی اعت .ث ٝربی راثغٔ ،)1( ٝیتٛاٖ فزْ ذالف ٝؽـس ٜآٖ را
٘ٛؽت:
)

()2

(

عیبعتٌذار ٞسفی (اٞسافی) زارز ؤ ٝیتٛاٖ آٖ را ث ٝعٛر عبْ ٔب٘ٙس راثغٛ٘ )3( ٝؽت ،ایٗ
ٞسف ٔعٕٛالن ث ٝفٛرت یه تبثع سیبٖ ٘ؾبٖ زازٔ ٜیؽٛز ،ثب ایٗ فزك و ٝعیبعتٌـذار ٔبیـُ
اعت سیبٖ ذٛز را وٕی ٝٙوٙس .ث ٝؽی ٜٛرایذ تٛاثع سیبٖ ،فزك ٔیؽٛز و ٝایٗ تبثع اس زررـ ٝزٚ
اعت.
()3

) (

عیبعتٌذار ٔمسار ا٘تربٔی ( )2را ثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚزیت ( ،)3ثزای ث ٝزعـت آٚرزٖ لبعـسٜ
ثٟی ٝٙعیبعت پِٛی حُ ٔیوٙس .ایٗ چبرچٛة ٔٙتغت ث ٝتی  ٚتیٙجزٌٗ ثز ایـٗ فـزك اعـتٛار
اعت و ٝثزذـی اس ٔتغیزٞـبی زرٖٚسا  ٚثمیـ ٝثـزٖٚسا یـب اثشارٞـبی عیبعـتی ٞغـتٙس .زر اوخـز
وؾٛرٞب ،ثب٘ه ٔزوشی اذتیبراتی ثزای ا٘تربة ثیٗ اثشارٞبی عیبعتی زارزٞ ،زچٙس و ٝثب٘هٞبی
ٔزوشی ِشٔٚبن اعتمالَ زر تعییٗ ٞسف ٘سار٘س .اٞساف التقـبزی  ٚعیبعـت پـِٛی ٔـیتٛا٘ـس اس
 1ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزر التقبز ایزاٖ عیبعت پِٛی ٔغتمّی ٚرٛز ٘سارز  ٚتغیزات پِٛی ث ٝفٛرت زرٖٚسا  ٚا٘فعبِی ث ٝتغییزات
زرآٔس ٘فتی یب ؽزایظ التقبزی ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ ٔیزٞس ،اٍِٛی ٔٛر٘رز ثسثٗ فٛرت ثزای ایزاٖ ثبس٘ٛیغی ؽس ٜاعت.
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عزیك ٔزارع ثبالتز عیبعی یب ٟ٘بز لبٌٖ٘ٛذاری تعییٗ  ٚاثالغ ؽٛز .ثب٘هٞـبی ٔزوـشی ٔغـتمُ
ٕٔىٗ اعت زر تعییٗ اٞساف اعتمالَ ٘ساؽت ٝثبؽٙس؛ أب زر ٌشیٙؼ اثشار ،ا٘تربة رٚػ ارـزا ٚ
٘ح ٜٛاعتفبز ٜاس آٖٞب اذتیبرات وبفی زار٘س .فمساٖ اعتمالَ ثـ ٝثبالزعـتی ٘ ٚیبسٞـبی ثٛزرـٝای
زِٚت ثز اٞساف عیبعت پِٛی ٔغّظ اعت ،ثّى ٝعیبعتٌذار پـِٛی ٘یـش زر ا٘تٙرـبة اثـشار ٚ
رٚػٞبی ارزایی اذتیبرات وبفی ٘سارز؛ زر حـبِتی وـ ٝعیبعـتٌـذار اذتیـبرات وـبفی ثـزای
ا٘تربة اثشار ٘ ٚیش اٍِٛی ٔٙبعت ثزای پیؼثیٙی ٔتغیزٞب  ٚؽـجیٝعـبسی عیبعـتٞـب زر اذتیـبر
زاؽت ٝثبؽس  ٚتبثع ٞسفؼ ٔؾرـ ثبؽس ،لبعس ٜعیبعتی ثٟی )4( ٝٙلبثُ ٔحبعج ٝاعت:
) (

()4

چبرچٛة ثبالٛٔ ،رز اعتفبز ٜؽٕبری اس ثب٘هٞبی ٔزوشی ثٛز ٜاعت؛ أب ثبیس تٛرـ ٝزاؽـت
و ٝایٗ رٚػ ٔحسٚزیت ٞبی ثبِمٔ ٜٛتعسزی ٘یش زارزٟٓٔ .تزیٗ ایٗ ٔحـسٚزیتٞـب عجبرتٙـس اس:
٘باعٕیٙب٘ی زرثبر ٜاٍِ ٚ ٛرٚػ ٞـبی ترٕـیٗ آٖ٘ ،باعٕیٙـب٘ی زرثـبر ٜضـزایت اٍِـ ٚ ٛثٙـبثزایٗ
ضزایت تىبحزی ٔتغیزٞبی عیبعتیٔ ،غئّٚ ٝلفٞٝب زر احز عیبعت پِٛی ٔ ٚتغیز ثٛزٖ ٚلفـٞٝـب ٚ
ایٙى ٝچٔ ٝمبٔی تبثع ٞسف ثب٘ه ٔزوشی را تعییٗ  ٚتعزیف ٔیوٙس (رالِی ٘بئیٙی.)1394 ،
 .6-2سیاست پَلی ٍ سازٍکار اًتمال اثر

5

یه اٍِٛی عیبعتٌذاری پِٛی ثبیس ثتٛا٘س احزات  ٚتجعبت تغییز زر عیبعـت  ٚرٚیىـزز ثب٘ـه
ٔزوشی را تجییٗ ٕ٘بیس  ٚثزای ایٗ ٔٙرٛر چبرچٛة یب اٍِٛیی ثزای تٛضیح ٚرٛز حزٓ پـٚ َٛ
احز آٖ ثز ٔتغیزٞبی اعٕی  ٚحمیمی زر التقبز زاؽت ٝثبؽس .لجُ اس چبح وتبة ویٙـش 2ثـب عٙـٛاٖ
«٘رزی ٝعٕٔٛی اؽتغبَ ،ثٟز ٚ ٜپ ،»َٛوبرٞبی لبثُ تٛر ٚ ٝغٙی زر سٔیٙـ٘ ٝرزیـ ٝپـِٛی تٛعـظ
التقبززا٘ی ٔب٘ٙس ٚیىغُ ،پیٍ ٚ 3ٛفیؾز ارائ ٝؽس ٜثٛز .زر ٔیبٖ التقبززا٘بٖ پیؼ اس ویٙـشٞ ،ـیچ
ؽرقی ث ٝا٘ساسٚ ٜیىغُ تأحیزی ٔب٘سٌبر ثز عیبعتٌذاری پِٛی ٘ساؽت .لبئـُ ؽـسٖ تفـبٚت
ٔیبٖ ٘زخ ثٟز ٜاعٕی زر ثبسار اعتجبرات ٘ ٚزخ ثٟز ٜحمیمی  ٚوٙتزَ ایٗ ؽىبف ثـزای ٔـسیزیت
چزذٞٝبی التقبزی  ٚوٙتزَ عغح لیٕتٞب اس اروبٖ عیبعت پِٛی ٘ٛیٗ اعت.

1

Transmission mechanism
Keynes
3
Pigou
2

بررسی اثر تکاًِّای پَلی بر رابطِ درآهذ ـ هخارج دٍلت ایراى با رٍیکرد

TVPFAVAR

13

ٚیىغُ اِٚیٗ التقبززا٘ی ثٛز و٘ ٝرزی٘« ٝزخ عجیعی ثٟز »ٜرا ارائ ٝوـزز .ا ٚزر یـه چـبرچٛة
٘رزی اعتسالَ وزز ثزای وٙتزَ عغح لیٕتٞب ثبیس ٘زخ ثٟز ٜتغییز وٙس  ٚاس ایٗ ٘رز ٘غـجت ثـٝ
عیبعت پِٛی ٘ٛیٗ پیؼ زعتی وزز .أ ٚتٕبیُ ثـ ٝحجـبت تـٛسیعی ٘بعبزال٘ـ ٝاعـت  ٚثزذـی اس
ٌزٜٞٚبی ارتٕبعی ث ٝلیٕت ٔتضزر ؽسٖ ٌزٜٞٚـبی زیٍـز ٔٙتفـع ٔـیؽـ٘ٛس .لبعـس ٜعیبعـتی
ٚیىغُ عبز ٜاعت« :اٌز لیٕتٞب ر٘ٚس افشایؾی زار٘س پظ ٘زخ ثٟز ٜحمیمی پـبییٗ اعـت  ٚثـز
عىظ» (فٛرٔیٙی.)2004 ،1
 .4-2ساز ٍ کار اًتمال تکاًِ پَلی در الگَّای پَیای تعادلی

اس اٚایُ ز ،1980 ٝٞوالعیهٞبی رسیس ث ٝعٕت اٍِٞٛبی چزذٞٝبی تزبری حمیمی ٌـزایؼ
یبفتٙس .زر اٍِٞٛبی اِٚی ٝایٗ رٚیىزز (ویسِٙس ٚ 2پزعىبت )1982 ،3تىب٘ٞٝـبی پـِٛی زر ایزـبز
٘ٛعب٘بت التقبزی ٘مؾی ٘ساؽت .ثب ٔغـزح ؽـسٖ ایـٗ اٍِٞٛـبٔ ،فٟـ ْٛتخجیـت التقـبزی ٘یـش
زعترٛػ تغییز رسی ؽس  ٚرؽس  ٚتخجیـت زر لبِـت اٍِٞٛـبی چزذـٞٝـبی تزـبری زر یـه
چبرچٛة ٔٛرز ثحج لزار ٌزفـت .زر اٍِٞٛـبی پبیـٝای ایـٗ رٚیىـزز ،ثبسارٞـب وبٔـُ فـزك
ٔیؽٛز ،احزات ذبرری ٚرٛز ٘سارز  ٚاذتالالت اس ٘ٛع تىب٘ـٞٝـبی ثٟـزٜٚری اعـت .ا٘ترـبة
ٔقزف ،عزض٘ ٝیزٚی وبر ٔ ٚمسار تِٛیس ثز اعبط ا٘تربة ثٟی ٝٙافزاز  ٚثٍٙبٜٞـب  ٚثـ ٝفـٛرت
اِٚیٗ -ثٟتزیٗ 4تعییٗ ٔیؽٛز  ٚا٘حزاف ایزبز ؽس ٜاس یه ٔغیز رؽس تعبزِی ثّٙسٔست ٘بؽی اس
افبثت تىب٘ ٝثٟزٜٚری  ٚچزذ ٝالتقبزی تعبزِی اعت  ٚاس آ٘زـب وـ ٝثٟتـزیٗ ٚاوـٙؼ افـزاز ٚ
ثٍٙبٜٞب ث ٝتىب٘ ٝحبزث ؽس ٜرا ٘ؾبٖ ٔیزٞس ،ایٗ ا٘تربة ،ا٘تربثی ثٟی ٝٙثٛز٘ ٚ ٜیبس ث ٝزذبِـت
ٔمبٔبت عیبعتٌذار التقبزی ٘سارز.
 .1-2پیشیٌِ تحمیك

ث ٝزِیُ ٔحسٚزیت تىٙیهٞبی عٙتی ثزآٚرزی التقبزعٙزیٔ ،غبِعٝای و ٝث ٝعـٛر ٔغـتمیٓ ثـٝ
ثزرعی احز تىب٘ٞٝبی پِٛی  ٚیب عبیز تىب٘ٞٝبی التقبزی ثـز راثغـ ٝزرآٔـس ٔ -رـبرد ثپـززاسز؛
یبفت ٘ؾس  ٚتٕبٔی ٔغبِعبت ا٘زبْ ؽس ٜث ٝثزرعی احز یه تىب٘ ٝالتقـبزی ثـز تـه ٔتغیزٞـبی

1

Formaini
Kydland
3
Prescott
2

First Best

4
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والٖ التقبزی ثٛز ٜاعت .ث ٝعٛر وّی٘ ،تبیذ تحمیمبت ا٘زبْ ؽس ٜزر زاذُ  ٚذـبرد وؾـٛر را
ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚزعت ٝتمغیٓثٙـسی وـزز :زعـت ٝاٛٔ َٚافـك احزٌـذاری تىب٘ـٞٝـبی التقـبزی ثـز
ٔتغیزٞبی والٖ التقبزی ٘ریز ٔربرد ،زرآٔس ،تِٛیس  ٚتٛرْ احز ٞغتٙس  ٚزعـت ٝزیٍـز ٔرـبِف
ایٗ أز ٔیثبؽٙس .زر رس )1( َٚذالفٝای اس تحمیمبت ایٗ زٌ ٚز ٜٚعزض ٝؽس ٜاعت.
جذٍل  .5برخی هطالعات دربارُ اثر تکاًِّای التصادی بر هتغیرّای کالى التصادی
تحمیمات خارجی
هَافماى هَثر بَدى تکاًِ
ًفتی بر هتغیرّای کالى
التصادی

تحمیمات داخلی
هخالفاى هَثر

هَافماى هَثر بَدى تکاًِ ًفتی بر هتغیرّای کالى

بَدى تکاًِ ًفتی

التصادی

هخالفاى
هَثر بَدى
تکاًِ ًفتی

زرٌبٞی  ٚغفبریبٖ ()1395؛ وٕیزب٘ی ٘ ٚرزی
()1394؛ فزری  ٚافؾبری ()1394؛ فغزط ٚ
ٕٞىبراٖ()1393؛ ٔحٕسی  ٚثزاتساز)1392( ٜ؛

ساً٘  ٚثزٚزاعتٛن
()2014؛ اثزاٞیٓ،
آعٝوٛٔ ،ٝٔٛثٛالری ٚ
آز٘یزٖ ()2009؛ فزساٍ٘بٖ
ٔ ٚبرٌبرت ()2009؛
ا٘بؽبعی ()2006

اعفٙس آثبزی ،عجبعی  ٚلبعٕی ()1392؛ فبحت
اِٛٔٛٚالح ٚ

ٙٞز ،چؾٕی  ٚفالحی ()1392؛ ٔزیس فبٔتی

آزرٛٔٛ

1392؛ وٕیزب٘ی ،عجحب٘یبٖ  ٚثیبت ()1391؛

()2006

ث ٕٟٗیبر  ٚفغزط ()1391؛ أبٔی ،ؽٟزیبری ٚ

پبسٚوی
()1391

زرثب٘ی ()1390؛ أبٔی  ٚازیتپٛر ()1388؛
غفبری ٔ ٚرفزی ()1389؛ ٔحٕٛزسازٚ ٜ
افغزپٛر ()1389؛ ٟٔزآرا ()1387؛ اثزیؾٕی،
ٟٔز آرا ،غٙیٕیفزز  ٚوؾبٚرسیبٖ ()1386

ٔٙجعٌ :ززآٚری ٔحممبٖ

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ رس َٚثبال زر ثیؾتز تحمیمبت زاذّی  ٚذبرری ایـٗ ٘تیزـ ٝحبفـُ ؽـسٜ
اعت و ٝتىب٘ٞٝبی التقبزی ثز ٔتغیزٞبی وـالٖ التقـبزی اس رّٕـ ٝزرآٔـس ٔ ٚرـبرد زِٚـت
تأحیزٌذار اعتٞ .زچٙس ٔغبِع ٝاحزات تىب٘ٞٝبی التقبزی ثز راثغ ٝثـیٗ ایـٗ زٔ ٚتغیـز ٔغفـَٛ
ٔب٘س ٜاعت.
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 .6رٍش تحمیك
٘ٛع زازٜٞب زر ایٗ تحمیك ثٝفٛرت عزی سٔب٘ی فقّی ٔیثبؽس .ثز ٕٞیٗ اعبط اٍِـٛی ٔـٛرز
اعــتفبز ٜاٍِــٛی عــزی سٔــب٘ی ثــٛز ٚ ٜزر لبِ ـت تىٙیــه التقبزعــٙزی اٍِٞٛــبی ٚ TVP
1TVPFAVARاعت٘ .زْافشار ٔٛرز اعتفبز ٜزر ایٗ ٔغبِعٔ MATLAB ٚ EViews ٝـیثبؽـس.
ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ایٗ تحمیك زازٜٞبی فقّی ایزاٖ عی زٚرٔ 1393 - 1367 ٜیثبؽس .زازٜٞبی ٔمبِـٝ
ٔغــترزد اس ثب٘ــه ٔزوــشی رٕ ٟـٛری اعــالٔی ایــزاٖ اعــت .زر ازأــٔ ٝجــب٘ی رٚػ ٚ TVP
 TVPFAVARثزرعی ٔیؽٛز.
2

ثز اعبط ٘رز اعتبن ٚ ٚاتغ )2008( ٖٛاس ٟٔٓتزیٗ ٔؾىالتی ؤ ٝسَٞـبی ٌذؽـت ٝثـزای
ثزآٚرز ایٗ ثٛز وٕ٘ ٝیتٛا٘غتٙس زر ع َٛسٔبٖ پیؼثیٙی زرعـتی ا٘زـبْ زٙٞـس ٔ ٚـسَٞـبیی زر
زٚراٖ ر٘ٚك  ٚثزذی زر زٚراٖ روٛز ترٕیٗ ٔٙبعجی زاؽتٙسٕٞ .یٗ أز ثبعج وٟـٛر ٔـسَٞـبی
پبرأتز لبثُ تغییز عی سٔـبٖ ٔ ٚـسَٞـبی ٔ٘ٛـتوـبرِ ٛس٘زیـزٔ ٜـبروف )MCMC( 3ؽـس وـٝ
ٔیتٛا٘غتٙس ٔسَٞبی عریٓ (ثب تعساز ٔتغیزٞبی سیبز) را زر ع َٛسٔبٖ پیؼثیٙـی وٙٙـس .زر ایـٗ
ٔسَ ٞب ضزایت ترٕـیٗ ٔـیتٛا٘ٙـس زر عـ َٛسٔـبٖ تغییـز وٙٙـس .ثـ ٝعّـت تغییـزات ؽـزایظ،
ؽىغتٞبی عبذتبری  ٚتغییزات عیىّی ٔؾبٞس ٜؽسٔ ،ٜـسَٞـبی لجّـی تٛا٘ـبیی وـبفی ثـزای
ٔحبعج ٝپبرأتزٞب را زر ایٗ ؽزایظ ٘ساؽتٙس (وٛح  ٚوزٚثّیظ2011 ،4؛ ذضزی.)1394 ،
زر لبِت ٔسَٞبی عبذتبری  ٚثب اعتفبز ٜاس رٚػٞبی ٔ TVPغبِعبت ٔتعسزی ا٘زبْ ؽـسٜ
اعت .زر ازأ ٝایٗ رٚػٞب ٔسَٞبی  FAVARرٟت تعییٗ عٛأُ ٔـؤحز ثـز ٔتغیـز ٚاثغـت ٝزر
زٚرٜٞبی سٔب٘ی ٔرتّف ٌغتزػ یبفتٙس؛ ثٌ٘ٛ ٝـٝای وـ ٝتزویـت ٔـسَٞـبی ٚ TVP

FAVAR

تٛا٘غت اثشار لسرتٕٙسی را زر اذتیبر تحّیٌُزاٖ التقبزی  ٚعیبعی لزار زٞس .عبذتبر عٕٔٛی
ٔسَ  TVP‐FAVARزر ٔغبِعبت وزٚثّیظ ( )2013ث ٝؽزح سیز اعت.
()5

1

Time Varying Parameter Factor Augmented Vector Auto Regressive
Stock, J. H. & M. W. Watson
3
Markov Chain Monte Carlo
4
Koop, G. & D. Korobilis
2
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̃

()6
 ٚفزك ٔیوٙس ٞز
̃

) ̃ (

( ̃

*

*

( ̃

* (

یـه پزٚعـٛ٘ ٝعـب٘بت تقـبزفی یـه ٔتغیـز ٜرا ز٘جـبَ ٔـیوٙـس ٚ

یه پزٚعٛ٘ ٝعب٘بت تقبزفی چٙس ٔتغیـز ٜثـ ٝفـٛرت آ٘چـ ٝزر پزیٕیغـیزی

( )2005ثحــج ؽــس ٜاعــت را زارز .زر ٟ٘بیــت ضــزایت

̃

̃

ثــ ٝاسای

اربس ٜزازٔ ٜیؽ٘ٛس ثز عجك ٌبْ تقبزفی ارتمبء یبثٙس .تٕبْ فزضیبت زیٍز ٕٞب٘ٙـس
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔؾبث ٝثزای  FAVARاعت.
ثــٝعــٛر ذالفــٔ ٝب٘ٙــس ثغــیبری اس ٔــسَٞــب زر التقــبز وــالٖ عّٕــی ،اعــتٙجبط ثیــشی زر
 TVPFAVARثب وٙبر ٍٝ٘ ٓٞزاؽتٗ یه اٍِٛریتٓ  MCMCو ٝؽـبُٔ ثّـٛنٞـبیی اس چٙـسیٗ
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛاٍِٛریتٓٞبی ٔؾبث ٝاعت ث ٝپیؼ ٔیرٚز.
ثزای  t=1,…,Tیه ثززار

فزك وٙیس

ٔؾبٞسٛٔ ٜرٛز زر ٔسَ ثبؽس .ث ٝعالٜٚ

اس ٔتغیزٞب ثزای ترٕیٗ ٔتغیزٞبی غیزلبثـُ
اس ٔتغیزٞبی التقبز وـالٖ افـّی

یه ثززار

ٔٛرٛز زر ٔسَ ثبؽس و ٝزر تحمیك حبضز ؽبُٔ ٔتغیزٞبی رؽس پبی ٝپِٛی ،تـٛرْ ٘ ٚـزخ عـٛز
ثب٘ىی اعتٔ .سَ  TVPFAVRثٝفٛرت راثغ ٝسیز اعت:
()7

]

زر راثغ ٝفٛق
)

( ضزایت  VARاعت.

وٚٛاریب٘ظ
وٝ

ضزایت رٌزعـی،ٖٛ

ٚ

[

فـبوتٛر زر حـبَ ثبرٌـذاری ٚ
ٚ

فـبوتٛر اعـت.

ارزای ذغب ثـب تٛسیـع ٘زٔـبَ ٔیـبٍ٘یٗ فـفز ٚ

ٔیثبؽٙس .ثب تٛر ٝث ٝفزضیبت ازثیبت ٔسَٞبی فبوتٛر ،فزك ؽـس ٜاعـت

لغزی اعت.
ضــــزایت زر حــــبَ ثبرٌــــذاری

))

+

*

* +

)

(

(

(

))

( )

((

 ٚضــــزایت

ٔــــسَ VAR

ثز عجك یه فزایٙس ٌبْ تقبزفی رٚی سٔبٖ اعـترزاد

ٔیؽ٘ٛس:
()8
و ٝزر آٖ

)

(

ٚ

)

(

اعت .رٚاثظ ( )8را ٔسَ ٔ TVPFAVRیٌٛیٙس.
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TVPFAVAR

 ٕٝٞذغبٞب زر تبثع ثبال ثب یىسیٍز  ٚرٚی سٔبٖ ٘بٕٞجغتٞ ٝغتٙس؛ ثٙبثزایٗ عبذتبری ث ٝفـٛرت
سیز زار٘س:
)]

()9

[

(

) (

 .4برآٍرد هذل
 .5-4هحاسبِ رابطِ درآهذ  -هخارج طی زهاى

ثب تٛر ٝثٞ ٝسف ٔمبِ ،ٝاثتسا السْ اعت راثغ ٝزرآٔـس ٔ -رـبرد ٔؾـرـ ؽـٛز .ثـب تٛرـ ٝثـٝ
تٛضیحبت ثرؼ پیؾیٗٔ ،سَٞبی حسالُ ٔزثعبت ٔعِٕٛی  ٚذٛزرٌزعـی ٖٛثـززاری عـبرش اس
ٔحبعج ٝایٗ راثغٞ ٝغتٙس؛ سیزا ایٗ ٔسَ ٞب ذغی ثٛز ٚ ٜزر وُ زٚر ٜالساْ ث ٝثزآٚرز تٟٙـب یـه
ضزیت ٔیٕ٘بیٙس (ٔسَ ذغی)؛ زر حبِی و ٝثزای تعییٗ راثغٔ ٝبثیٗ زرآٔـس ٔ ٚرـبرد ٘یـبس ثـٝ
عزی اس ضزایت ثزآٚرزی زر ٞز زٚر ٜاعت ؤ ٝـسَ  TVPتٛا٘ـبیی ایـٗ ٔحبعـجبت را فـزآٞ
ٔیٕ٘بیس (ٔسَ غیزذغی) .زر ٘تیز ٝثب اعتفبز ٜاس رٚػ  TVPضزایت ایـٗ ٔتغیزٞـب عـی سٔـبٖ
ثزرعی ذٛاٞس ؽسٕٛ٘ .زار ( )1ر٘ٚس راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد را ث ٝتقٛیز وؾیس ٜاعت .ثب تٛرـٝ
ث ٝایٙىٔ ٝسَٞبی  TVPFAVARرشٚء ٔسَٞبی غیزعبذتبری ٞغتٙس؛ زر ٘تیز ٝزر ٔسَعـبسی
ایٗ رٚػ اس ٔجٙبی ٘رزی زر حس ٚرٛز ارتجبط اعتفبزٔ ٜیٌززز  ٚأىـبٖ تعیـیٗ ٘حـ ٜٛارتجـبط
ٔبثیٗ ٔتغیزٞبی تحمیك ٚرٛز ٘سارز .زر ٘تیزٔ ٝسَعبسی راثغ TVP ٝزر حبِت وّـی ثـ ٝؽـزح
سیز اعت:
()10

]

[

]

[

]

[

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاس راثغ ٝفٛق ٔؾٟٛز اعت ،زر رٚػ  TVPزر ٞز زٚرٔ ٜیتٛاٖ ٔبثیٗ ٚ TC
 TRضزایت را ترٕیٗ سز .ترٕیٗ ضزایت زر عی سٔبٖ ٔٛرت ٔیٌززز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد
را ثز اعبط ایٗ ضزایت ٔحبعج ٝؽٛز .ر٘ٚس ایٗ ضزایت زر ٕ٘ٛزار ( )1ارائ ٝؽس ٜاعت.
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ًوَدار  .5ضرایب هتغیر در زهاى درآهذ -هخارج دٍلت در رٍش

TVP

ثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝزار ثبال ضزیت ارتجبعی زرآٔس ٔ -ربرد زر عی سٔبٖ یه راثغٛ٘ ٝعب٘ی زارز.
 .2-4تخویي هذل TVPFAVR

ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝسَ  TVPFAVRأىبٖ ٚرٚز ٔتغیزٞبی ثیؾتزی را ثٔ ٝسَ فزأ ٓٞیوٙـس ،زر
ایٗ ثرؼ تٟٙب ذالف٘ ٝتبیذ ٔسَ  TVPFAVRارائ ٝؽس ٜاعـت .ثـب تٛرـ ٝثـٔ ٝجـب٘ی ٘رـزی ٚ
رٚػ تحمیك ،اٍِٛی  TVPFAVRث ٝؽزح سیز اعت.
]

()11

]

)
]

(

[

(
)

)

(

[

(

[

زر راثغ ٝفٛق ٔ TCعزف ٔربرد ؤُ TR ،عزف زرآٔس وـُٔ R ،عـزف راثغـ ٚ ٝزر ٘تیزـٝ
ٔعزف راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد اعترزاد ؽس ٜاس رٚػ  TVPاعـت ٔ P ٚعـزف تىب٘ـٝ
تٛرْٔ M ،عزف تىب٘ ٝحزٓ ٘مسیٍٙی ٔ r ٚعزف تىب٘٘ ٝـزخ ثٟـز ٜاعـت ٚ

)

(

بررسی اثر تکاًِّای پَلی بر رابطِ درآهذ ـ هخارج دٍلت ایراى با رٍیکرد
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ٔیشاٖ احتٕبَ حضٛرٞ 1ز یه اس عٛأُ ٔؤحز ثز راثغ ٝزرآٔس – ٔربرد زر عی سٔبٖ اعـت؛ ثـٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝاٌز زر ٞز زٚرٔ ٜیشاٖ احتٕبَ ٚلٛع یه ٔتغیز اس ٘یٓ ثشريتز ثبؽس ،عبُٔ یـبز ؽـسٜ
زر آٖ زٚر ٜثز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد احز ذٛاٞس ٌذاؽت  ٚزر غیز ایٗ فٛرت حـذف ذٛاٞـس
ؽسٌ .فتٙی اعت زر ٔسَ  TVPFAVRث ٝزِیُ ایٗ و ٝتٕبٔی ٔتغیزٞب زرٖٚسا فزك ؽـس ٚ ٜزر
ٞز زٚر ٜسٔب٘ی ث ٝفٛرت ٔزشا ٕ٘ٛزار ٚاوٙؼ آ٘ی تزعیٓ ٔـیٌـززز ،زر ٘تیزـ ٝزر ایـٗ ٔـسَ
تزتیت لزار ٌزفتٗ ٔتغیزٞب  ٚؽی ٜٛؽٙبعبیی ٔسَ اس إٞیت ثزذٛرزار ٘یغت.
ایٗ تحمیك ثب اعتفبز ٜاس ٘زْافشار  ٚ MATLABثب اعتفبز ٜاس ٚ 2لفـٔ ٝتغیزٞـبی زرٖٚسای
ٔسَ٘ ،تبیذ آ٘بِیش ٚاوٙؼ آ٘ی زر وُ زٚر ٜارائ ٝؽس ٜاعت .تبثع ٚاوٙؼ آ٘ی ایٗ ٔمبِٔ ٝتفبٚت اس
تحمیمبت ا٘زبٌْزفت ٝتبو ٖٛٙزر ع َٛسٔبٖ ٔتغیز اعت .زر ٕ٘ٛزارٞبی سیـز عـ٘ َٛؾـبٖزٙٞـسٜ
ٔتغیز سٔبٖ ،ارتفبع ٘ؾبٖزٙٞسٔ ٜتغیز راثغ ٝزرآٔس – ٔربرد  ٚعزك تىب٘ٔ ٝتغیزٞبی پِٛی اعت
و ٝتغییزات آٖ ثز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد ٔٛرز تزشی ٚ ٝتحّیـُ لـزار ٌزفتـ ٝاعـت .زر تحمیـك
حبضز پظ اس ٔحبعج ٝتىب٘ٙٔ( ٝرٛر اس تىب٘ ٝتغییزات  ٚ 25ثیؼ اس  25زرفـس اس ر٘ٚـس عـزی
اعت)؛ ثزای ایزبز یه تىب٘ ٝزر ٔسَ  ٚثزرعی احز آٖ ثز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد ،ثب ایزـبز یـه
ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ٔ ٝتغیزٞبی ٔغتمُ ،تغییزات ٚاوـٙؼ ٔتغیـز ٚاثغـتٔ ٝـٛرز ثزرعـی لـزار
ذٛاٞس ٌزفت .اس آ٘زب و ٝراثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد اس رٙظ ضزیت  ٚؽـیت اعـت؛ زر ٘تیزـ ٝاس
تغییزات زر ٔتغیزٞبی والٖ ثزای تفغیز ٘تبیذ اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
 .6-4بررسی تأثیر هتغیرّای پَلی بر رابطِ درآهذ -هخارج

ثب تٛر ٝثٔ ٝسَ  TVPFAVRثب اعتفبز ٜاس ٚ 2لفٔ ٝتغیزٞبی زرٖٚسا٘ ،تبیذ آ٘ـبِیش ٚاوـٙؼ آ٘ـی
ٔتغیزٞبی ٔسَ تب  30زٚر ٜثز راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد ارائ ٝؽس ٜاعـت .تـبثع ٚاوـٙؼ آ٘ـی ٔمبِـٝ
ٔتفبٚت اس تحمیمبت ا٘زبْ ٌزفت ٝاعت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ تٛاثع آ٘ی ع ٝثعسی ٔیثبؽـٙس .عـَٛ
ایٗ ٔىعت ٔغتغیُ سٔـبٖ ،عـزك آٖ تغییـزات ٔتغیزٞـبی وـالٖ  ٚارتفـبع آٖ ٚاوـٙؼ راثغـٝ
زرآٔسٔ -ربرد ث ٝایٗ تغییزات اعت.

ٔ 1یشاٖ احتٕبَ ٚلٛع ٞز ٔتغیز ثز اعبط ٔجب٘ی رٚػ ثیشیٗ (ٔحبعج ٝتٛسیعٞبی پغیٗ  ٚپیؾیٗ ٔتغیزٞب ٔ ٚیشاٖ احتٕبَ ٚلـٛع
آٖٞب) زر ٔسَ حبفُ ٔیٌزززٔ .حمك ث ٝعّت عٛال٘ی ثٛزٖ ٔجب٘ی ٘رزی رٚػ  TVPFAVARالساْ ث ٝارائ٘ ٝتـبیذ ٟ٘ـبیی
ٕ٘ٛز ٜاعت.
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ًوَدار  .2اثر تکاًِ رشذ ًمذیٌگی بر رابطِ درآهذ هخارج دٍلت در ایراى

ثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝزار ( ،)2تحّیُٞبی سیز لبثُ ارائ ٝاعت:
-

افشایؼ یه ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ ٝرؽس ٘مسیٍٙی زر عـی سٔـبٖ (وـُ زٚر )ٜثبعـج
افشایؼ راثغ( ٝحزوت رٚی ٔحٛر افمی) زرآٔسٔ -ربرد زِٚت ؽس ٜاعت؛ ث ٝعجبرت
زیٍز ،ثب ٌذؽت سٔبٖ ثب افشایؼ ٞز زرفس زرآٔس ایزبز ؽس ٜتٛعظ رؽـس ٘مـسیٍٙی،
ع ٟٓثیؾتزی اس زرآٔس ٘غجت ث ٝلجُ ،فزف ٔربرد زِٚت ذٛاٞس ؽس.

-

افشایؼ یه ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ ٝرؽس ٘مسیٍٙی زر ٞز زٚر( ٜحزوـت رٚی ٔحـٛر
عزضی) راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد افشایؼ یبفت ٝاعت؛ ث ٝعجـبرت زیٍـز ،زر ٞـز زٚر ٜثـب
افشایؼ ٞز زرفس زرآٔس ایزبز ؽس ٜتٛعظ رؽس ٘مـسیٍٙی ،عـ ٟٓثیؾـتزی اس زرآٔـس
٘غجت ث ٝلجُ ،فزف ٔربرد زِٚت ؽس ٜاعت .رؽـس ٘مـسیٍٙی زر ایـزاٖ عٕٔٛـب ثـٝ
عّت پِٛی ٕ٘ٛزٖ وغزیٞبی ثٛزر ٝزِٚت و ٝایٗ ذٛز ثٔ ٝعٙبی ایزبز زرآٔس ثـزای
زِٚت اعت ،اس عزفی افشایؼ ٘مسیٍٙی ٔٛرت ایزبز تٛرْ زر وؾٛر ؽس ٜو ٝایٗ أـز
ثٛ٘ ٝث ٝذٛز زرآٔسی اس رٙظ ٔبِیبت تٛرٔی را ٘قیت زِٚت ٕ٘ٛز ٜاعـت .زر ٘تیزـٝ
ثب افشایؼ زرآٔسٞبی زِٚت أىبٖ افشایؼ ٔربرد زِٚت ایزـبز ؽـس ٜوـ ٝثـٔ ٝعٙـبی
افشایؼ راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد زر ٞز زٚر ٜاعت.
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ًوَدار  .6اثر تکاًِ تغییرات ًرخ بْرُ بر رابطِ درآهذ  -هخارج دٍلت در ایراى

ثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝزار (ٔ )3یتٛاٖ ٌفت:
-

افشایؼ یه ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ ٝتغییزات ٘زخ ثٟز ٜزر عی سٔبٖ (وُ زٚر )ٜثبعج
وبٞؼ راثغ( ٝحزوت رٚی ٔحٛر افمی) زرآٔسٔ -ربرد زِٚت ؽس ٜاعت؛ ث ٝعجـبرت
زیٍز ،ثب ٌذؽت سٔبٖ ثب افشایؼ ٞز زرفس زر زرآٔس ایزبز ؽس ٜاس تغییزات ٘زخ ثٟزٜ
ع ٟٓوٕتزی اس زرآٔس ٘غجت ث ٝلجـُ ،فـزف ٔرـبرد زِٚـت ؽـس ٜاعـت .ایـٗ أـز
ٔیتٛا٘س ٘بؽی اس ثبسپززاذت ثسٞیٞبی اٚراق ٔؾبروت زِٚت ثب ٘زخٞبی ثٟز ٜثـبالتز
 ٚوبٞؼ زرآٔسٞبی زِٚت ٌززز.

-

افشایؼ یه ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ ٝتغییزات ٘زخ ثٟز ٜزر زٚر ٜوٛتبٜٔستٔ ،یبٖٔست
 ٚثّٙسٔست (ثب حزوت رٚی ٔحٛر عزضی) ث ٝتزتیت ثبعج افشایؼ ،وبٞؼ  ٚوبٞؼ
راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زِٚت ؽس ٜاعت؛ ث ٝعجبرتی زر زٚر ٜوٛتبٜٔست ثب افشایؼ ٞـز
زرفس زرآٔس ایزبز ؽس ٜاس تغییزات ٘زخ ثٟز ٜع ٟٓثیؾتزی اس زرآٔس ٘غجت ثـ ٝلجـُ،
فزف ٔربرد زِٚت ؽسِٚ ٜی زر زٚرٔ ٜیبٖٔست  ٚثّٙسٔست عىظ ایـٗ حبِـت رخ
زاز ٜاعت .احزات وبٞؾی فٛق ثعس اس عبَ  1382ؽسیستز ؽـس ٜاعـت .زِٚـت ثـزای
تأٔیٗ ٔبِی ٔربرد ربری ثٚ ٝیضٔ ٜربرد عٕزا٘ـی الـساْ ثـ ٝا٘تؾـبر اٚراق ٔؾـبروت
ٔیٕ٘بیس ،ثب افشایؼ ٚضعیت وغزی ثٛزر ٝزِٚت ،زِٚـت ثـزای رـذة ٘مـسیٍٙی اس
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ٔیبٖ ٔززْ ٘یبس ث ٝیه عبُٔ اٍ٘یشؽی زارز و ٝعٕٔٛب ایـٗ عبٔـُ افـشایؼ ٘ـزخ ثٟـزٜ
پززاذتی ث ٝایٗ اٚراق ٔـیثبؽـس .زر ٘تیزـ ،ٝزر زٚر ٜا٘تؾـبر اٚراق ٔؾـبروت ٔیـشاٖ
افشایؼ زر زرآٔسٞبی زِٚت ثبال اعت؛ أب زر عبَٞبی آتی و ٝسٔبٖ ثبسپززاذت افُ
 ٚفزع ایٗ اٚراق فزا ٔیرعس ،زرآٔسٞبی زِٚت ؽزٚع ث ٝافت ٔیٕ٘بیس .زر ایـزاٖ ٘یـش
چٙیٗ عبسٚوبری ٕٞـٛارٚ ٜرـٛز زاؽـت ٝاعـت  ٚاس آ٘زـب وـ ٝزِٚـت زر عـبَٞـبی
ثبسپززاذت اٚراق ٔؾبروت ،تٛا٘بیی ثبسپززاذت افُ  ٚفزع ایٗ اٚراق ٘ساؽت ٝاعـت؛
ٔزسزا ثب ٘زخ ثٟزٞ ٜبی ثبالتز الساْ ث ٝرذة ٘مـسیٍٙی اس عـبیز افـزاز ربٔعـٕ٘ ٝـٛزٜ
اعت .زر ٘تیز ،ٝاحز ایٗ ٔتغیز ثز راثغ ٝزرآٔس ٔ -ربرد ثغت ٝثـ ٝایٙىـ ٝسٔـبٖ ا٘تؾـبر
اٚراق ٔؾبروت ثبؽس یب سٔبٖ ثبسپززاذت آٖ فـزا رعـیس ٜثبؽـس ،ثـز راثغـ ٝزرآٔـس -
ٔربرد ٔتفبٚت اعت .زر سٔبٖ ا٘تؾبر احـز ٔخجـت  ٚزر سٔـبٖ ثبسپززاذـت احـز ٔٙفـی
ذٛاٞس زاؽت.

ًوَدار  .4اثر تکاًِ تغییرات تَرم بر رابطِ درآهذ  -هخارج دٍلت در ایراى

ثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝزار (:)4
-

افشایؼ یه ا٘حزاف ٔعیبر زر تىب٘ ٝتغییزات تـٛرْ زر عـی سٔـبٖ (وـُ زٚر )ٜتغییـز
ٔحغٛعی ثز راثغ( ٝحزوت رٚی ٔحٛر افمی) زرآٔسٔ -ربرد زِٚت ٘ساؽت ٝاعت؛ ثٝ
عجبرتی ثب ٌذؽت سٔبٖ ثب افشایؼ ٞز زرفس زرآٔس ایزبز ؽس ٜاس تـٛرْ ٔیـشاٖ تمزیجـب
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یىغب٘ی ،فزف ٔربرد زِٚت ؽس ٜاعت .زِٚت ثب اعتفبز ٜاس ٔبِیـبت تـٛرٔی ،عـعی
ٕ٘ٛز ٜاعت افشایؼ ٘بؽی اس تٛرْ ث ٝعبیز ٞشیٞٝٙبی ذٛز را رجزاٖ وٙس.
-

ٚلٛع یه تىب٘ٔ ٝخجت تٛرْ زر زٚر ٜوٛتبٜٔستٔ ،یبٖٔـست  ٚثّٙسٔـست (ثـب حزوـت
رٚی ٔحٛر عزضی) ثبعج وبٞؼ راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زِٚت ؽس ٜاعت؛ ث ٝعجـبرتی
زر زٚر ٜوٛتبٔ ٜستٔ ،یبٖٔست  ٚثّٙسٔست ثب افشایؼ ٞز زرفس زرآٔس ع ٟٓوٕتـزی
اس زرآٔس ٘غجت ث ٝلجُ ،فزف ٔربرد زِٚت ؽس ٜاعت .ثز ایٗ اعـبط ،زر ٞـز زٚرٜ
زِٚت سیبٖ ثیؾتز اس زرآٔس تٛرْ ٔبِیبتی را ثز ذٛز تحٕیُ ٕ٘ٛز ٜاعت.

ً .1تیجِگیری
وغزی ٔسا ْٚثٛزر ٝزر ثغیبری اس وؾٛرٞبی زر حبَ تٛعع ٚ ٝحتی پیؾـزفت ٝثـ ٝزِیـُ ٘تـبیذ
٘بٔغّٛة آٖ عجت ؽس ٜاعت تب ایٗ ٔٛضٛع ٔـٛرز تٛرـ ٝذـبؿ عیبعـتٌـذاراٖ ٔ ٚحممـبٖ
التقبزی لزار ٌیزز .ثزای حُ ایٗ ٔؾىُ راٜوبرٞبی ٔتفبٚتی اس رّٕ ٝوبٞؼ ٔرـبرد ،افـشایؼ
ٔبِیبت ،تخجیت عیبعتٞبی التقبزی یب تزویجی اس آٖٞب پیؾٟٙبز ؽس ٜاعت؛ أـب تـأحیز ثٟیٙـٞ ٝـز
یه اس راٜوبرٞبی ارائ ٝؽس ٜثز وبٞؼ وغزی ثٛزرٔ ،ٝغتّشْ ؽٙبعبیی زلیك ارتجـبط عّـی ثـیٗ
زرآٔسٞب ٔ ٚربرد زِٚت اعت .زر ایٗ ٔمبِ ٝثب اعتفبز ٜاس زازٜٞبی فقّی زر ثـبس ٜسٔـب٘ی 1367
تب  1393ث ٝثزرعی احز تىب٘ٞٝبی پِٛی ثز راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زِٚت پززاذتـ ٝؽـس .ثـ ٝزِیـُ
ایٙى ٝرٚػ ٞبی عٙتی تٛا٘بیی تعییٗ راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد را ٘سار٘ـس؛ ثزرعـی احـز تىب٘ـ ٝیـه
ٔتغیز والٖ التقبزی ثز راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد تبو ٖٛٙفٛرت ٍ٘زفت ٝثٛز .ثزای حُ ایٗ ٔعضـُ
اس ٔسَٞبی تغییز زر پبرأتز سٔبٖ ( )TVPFAVARاعتفبزٌ ٜززیس.
ثز اعبط ٘تبیذٚ ،لٛع ٞز تىب٘ ٝزر ٘مسیٍٙی ٔٛرت افشایؼ راثغٚ ٚ ٝلٛع ٞز ٘ٛع تىب٘ ٝزر
تٛرْ ٘ ٚزخ ثٟزٛٔ ٜرت وبٞؼ ایٗ راثغ ٝؽس ٜاعت .اس آ٘زب و ٝعٕٔٛب زِٚت ثـ ٝعٙـٛاٖ یـه
ٞغت ٝزرآٔسی ث ٝثب٘ه ٔزوشی ٍ٘زیغت ٝاعت؛ ٘تبیذ تحمیك ٘ؾبٖ ٔیزٞس تٛرْ ٘ ٚزخ ثٟز ٜوـٝ
پیبٔس تىب٘ٞٝبی ٘مسیٍٙی اعت ،ایٗ راثغ ٝرا تضعیف ٕ٘ٛز ٜاعت؛ زر ٘تیز ٝپِٛی وززٖ وغـزی
ثٛزرٔ ٝیتٛا٘س ث ٝعٙـٛاٖ را ٜحـُ ٔٛلـتٚ ،ضـعیت ثٛزرـ ٝزِٚـت را ثٟجـٛز ثرؾـس؛ أـب زر
ثّٙسٔست ثبعج تضعیف عٕت ٔٙبثع زرآٔسی زِٚت ٔیٌززز .زر ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفـت ارـزای
عیبعت ٞبی پِٛی ث ٝفٛرت ٔغتمیٓ تأحیز ٔخجتی ثز راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زارز؛ أب ثـ ٝفـٛرت
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غیزٔغتمیٓ (اس عزیك ٔىب٘یغٓ تٛرْ ٘ ٚزخ ثٟز )ٜتأحیز ٔٙفی ثز راثغ ٝزرآٔـسٔ -رـبرد زارز .زر
٘تیز ٝافشایؼ اعتمالَ ثب٘ه ٔزوشی اٌزچ ٝزر وٛتـبٜٔـست ثـ ٝزِٚـت فؾـبر ٔـیآٚرز؛ أـب زر
ثّٙسٔست ٔیتٛا٘س ٔٛرت ثٟجٛز ٚضعیت راثغ ٝزرآٔسٔ -ربرد زِٚت ؽٛز.
هٌابع
 اثزیؾٕی ،حٕیسٟٔ ،ز آراءٔ ،حغٗ ،غٙیٕی فزز ،حزتاِ ،ٝوؾبٚرسیبٖٔ ،زیٓ ( .)1387ثزرعی احزات
٘بٔتمبرٖ لیٕت ٘فت ثز رؽس التقبزی ثزذی وؾٛرٞبی  OECDثٚ ٝعیّ ٝتقزیح غیزذغی لیٕت
٘فتٔ .زّ ٝزا٘ؼ  ٚتٛعع.11-27 :)22( 15 ،ٝ
 اعٕبعیُ٘یب ،عّی افغز ،پبسٚوی ،آساز ،ٜپبسٚویٔ ،حٕسرضب ،وزیٕیٔ ،زتجی ( .)1391تجییٗ  ٚتحّیُ
احزات تىب٘ٞٝبی ٘فتی ثز رفتبر ٔربرد زِٚت زر التقبز ایزاٖ .فقّٙبٔ ٝعّ ْٛالتقبزی:)20( 6 ،
.93-126
 اعفٙسآثبزی ،عیس عجسإِزیس ،عجبعی ،فبعٕ ،ٝلبعٕیٔ ،حجٛث .)1392( ٝتأحیز تىب٘ٞٝبی ٘فتی ثز تِٛیس
عجش زر ایزاٖ .فقّٙبٔ ٝالتقبز ٔحیظ سیغت  ٚا٘زصی.81-105 :)5( 2 .
 أبٔی ،وزیٓ ،ؽٟزیبری ،عٕب٘ ،ٝزرثب٘ی ،عٕٗ ( .)1390احز تىب٘ٞٝبی ٘فتی ثز التقبز ثزذی
وؾٛرٞبی ٚارز وٙٙس ٚ ٜفبزر وٙٙس٘ ٜفت .فقّٙبٔ ٝعّ ْٛالتقبزی.26-62 :)16( 5 ،

 أبٔی ،وزیٓ ،ازیتپٛرٟٔ ،سی ( .)1388ثزرعی احزات ٘بٔتمبرٖ تىب٘ٞٝبی ٘فتی ثز تِٛیس .فقّٙبٔٝ
ٔسِغبسی التقبزی.1-26 :)4( 3 ،
 ثٕٟٙیبر ،عب٘بس ،فغزطٔ ،حٕس حغٗ ( .)1391احز تىب٘ٞٝبی لیٕتی ٘فت ثز رؽس التقبزی زر ایزاٖ ٚ
صاپٗ ثب اعتفبز ٜاس ٔسَ  .ARDLفقّٙبٔ ٝعّٕی پضٞٚؾی التقبز تٛعع ٚ ٝثز٘بٔٝریشی.49-63 :)2( 1 .
 پٙبٞی ،حغیٗ ،رفبعی ،رأیبر ( .)1391تبحیز ا٘ساس ٜزِٚت ثز رؽس التقبزی زر ایزاٖ ثب تبویس ثز ٔسَ
آرٔی .فقّٙبٔٔ ٝسِغبسی التقبزی.123-138 :)18( 6 ،
 ذضزیٔ ،حغٗ ( .)1394ثزرعی پٛیبییٞبی تٛرْ زر التقبز ایزاٖ ٔ ٚسِغبسی تٛرْ ثب اعتفبز ٜاس
ٔسَٞبی زیٙبٔیه ،رعبِ ٝزوتزی ،زا٘ؾٍب ٜتزثیت ٔسرط.
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 زرٌبٞی ،حغٗٞ ،بزیبٖٟٔ ،سی ( .)1395ارسیبثی آحبر تىب٘ٞٝبی پِٛی ٔ ٚبِی ثب تبویس ثز تعبُٔ

تزاس٘بٔ٘ ٝربْ ثب٘ىی  ٚثرؼ حمیمی التقبز ایزاٖ :رٚیىزز  ،DSGEفقّٙبٔ٘ ٝرزیٞٝبی وبرثززی
التقبز.1-28 :)3( 3 ،
 فبحت ٙٞز ،حبٔس ،چؾٕی ،عّی ،فالحیٔ ،حٕس عّی ( .)1392ثزرعی احز ؽٛنٞبی پِٛی ثز
ثرؼٞبی افّی التقبز .فقّٙبٔ ٝپضٞٚؼٞبی رؽس  ٚتٛعع ٝالتقبزی.42-43 :)11( 3 ،
 فٕسی ،ععیس ( .)1388تحّیُ تأحیز تىب٘ٞٝبی لیٕتی ٘فت ثز ٔتغیزٞبی التقبز والٖ زر ایزاٖ.
فقّٙبٔ ٝپضٞٚؼٞب  ٚعیبعتٞبی التقبزی.5-26 :)52( 17 ،
 غفبری ،فزٞبزٔ ،رفزی ،عحز ( )1389احزات ٘بٔتمبرٖ تىب٘ٞٝبی ٘فتی ثز رؽس التقبزی ایزاٖ.
فقّٙبٔ ٝالتقبز وبرثززی.49-69 :)3( 1 ،
 فزریٔ ،زیٓ ،افؾبری ،سٞزا ( .)1394تىب٘ٞ ٝبی لیٕت ٘فت ٛ٘ ٚعب٘بت التقبزی زر ایزاٖ زر
چبرچٛة ٔسَ التقبز ثبس ویٙشی رسیس .پضٞٚؾٙبٔ ٝثبسرٌب٘ی.113-83: 76 ،
 فغزطٔ ،حٕس حغٗ ،تٛوّیبٖ ،حغیٗٔ ،عجٛزی ،رضب ( .)1393احز تىب٘ ٝپِٛی ثز رؽس التقبزی ٚ
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