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ارسیابی اثز افشایص قیوت جْاًی ًفت بز ضاخصّای قیوت
تَلیذکٌٌذُ ٍ هصزفکٌٌذُ در ایزاى با استفادُ اس رٍش دادُ ٍ ستاًذُ
هسعَد صَفی هجیذپَر
تبسیخ دسیبفت93/10/14 :





هْذی پَرهْز

تبسیخ پزیشؽ94/05/07 :

چکیذُ
ًفت خبم ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبثغ هْن تَلیذ ،ثب داسا ثَدى هـتمبت فشاٍاىً ،مؾ هْوی دس ػبص ٍ وابس التلابد
وـَسّبی رْبى داسد .اص ایي سٍ ،تغییش لیوت ًفت ،تبحیش صیبدی ثش تغییش لیوت دیگش وبالّب ٍ خذهبت داسد.
ایي همبلِ تغییشات لیوت رْبًی ًفت سا اص عشیك ؿبخق لیوت ٍاسدات ثش ؿبخق لیوت وبالّب ٍ خذهبت
داخلی ثب اػتفبدُ اص الگاَی خَدتَیایب ثاشداسی ٍ دادُّابی ػاب ّابی  2014-1980ثاِ ّواشاُ راذٍ
دادُ -ػتبًذُ ػب  1385ایشاى اسصیبثی هیوٌذً .تبیذ تحمیك دس لبلت ػاِ ػاٌبسیَی  30 ٍ 20 ،10دسكاذی
افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ًـبى هیدّذ ؿبخق لیوت تَلیذوٌٌذُ ثاِ تشتیات  32/4 ٍ 21/8 ،11دسكاذ ٍ
ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُ ثِ تشتیت  27/4 ٍ 18/5 ،9/3دسكذ افضایؾ خَاّذ یبفت.

طبقِبٌذی

Q30, Q43, E31, D57, C67 =JEL

ٍاصگاى کلیذی= لیوت رْبًی ًفت ،الگَی خَد تَییب ثشداسی ،تحلیل دادُ  -ػتبًذُ.



هشثی ،گشٍُ التلبدٍ ،احذ فیشٍصوَُ ،داًـگبُ آصاد اػالهی ،فیشٍصوَُ ،ایشاى (ًَیؼٌذُی هؼئَ ) ،پؼت الىتشًٍیىی:

 داًـزَی دوتشی التلبد داًـگبُ ثَػلی ػیٌب ،پؼت الىتشًٍیىی:

masoodsoufi@gmail.com
pourmehr.m@gmail.com
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 .4هقذهِ
وـَس ایشاى یىی اص ثضسگتشیي كبدسوٌٌذگبى ًفت رْبى اػت وِ حذٍد دُ دسكاذ اص وال هٌابثغ
ًفت رْبى سا دس اختیبس داسد ٍ اص ایي لحبػ دس ستجِ ػَم رْبى ربی گشفتِ اػت 1.ثب ایي حاب ،
افضایؾ لیوت رْبًی ًفت اص دٍ وبًب  ،ال تلبد ایشاى سا تحت تابحیش لاشاس های دّاذ .اٍ  ،دسآهاذ
حبكل اص كبدسات ًفت ایشاىّ ،وبًٌذ دیگاش وـاَسّبی ػواذُی كابدسوٌٌذُ ی آى ،هٌجاغ هْان
دسآهذّبی اسصی هحؼَة هیؿَد .افضایؾ دسآهذّبی اسصی حبكال اص فاشٍؽ ًفات ،ثاِ ػلات
ّضیٌِ وشد ًبدسػت آى هَرت پیذایؾ پذیذُ ثیوبسی ّلٌذی هیؿَد وِ حوشات آى ،وبّؾ تاَاى
سلبثتی تَلیذات داخل ثب خبسد ٍ دس ًتیزِ وبّؾ فؼبلیت ّبی التلبد ثخؾ ّبی تَلیذ ٍ افضایؾ
لیوتّب اػت.
اص ػَی دیگش ،افضایؾ لیوت ًفت ّضیٌِّبی تَلیاذ دس رْابى سا افاضایؾ دادُ ٍ ػاجت ایزابد
تَسم دس ػغب رْبًی هیؿَد (سٍثیٌی ٍ 20042ساگاَف .)2005 3افاضایؾ لیوات رْابًی وبالّاب،
ػجت ثبال سفتي لیوت وبالّب ٍ خذهبت ٍاسداتی ٍ دس ًتیزِ افضایؾ ؿابخق لیوات تَلیذوٌٌاذُ ٍ
هلشفوٌٌذُ دس وـَس هیؿَد .اص ایيسٍ ،ایي تحمیك ثِ دًجب اسصیبثی احشات افضایؾ لیوت رْابًی
ًفت اص وبًب ّبی فَق ثش ؿبخقّبی لیوت تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشف وٌٌذُ ایاشاى هایثبؿاذ .فشیایِ
اكلی ایي پظٍّؾ ٍرَد ساثغِ هؼتمین ثیي افضایؾ لیوات رْابًی ًفات ٍ ؿابخق لیواتّابی
تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشف وٌٌذُ دس ایشاى اػت.
ثشای آصهَى فشییِ هَسد ًظش ،همبلِ حبیش دس چٌذ ثخؾ ػبهبًذّی ؿذُ اػت .دس ثخاؾ دٍم
ثِ هغبلؼبت اًزبم ؿذُ دس خلَف افضایؾ لیوات رْابًی ًفات ثاش التلابد ٍ تاَسم وـاَسّبی
ٍاسدوٌٌذُ ٍ كبدسوٌٌذُ ًفت پشداخت ؿذُ اػت ،دس ثخؾ ػَم هجبًی ًظاشی تحمیاك اسایاِ ؿاذُ
اػت ،ثخؾ چْبسم ثِ هذ اػتفبدُ ؿذُ ثشای تخویي هتغیشّبی هَسد ّذف هایپاشداصد ،دس ثخاؾ
پٌزن ًتبیذ تخویي هذ اسایِ ؿذُ ٍ دس ًْبیت ثِ ًتیزِگیشی تحمیك پشداختِ هیؿَد.

1

http://www.eia.gov/countries/index.cfm
Roubini
3
Rogoff
2
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 .5هباًی ًظزی
ثب تَرِ ثِ ایي وِ ثشخی وـَسّب تَلیذوٌٌذُ ،كبدسوٌٌذُ ٍ ثشخی ًیض ٍاسدُ وٌٌذُ ًفات هایثبؿاٌذ،
ًحَُ احشپزیشی اص افضایؾ لیوت ًفت ثش هىبًیؼن التلبدی آىّب هتفبٍت خَاّذ ثَد .ثاب تَراِ ثاِ
ایي اهش ،دس ایي ثخؾ ،چگًَگی تبحیشگزاسی افضایؾ لیوت ًفت ثش التلبد وـَسّبی ٍاسدوٌٌاذُ ٍ
كبدسوٌٌذُ ٍ رْبى هَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس هیگیشد.
اثز افشایص قیوت جْاًی ًفت بز ضاخصّای کالى کطَرّای ٍاردکٌٌذُ آى

تغییشات لیوت ًفتّ ،ش دٍ عشف ػشیِ ٍ تمبیب سا دس وـَسّبی ٍاسدوٌٌذُ ًفت تحت تبحیش لاشاس
هیدّذ .اص یه ػَ ،ثب افضایؾ ّضیٌِی تَلیذ وبال ٍ اص ػَی دیگش ثبػاج وابّؾ حاشٍت ٍ داسایای
هَرَد ،اص عشیك خشٍد اسص اص وـَس ٍاسدوٌٌذُ ًفت هایؿاَد .ثاب تَراِ ثاِ ایاي واِ وـاَسّبی
كٌؼتی ،ػْن ثضسگی اص ًفت رْبى سا ٍاسد هیوٌٌذ ،ایي اهش هَرت خشٍد ػشهبیِ اص ایي وـاَسّب
هیؿَد ٍ دس ًتیزِ پشداختّبی ثبال ثشای ٍاسدات ًفت ،تمبیاب ثاشای دیگاش وبالّاب ٍ خاذهبت سا
وبّؾ هیدّذ.
تمبیبی پبئیي وبال ٍ خذهبت داخلی هوىي اػت تَلیذ پبئیي آًْب سا ثاِ دًجاب داؿاتِ ثبؿاذ .اص
ػَیی ،اگش پشداختّبیی وِ وـَسّبی ٍاسدوٌٌذُی ًفت ،رْت ٍاسدات ًفت ّضیٌِ هایوٌٌاذ ،ثاِ
كَست تمبیبی كبدساتی وبالّب ٍ خاذهبت ثاِ وـاَسّبی كابدسوٌٌذُ ًفات ،دس یاه چشخاِی
التلبدیٍ ،اسد وـَسّبی ٍاسدوٌٌذُ ًفت ًـَد ،احش عشف تمبیبی افضایؾ لیوت ًفات ثاش التلابد
ؿذیذتش هیؿَد.
افضایؾ لیوت ًفت ّنچٌیي ،تشاص تزبسی وـَسّبی ٍاسدوٌٌذُ سا تغییش دادُ ٍ اسصؽ ًاش اسص
سا وبّؾ هیدّذ .وـَسّبی ٍاسدوٌٌذُی ًفت غبلجب ثب تَرِ ثِ وبّؾ اسصؽ پَ هلی خَد اص ًظش
اػوی ٍیؼیت ثذی سا تزشثِ هیوٌٌذ ،صیشا ثب وابّؾ اسصؽ پاَ هلایٍ ،اسدات گاشاىتاش ؿاذُ ٍ
كبدسات اسصاىتش هیؿَد وِ دس ول وبّؾ دسآهذ ٍالؼی سا هَرت هیؿَد.
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ضکل  .4اثز افشایص قیوت جْاًی ًفت بز هتغیزّای کالى اقتصادی کطَرّای ٍاردکٌٌذُ ًفت
افضایؾ لیوت رْبًی ًفت
ًب اعویٌبًی

اًؼغبف ًبپزیشی

افضایؾ

افضایؾ اسص خبسد ؿذُ

ثشای آیٌذُ

ّضیٌِّبی دٍلت ٍ

ّضیٌِ تَلیذ

اص وـَس

وبّؾ دسآهذّبی
افضایؾ وؼشی بَدجِ

افضایؾ لیوت
توبم ؿذُ

افضایؾ ًش بْزُ

وبالّب ٍ
خذهبت

وبّؾ ػشهبیِ گزاسی
وبّؾ تَلیذ
ًبخبلق داخلی
افضایؾ ثیىبسی

وبّؾ تمبیب

افضایؾ وؼشی
تشاص تزبسی

وبّؾ اسصؽ
پَ داخلی
افضایؾ لیوت وبالّبی ٍاسداتی
تَسم

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

تاثیز افشایص قیوت ًفت بز ضاخصّای کالى اقتصادی کطَرّای صادرکٌٌذُ ًفت

افضایؾ لیوت ًفت اص دٍ وبًب  ،التلبد وـَسّبی كبدسوٌٌذُی ًفت سا هتبحش هایوٌاذ .وبًاب اٍ ،
تَسم ٍاسداتی ثِ ایي وـَسّب اػت .افضایؾ لیوت ًفت ثِ ػٌاَاى ّضیٌاِ تَلیاذ دس رْابى ،لیوات
وبالّبی رْبًی سا افضایؾ هیدّذ ٍ ثب تَرِ ثِ ایي واِ ػواذُی وـاَسّبی كابدس وٌٌاذُ ًفات،
ٍاثؼتگی ثبالیی ثِ وبالّبی ٍاسداتی اػن اص هَاد اٍلیاِ ،وبالّابی ػاشهبیِای ٍ هلاشفی داسًاذ ٍ اص
ػَی دیگش ثِ دلیل ایي وِ التلبد ایي وـَسّب ًؼجت ثِ التلبد رْبًی ثؼیبس وَچه اػات ،لابدس
ثِ احشگزاسی ثش لیوت رْبًی وبالّب ًیؼتٌذ .ثٌبثشایي ثب پذیذ آهذى تَسم رْبًی ثش احش افضایؾ لیوت
ًفت ،لیوت وبالّبی ٍاسداتی ثِ اسصؽ ًش اسص ٍاسداتی ثبال هیسٍد .وبًب دیگش احشگزاسی افاضایؾ
لیوت ًفت ثش التلبد والى وـَسّبی كبدسوٌٌذُی ًفت ثِ ػبختبس التلبدی آًْب ثشهیگشدد.
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احش افضایؾ لیوت ًفت ثش التلبد وـَسّبی تَلیذ وٌٌذُی ػضَ اٍپه ثِ چٌذیي ػبهل ٍاثؼتِ ثاَدُ
وِ هْنتشیي آًْب چگًَگی هلشف ٍ ّضیٌِ وشدى دسآهذّبی ثبدآٍسدُ حبكال اص دسآهاذّبی ًفتای
اػت (اداسُ ی اعالػبت اًشطی .)2004 ،ؿىل ( )2فشایٌذ احشگزاسی افضایؾ لیوت رْبًی ًفات ثاش
ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُ رْبى سا ًـبى هیدّذ .افضایؾ لیوات ًفات ،وـاَسّبی رْابى سا اص
وبًب ّبی هختلفی تحت تبحیش لشاس هیدّذ ،اص آًزب وِ پذیذُی تَسم دس ّش دٍ گشٍُ وـَسّب ،یؼٌی
كبدسوٌٌذُ ٍ ٍاسدوٌٌذُ ًفتً ،تیزِ افضایؾ لیوت رْبًی ًفت اػت ،اص ایي سٍ ،تَسم رْابًی ًیاض
اهشی ارٌتبة ًبپزیش خَاّذ ثَد.
ضکل  .5اثز افشایص قیوت جْاًی ًفت بز اقتصاد جْاى
افضایؾ لیوت رْبًی ًفت
افضایؾ ّضیٌِ تَلیذ

خشٍد اسص اص وـَسّبی كٌؼتی
وِ ػوذتب ٍاسد وٌٌذُ ًفت ّؼتٌذ

افضایؾ لیوت تَلیذ وبالّبی رْبًی

ٍسٍد اسص ثیـتش ثِ وـَسّبی كبدس
وٌٌذُ ًفت

فشایٌذ احشگزاسی افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ثش
وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ٍ ٍاسدوٌٌذُ ًفت

تَسم رْبًی
هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

ضیَُ تاثیزگذاری افشایص قیوت ًفت در اقتصاد ایزاى

هغبلؼِ ًظشی سًٍذ تبحیشگزاسی افضایؾ لیوت ًفت ثش هتغیشّبی والى التلبدی ایاشاى هـابثِ ػابیش
وـَسّبی دسحب تَػؼِی كبدسوٌٌذُ ًفت هیثبؿذ وِ دس لؼوت لجل ثیبى ؿذ.
احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ثش ؿبخقّبی لیوت تَلیاذ وٌٌاذُ ٍ هلاشف وٌٌاذُ دس ایاشاى سا
هیتَاى اص دٍ وبًب ثشسػی وشدٌّ .گبهی وِ لیوت رْبًی ًفت افضایؾ هییبثذ دسآهاذّبی حبكال اص
كبدسات ًفت ثبال سفتِ ٍ دس پی آى ّضیٌِّبی دٍلت وِ ثِ ػٌَاى یىی اص هَلفِّابی تمبیابی وال دس
التلبد هغشح اػت افضایؾ هییبثذ .دس ًتیزِی افضایؾ تمبیب ٍ وـؾ لیوتای پابئیي ػشیاِ ٍ ػاذم
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تَاًبیی دس پبػخگَیی ثِ افضایؾ تمبیب ،لیوت وبالّب ٍ خذهبت داخلی افضایؾ هییبثذ .ثٌبثشایي یىای
اص وبًب ّبی ٍسٍد احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ثِ ایشاى ثِ ٍرَد آهذى هبصاد تمبیبی داخلای اػات.
دس ایي ؿشایظ دٍلت ،رْت وٌتش لیوتّب ٍ تبهیي تمبیبی داخلی الذام ثِ افضایؾ ٍاسدات وبالّاب ٍ
خذهبت اص خبسد هیًوبیذ .اص آًزب وِ ٍاسدات كشفب وبالّبی لبثل تزابست سا دس ثشهایگیاشد ٍ اص آى
ػَ ،ثب ٍرَد تَسم رْبًی ًبؿی اص افضایؾ لیوت ًفت ،افضایؾ ٍاسدات لبدس خَاّذ ثَد تٌْاب افاضایؾ
لیوت وبالّبی لبثل تزبست سا تب حذی وٌتش ًوبیذ .اهاب اص ػاَی دیگاش ثاِ دلیال هبّیات غیشلبثال
تزبسی ثَدى ثشخی وبالّب ٍ خذهبت ٍ هبصاد تمبیبی هَرَد داخلای ،لیوات ایاي گاشٍُ اص وبالّاب ٍ
خذهبت افضایؾ هییبثذ وِ ایي اهش تَسم داخلی سا پذیذ هیآٍسد.
ثب تَرِ ثِ هَلفِّبی ًش



اسص حمیمی d

P



f
ٌّ EPگبهی واِ لیواتّابی داخلای افاضایؾ

هییبثذ ،تمبیبی ٍاسدات ثبال سفتِ ٍ تمبیبی اسص (دس ثبصاس هاَاصی) سا افاضایؾ هایدّاذ .اص ػاَی
دیگش ،وبّؾ كبدسات غیشًفتی ثِ دلیل تَسم داخلی ،وابّؾ ػشیاِ اسص (دس ثابصاس هاَاصی) سا ثاِ
ّوشاُ داسد .دس ًتیزِ اسصؽ ًش اسص اػوی افضایؾ هییبثذ ٍ هَرت افضایؾ ًش اسص حمیمی ؿاذُ
ٍ ٍاسدات سا وبّؾ هیدّذ .دس ایي ؿشایظ ثبًه هشوضی دس چبسچَة ًظبم اسص هذیشیت ؿذًُ ،ش
اسص اػوی سا تخجیت هیوٌذ ٍ ثِ ػجبستی ًش اسص حمیمی سا تمَیت هایوٌاذ واِ ًتیزاِ آى افاضایؾ
ٍاسدات ٍ وبّؾ كبدسات خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي دس ًتیزِ ایاي الاذام ثبًاه هشواضی ،وؼاشی تاشاص
حمیمی تزبسی تـذیذ هی ؿَد دس حبلی وِ هوىي اػت وؼشی تزبسی اػوی ثب لحبػ دسآهاذّبی
ًفتی افضایؾ یب وبّؾ یبثذ.
ثذیي تشتیت ػَدآٍسی پبئیي ثخؾ لبثل هجبدلِ ثِ دلیل ّضیٌِّابی ثابال ٍ تابهیي تمبیابی ایاي
ثخؾ اص عشیك ٍاسدات ،ػشهبیِ گزاسی ٍ تَلیذ ایي گشٍُ اص وبالّب ٍ خذهبت وابّؾ هاییبثاذ .اص
عشف دیگش ،ثخؾ غیشلبثل هجبدلِ وِ ثبصدّی آى دس ایي ؿاشایظ ثؼایبس ثبالػات ،ػاشهبیِّاب سا ثاِ
ػوت خَد رزة هیوٌذ .اص ایي سٍ ،تَلیذ حمیمی ٍ سؿذ ٍالؼی التلبد وبّؾ هییبثاذ ،دس حابلی
وِ هوىي اػت خبلق كب دسات اػوی ثب لحابػ دسآهاذّبی ًفتای ،تَلیاذ ًبخابلق داخلای سا ثاِ
گًَِای دیگش تغییش دّذ .دس ایي ؿشایظ وِ ثخؾ تَلیذی ٍ سلبثتی التلبد تضؼیف ؿذُ ٍ اسصّابی
دسآهذّبی ًفتی تضسیك ؿذُ دس ایي ثخؾّب رزة ًویؿَد ،ثبًه هشوضی الذام ثِ خشیذ ایي اسصّب
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هیًوبیذ وِ دس ًتیزِ آى پبیِ پَلی ثبًه هشوضی افضایؾ هییبثذ .ایي اهش هٌزاش ثاِ افاضایؾ حزان
پَ ٍ دس ًتیزِ ًمذیٌگی دس ربهؼِ هیؿَد وِ ثِ ًَثِ خَد تَسم سا تـذیذ هیوٌذ.
وبًب دیگش ثشسػی احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ثش التلبد ایشاى واِ هاَسد ثشسػای ایاي تحمیاك
اػت ،اص عشیك افضایؾ لیوت وبالّبی ٍاسداتی اػتّ .وبى عَس وِ دس لؼوت هشثَط ثِ احاش افاضایؾ
لیوت ًفت ثش التلبد رْبى روش ؿذ ،ثِ دلیل ایي وِ لیوت ًفت ثِ ػٌَاى یىی اص هْنتشیي ًْبدُّابی
تَلیذ ،ػْن ثبالیی دس ّضیٌِ تَلیذ سا داسد .ثٌبثشایي ثب افضایؾ لیوات رْابًی ًفات ،لیوات وبالّاب دس
رْبى ثبال هیسٍد .اص ع شف دیگش ،افاضایؾ لیوات رْابًی ًفات ،دسآهاذّبی اسصی ایاشاى سا افاضایؾ
هیدّذ ٍ ایي اهش ثِ ػلت هبصاد ػشیِ اسص ،اسصؽ اػوی ًش اسص سا وبّؾ هیدّذ .حاب ثبتَراِ ثاِ
ایي وِ دس هحبػجِ ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُ ٍ تَلیذوٌٌاذُ دس ایاشاى ،اسصؽ اػاوی وبالّاب لحابػ
هیؿَد ،ثٌبثشایي ثب احش پزیشی تَام اسصؽ ًش اسص اػوی ٍ لیوت رْبًی وبالّابی ٍاسداتای ثاِ ؿاىل
ػىغ ،لیوت وبالّبی ٍاسداتی ثِ اسصؽ داخلی هیتَاًذ افضایؾ ،وبّؾ یب حبثت ثوبًذ.
 .3هطالعات اًجام ضذُ
ؿَاّذ تبسیخی ٍ هغبلؼبت ًظشی اسایِ ؿذُ دس صهیٌِ احشات افضایؾ لیوت ًفات ثاش التلابد واالى
وـَسّب اص رولِ وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ،هَیذ ایي هغلت اػت وِ ًَػبًبت لیوت ًفت ػبهل هْان
ٍ هَحشی دس ایزبد تحَالت ػوذُی التلبد رْبى هبًٌذ سواَد ٍ تاَسم اػات .ثٌابثشایي ثاِ رْات
اّویت ٍ حؼبػیت هَیَع ثشسػیّب ٍ هغبلؼبت فشاٍاًی دس ایي صهیٌِ اًزبم ؿذُ اػت وِ ثِ آًْاب
اؿبسُ خَاّذ ؿذ.
هطالعات اًجام ضذُ در کطَرّای ٍاردکٌٌذُ ًفت ٍ جْاى

ّبسیؼَى ٍ ثشثشیذ )1984( 1احش تىبًِ لیوت ًفت ثِ ػٌَاى یه هتغیش ثشٍىصا سا ثش هتغیشّبی واالى
التلبدی دس وـَسّبی اهشیىب ،وبًبدا ،طاپي ،اًگلیغ ٍ آلوبى ثش اػبع سٍیىشد خَد تَییب ثشداسی
( ٍ )VARاعالػبت هبّبًِ ػب  1961هیالدی تب  1982هَسد ثشسػای لاشاس دادُاًاذ .هغابثك ًتابیذ
حبكل ،افضایؾ لیوت ًفت تبحیش ثیـتشی دس تَسم آهشیىب ٍ وبًابدا داسد ٍلای دس وـاَسّبی طاپاي،

)Harrison, A.Burbridge, J.(1984
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آلوبى ٍ اًگلیغ تبحیشؽ ووتش اػت .یوٌبً ،تبیذ ایي هغبلؼبت ًـبى هیدّذ واِ احاش تىبًاِ لیوات
ًفت دس ػب  1973ثش تَسم ٍ تَلیذات كٌؼتی ثیـتش اص تبحیش تىبًِ ػب  1979اػت.
ایله ّبى ( 1 )2003ثب اسایِ یه هذ خَد تَییب ثشداسی ثِ ثشسػی احاش ؿاَنّابی خابسری
هبًٌذ ؿَنّبی لیوت ًفت ثش تَسم اتحبدیِ اسٍپب پشداختِ اػتٍ .ی دس ایي همبلاِ افاضایؾ ؿاذیذ
لیوتّبی ًفت اص ػب  ٍ 1971احشات آى ثش تَسم ایي هٌغماِ سا هاَسد اسصیابثی لاشاس دادُ اػات.
ًتبیذ ایي تحمیك حبوی اص آى اػت وِ ؿَنّبی لیوتی خبسری ،ثخؾ ثضسگی اص تغییشات دس ّواِ
ؿبخقّبی لیوتی داخلی سا تَییب هیدّذ.
ثبس ( 2 )2004دس همبلِای ثب ػٌَاى لیوت ًفت ٍ التلبد رْبى ،ثِ ثشسػی احشات افضایؾ دائوی
لیوت ًفت ثِ هیضاى  10دالس اص ػب  2005ثش تَسم ٍ تَلیاذ ًبخابلق داخلای ػواذُ وـاَسّبی
كٌؼتی رْبى پشداختِ اػت (لیوت ًفت یه ثبس ثِ اًذاصُی  10دالس افضایؾ هییبثاذ ٍ ثؼاذ حبثات
هیهبًذ)ً .تبیذ تحمیك ًـبى هیدّذ وِ تَسم وـَسّبی كٌؼتی دس ػب اٍ ٍ دٍم پغ اص ؿَن ثِ
تشتیت ،ثِ اًذاصُ  0/4 ٍ 0/27دسكذ افضایؾ خَاّذ یبفت دس حبلی وِ ایي همذاس دس ػب ّابی ثؼاذ
سٍ ثِ وبّؾ خَاّذ گزاؿت.
ثشٍهٌت ( 3)2000دس همبلِای ثب ػٌَاى احشات تَسهی لیوتّبی ًفت دس تشویِ ،ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ
دادُ -ػتبًذُ ٍ ثْشُگیشی اص رذٍ ػب  1990تشویِ ،ثِ هحبػجِ احش افضایؾ لیوت ًفت خبم ثِ هیاضاى
 20دسكذ ثشسٍی ػغب ػوَهی لیوتّب پشداختِ اػتً .تیزِ حبوی اص آى اػت وِ ایي هیضاى افضایؾ
دس لیوت ًفت خبم ،ػغب ػوَهی لیوتّب سا دس تشویِ ثِ هیضاى  1/08دسكذ افضایؾ هیدّذ.
وبس تزشثی هـتشوی وِ تَػظ اداسُی اعالػبت اًشطی ٍ كٌذٍق ثیيالوللی پَ ( )2004اًزابم
ؿذُ اػت ،ػٌبسیَی احش افضایؾ لیوت ًفت اص  25دالس ثِ  35دالس دس ّش ثـاىِ ،ثاش سٍی التلابد
رْبًی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػتً .تبیذ ایي تحمیك ثشای آػیب ؿبهل وـَسّبی دسحاب تَػاؼِ
ٍاسدوٌٌذُ ًفت ًـبى هیدّذ؛  10دالس افضایؾ دس لیوت ًفت ،تَسم دس ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُ
ثشای وـَسّبی ػبصهبى ّوىبسیّبی تَػؼِ التلبدی سا  0/5دسكذ افضایؾ هیدّذ واِ ایاي سلان
ثشای وـَسّبی آػیبیی ثِ  1/4دسكذ خَاّذ سػیذ.
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ییٌگ ( 1)2007تحت یه هذ تؼبد ػوَهی لبثل هحبػجِ ) (CGEثِ ثشسػی احشات افضایؾ لیوات
رْبًی ًفت خبم ثش التلبد چیي پشداختِ اػتٍ .ی دس ایي همبلِ ًـابى هایدّاذ واِ ٌّگابهی واِ
افضایؾ لیوت رْبًی ًفت فـبس تَسهی سا ثِ ّوشاُ داسد ثِ عَسی وِ تحت ػاٌبسیَی افاضایؾ 50
دسكذی لیوت رْبًی ًفت خبم ؿبخق تَسمصدایای 2چایي ثاِ اًاذاصُی  0/675دسكاذ افاضایؾ
هییبثذ.
هْشگبى ( )1391دس هغبلؼِای ثِ تبحیش ًبهتمبسى ؿَنّبی لیوتی ًفت ثش سؿاذ التلابدی گاشٍُ
وـَسّبی  OPEC ٍ OECDثب تبویذ ثش هحیظ ؿىلگیشی ؿَنّب ٍ تغییشات سطیوی ثب اػاتفبدُ اص
هذ ّبی  ٍ EGARCHچشخـی هبسوف عی دٍسُ صهبًی  2011-1972پشداختِ اػتً ،تبیذ ًـابى
هیدّذ ًمؾ ؿَنّبی لیوتی ًفت دس ایزبد فضبی ًباعویٌبًی لیوتای دس ثبصاسّابی رْابًی ًفات
ًبهتمبسى اػت ،اگش ؿَنّبی لیوتی ًفت ثؼذ اص دٍسُ حجبت لیوتی دس ثبصاس س دٌّذ ،التلبد ّش دٍ
گشٍُ اص وـَسّب سا تحت تبحیش لشاس دادُ ٍ ثش التلبد یه گشٍُ تبحیش هخجت ٍ ثاش گاشٍُ دیگاش تابحیش
هٌفی خَاّذ گزاؿت.
هطالعات اًجام ضذُ در کطَرّای صادرکٌٌذُ ًفت

الوَتبٍا ( 3)1992احشات ؿَنّبی ًفتی ٍ تغییشات ػیبػت والى التلبدی سا ثشای اهابسات هتحاذُ
ػشثی ثب اسایِ هذ ًظشی دس چبسچَة ادثیبت ثیوبسی ّلٌذی هَسد ثشسػی لاشاس دادُ اػاتً .تابیذ
ؿجیِػبصی ًـبى هیدّذ وِ یه افضایؾ دس لیوت ًفت هٌبفغ سفبّی ثبالتشی سا ًؼاجت ثاِ افاضایؾ
لیوت ًفت ثشای وـَس اهبسات ثِ اسهغبى هیآٍسد ،ایي دس حبلی اػت وِ وبّؾ دس لیوت ٍ هماذاس
ًفت كبدساتی ،هٌزش ثِ وبّؾ سؿذ التلبدی ٍ سفبُ دس ایي وـَس هیؿَد.
الوَتبسی ( 4)1993دس همبلِی خَد ،هٌبثغ ًَػبًبت تَلیذ ٍ ّوچٌیي ٍاواٌؾ پَیابی التلابد سا
ًؼجت ثِ تغییشات دس هتغیشّبی ولیذی التلبد والى وَیت هاَسد ثشسػای لاشاس دادُ اػاتٍ .ی دس
ایي همبلِ احش تغییش دس لیوت ًفت سا ثش ؿبخق ػغب لیوت ثشسػی وشدُ اػتً .تبیذ تحمیك وِ ثاب
ارشای یه هذ خَد ّوجؼتِ ثشداسی ثِ دػت آهذُ اػت؛ ًـبى هیدّذ ؿَنّبی لیوتی ًفات دس
یىی دٍ ػب اٍ پغ اص تحمك ؿَن حذٍد  50دسكذ تغییشات تَسم سا تَییب هیدّذ.
1

)Ying Fan (2007
GDP Deflator
3
)Al-Mutawa, N (1991
4
)Al-Mutairi, N (1993
2

453

فصلٌاهِ هذلساسی اقتصادی (سال ًْن ،ضوارُ « 5پیاپی  ،»63تابستاى )46<7

التًَی ( 1)1996دس هغبلؼِای تحات ػٌاَاى " ًَػابًبت لیوات ًفات ٍ احاش آى ثاش هتغیشّابی واالى
التلبدی وَیت :ثب اػتفبدُ اص هذ ّبی  "VARثِ ثشسػی چگًَگی ٍاوٌؾ هتغیشّبی واالى التلابدی
ثِ ًَػبًبت لیوت رْبًی ًفت ثب اػتفبدُ اص دادُّبی فللی دٍسُ  1984:1تاب  1998:4پشداختاِ اػات.
اوخش ؿَاّذ حبوی اص رْت ػلیت اص عشف لیوت ًفت ثِ ػوت دیگش هتغیشّب اػت .تىبًاِّابی ٍاسد
ثش هخبسد دٍلت ػْن ثؼیبس ثضسگی اص ٍاسیبًغ ٍاسدات ٍ ؿبخق لیوتّب سا تَییب هیدّذ.
كٌذٍق ثیيالوللی پَ ( 2)2000دس تحلیل احشات افضایؾ لیوات ًفات ثاش التلابد رْابًی ثیابى
هیداسد وِ احش افضایؾ لیوت ًفت ثش تَسم ٍ تَلیذ ًبخبلق داخلی وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ًفات ػضاَ
ػبصهبى ّوىبسیّبی تَػؼِ التلبدی دس ػب اٍ ثؼذ اص ثبال سفتي لیوت ًفت هخجت ثَدُ اػت.
ایتَ( 3)2008دس هغبلؼاِای ثاب ثاِ وابسگیشی دادُّابی فلالی  1997تاب  2007رْات تخوایي
پبساهتشّبی هذ خَد ،احش افضایؾ لیوت ًفت ثاش التلابد سٍػایِ سا ثاِ ػٌاَاى یىای اص ثضسگتاشیي
تَلیذوٌٌذگبى ٍ كبدسوٌٌذگبى ًفت دس رْبى هَسد ثشسػای لاشاس دادُ اػاتً .تابیذ تحمیاك ًـابى
هیدّذ وِ یه دسكذ افضایؾ لیوت ًفت ،تَسم سا ثِ هیضاى  0/36دسكذ افضایؾ هیدّذ.
ػَسی ( )1390دس همبلِای ثِ تحلیل ساثغِ تمبیبی ًفت خبم ٍ سؿاذ التلابدی دس وـاَسّبی
خبٍسهیبًِ ثب اػتفبدُ دادُ تبثلَیی دس دٍسُ  1980-2007پشداختِ اػتً .تبیذ تحمیك ًـبى هایدّاذ
وِ تمبیبی ًفت خبم اص ًظاش لیوتای ٍ دسآهاذی ًبهتمابسى ثاَدُ ٍ سؿاذ التلابدی ػبهال هْان ٍ
احشگزاستشی ثش سؿذ هلشف ًفت خبم دس ایي وـَسّب هیثبؿذ ،ثِ عَسی وِ وـؾ دسآهاذی ًفات
خبم ثِ هشاتت ثضسگتش اص وـؾ لیوتی آى اػت ٍ تغییشات سؿذ التلبدی احش ثیـاتشی ثاش تمبیابی
ًفت خبم ًؼجت ثِ تغییشات لیوت آى داسد.
هطالعات اًجام ضذُ در ایزاى

هَػَی هحؼٌی ( )1385ثب اسایِ ی یه الگَی تؼبد ػواَهی لبثال هحبػاجِ ) ٍ (CGEاعالػابت
ػب  1380دس لبلت هبتشیغ حؼبثذاسی ارتوبػی )ً (SAMـبى هیدّاذ واِ ثاب اػواب ػاٌبسیَی
افضایؾ  50دسكذی لیوت رْبًی ًفت ؿبخق لیوت داخلی ثخؾّبی هختلف التلبد ایاشاى ثاِ
عَس هتَػظ  5دسكذ افضایؾ یبفتِ اػت.
1

)Eltony (1996
)International Monetary Fund; IMF (2000
3
Ito (2008).
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ًیىی اػىَیی ( )1385دس همبلِای ثب ػٌَاى " تىبًِّبی ًفتی ٍ احشات پَیبی آى ثش هتغیشّبی واالى
التلبدی" ثِ ثشسػی ایي احشات دس ایشاى ٍ همبیؼِی آى ثب ػِ وـَس اًاذًٍضی ،وَیات ٍ ػشثؼاتبى
ػؼَدی پشداختِ اػتً .تبیذ ایي تحمیك حبوی اص آى اػت وِ دسرِی ثشٍىصایای لیوات ًفات دس
ایشاى ًؼجت ثِ ػشثؼتبى ٍ وَیت ثبال ثَدُ ٍ تبحیش لیوت ًفت ثش سٍی ؿبخق لیواتّاب دس ایاشاى
هخجت ثَدُ ٍ ثبػج افضایؾ آى هیؿَد.
پبسػب ( )1385دس همبلِ ای تبحیش ًَػابًبت لیوات ًفات ثاش سًٍاذ تؼاذادی اص هتغیشّابی واالى
التلبدی هبًٌذ تَلیذ ًبخبلق داخلی ،ػغب ػوَهی لیوتّاب ٍ ػاغب اؿاتغب ثاشای دٍسُ صهابًی
 1384-1340سا ثشسػی وشدُ اػت .دس ایي تحمیك اص یه هذ تلحیب خغبی ثشداسی ٍ دٍ تىٌیه
تبثغ ػىغالؼول تحشیه ٍ تزضیِ ٍاسیبًغ اػتفبدُ ؿذُ اػتً .تبیذ حبكل اص ایاي ثشسػای ًـابى
هیدّذ وِ ؿلت دسكذ اص ًَػبًبت ػغب ػوَهی لیوتّب ًبؿی اص ًَػبًبت لیوت ًفات اػات.
دس تحمیمی وِ حؼیٌی ًؼت ( )1389ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ دادُّابی تابثلَیی پَیاب ثاب ثاِ وابسگیشی
گـبٍسّبی تؼواین یبفتاِ دس دٍسُ  2005-1970دسخلاَف احاش تىبًاِّابی ًبهتمابسى ًفتای ثاش
هتغیشّبی والى التلبدی هٌتخت وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ٍ ٍاسدوٌٌذُ ًفت اًزابم دادُ اػاتً ،ـابى
هیدّذ وِ ًَػبًبت لیوت ًفت تبحیش لبثل تَرِ ٍ هَحشی ثش ًَػبى سؿذ ٍ ًش تَسم ّش دٍ گاشٍُ
وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ٍ ٍاسد وٌٌذُ ًفت داسد ٍ ّوچٌیي ًَػبًبت لیوت ًفت ثاش ًاش تاَسم آحابس
ًبهتمبسًی داسد.
فتبحی ٍ ّوىابساى ( )1393ثاِ ثشسػای ًباعویٌابًی لیوات ًفات ٍ سؿاذ التلابدی دس ایاشاى
(ؿَاّذی اص هذ ًبهتمبسى )RMA,MVGARCH-Mپشداختِ اػت وِ ًتبیذ حبوی اص آى اػات واِ
ساثغاِ هؼٌابداسی هیابى ًباعویٌابًی لیوت ًفت ٍ سؿذ التلابدی ٍ ؿبخقّبی والى اص لجیل تَسم
ٍ ثیىبسی عای دٍسُ هاَسد ثشسػای ٍراَد داسد.
ًؼوت الْی ( )1388دس همبلِ ای ،تبحیش ًَػبًبت لیوت ًفت ػجذ اٍپه ثش تشاص تزبسی ایاشاى سا
ثشسػی وشدُ اػت .دس ایي همبلِ ثب اػتفبدُ اص هذ خَدتَییب ثاب ٍلفاِّابی گؼاتشدُ )ٍ (ARDL
یه الگَی  6هتغیشُ ،ثشای دٍسُ صهبًی  1346-1385ایي ًتیزاِ حبكال ؿاذُ اػات واِ تغییاشات
لیوت ًفت ػجذ اٍپه دس وَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت احش هؼٌبداس ٍ هٌفی ثش تشاص تزبسی ایاشاى خَاّاذ
داؿت.
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 .7تصزیح هذل
 .7-4هذل پیص بیٌی لگاریتن ًزخ ارس ایزاى با استفادُ اس الگَی خَد تَضیح بزداری

()1

q
q
LNNEERt   10    11, j LNNEERt  j    12, j LIRANGDPt  j
j 1
j 1
q
q
   13, j LIRANCPIt  j   14, j LW GCt  j
j 1
j 1
q
q
   15, j LNOEX t  j    16, j LNOPt  j  v1t
j 1
j 1

هتغیشّبی هذ دس رذٍ ( )5هؼشفی ؿذُاًذ.
 .7-5هذل بزآٍرد قیوت جْاًی کاالّا ٍ خذهات

رْت ثشسػی سٍاثظ ثیي لیوت وبالّب ٍ ػبیش هتغیشّبی هاذ دس وَتابُ هاذت ،اص الگَّابی خاَد
تَییب ثشداسی اػتفبدُ ؿذُ اػت .ایي دػتِ اص الگَّبی التلبدػٌزی ثِ تؼییي استجبط هتمبثال ثایي
ٍلفِّبی هختلف هتغیشّب هیپشداصًذ.
هذ تخویي لیوت گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت دس رْبى:

()2

k
LNP ( X ) t  10   b11, j LNP ( X ) t  j
j 1
k
k
  b12, j LNQ ( X ) t  j   b13, j LW GCt  j
j 1
j 1
k
k
  b14, j LW CPIt  j   b15, j LNOPt  j  w1t
j 1
j 1

 .7-6هذل پیصبیٌی قیوت با استفادُ اس رٍابط دادُ -ستاًذُ

افضایؾ دس لیوت وبالّبی ٍاسداتی ثِ هٌظَس اػتفبدُی ٍاػغِای دس اهش تَلیذ اص دٍ عشیاك دس چشخاِ
التلبد داخلی ،لیوتّب سا افضایؾ هیدّذ .ایي افضایؾ اص سٍاثظ دادُ -ػتبًذُ لبثل هحبػجِ اػت.
()3

) (w  r  t

ثشای تخویي لیوت وبالّبی ثب اػتفبدُ اص سٍاثظ دادُ -ػتبًذُ خَاّین داؿت:

1

)P  ( I  A
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()4

Ph  APn  y  bPm  ( I  b ) Ph

()5

Ph  AbPm  A( I  b ) Ph
1
) Ph  I  A( I  b
) ( AbPm  y





رْت هحبػجِ ؿبخق لیوت تَلیذوٌٌذُ پغ اص تغییاشات ؿابخق لیوات ٍاسدات ،اص عشیاك
ؿبخق الػپیشص ،اص ساثغِ صیش ثِ دػت هیآیذ.
46 i
46 i
i
Q 0  P 1
 X 1
i 1
PPI  i 1

46 i
46 i
i
Q 0  P 0
 X 0
i 1
i 1

()6

ثِ ّویي تشتیت ،ثشای ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُ داخلی داسین:
()7

46
* 46
i
i
 Q  P
C i
c
1
CPI  i 1
 i 1
46
46
i
i
 Q  P
 C
c
0
i
i 1
i 1

ً .8تایج تحقیق
ًتبیذ حبكل اص تخویي الگَی خَد تَییب ثشداسی ًش اسص دس رذٍ ( )1اسایِ ؿذُ اػاتً .تابیذ
آصهَى دیىی فَلش تؼوین یبفتِ ًـبى هیدّذ وِ هتغیشّب ّوزوغ اص دسرِ یه ) I (1هیثبؿٌذ.
 .8-4تخویي الگَّای خَد تَضیح بزداری پیصبیٌی قیوت جْاًی کاالّا

دس تحمیك حبیش ،وبالّب ٍ خذهبت دس  19گشٍُ وبالیی عجمِثٌذی 1هشتات ؿاذُاًاذ .اثتاذا هبًابیی
هتغیشّبی هذ تَػظ آهبسُ  ADF2آصهَى ؿذًذ وِ تفبیال هشتجاِ اٍ ّواِ هتغیشّابی الگاَ هبًاب
ّؼتٌذ ٍ ثِ ػجبست دیگش ّوگی ّوزوغ اص دسرِ یه ) I (1هیثبؿٌذ .تؼذاد ٍفمِ ثْیٌِ هاذ ًاش
اسص ثب اػتفبدُ اص هؼیبس آوبئیه ،ػِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

)Central Product Classification (CPC
Augmented Dickey - Fuller

1
2
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جذٍل  .4ضزایب ٍقفِ ّای هتغیز قیوت ًفت بزای هذلّای قیوت کاالّا
ضزیب هتغیز
t

ردیف

گزٍُ

ضزیب

ردیف

گزٍُ کاال

1

LPAL

-0/151

2

LPMEAT

0/16

1/78

3

LPBEV

-0/21

3/1

13

4

LPCOT

0/37

2/2

14

LPMETAL

5

LPFISH

-0/03

-1/69

15

LPOILD

0/36

6

LPHIDE

-0/13

-2/16

16

LPPULP

0/15

2/17

7

LPIRON

0/194

2/2

17

LPRUB

0/14

1/89

8

LPORANG

0/18

2/84

18

LPTOB

-0/12

-1/74

9

LPSAW

-0/063

-2/52

19

LPSER

0/014

2/09

10

LPTIM

-0/097

-2/66

t

کاال

هتغیز

1/57

11

LPCOAL

0/21

1/93

12

LPC

-0/14

2/79

LPFOOD

0/042

2/23

0/49

2/11
2/73

)LNOP(1

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

 .8-5هحاسبِ ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ ٍ هصزفکٌٌذُ

احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ثش ؿبخقّبی لیوت تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشف وٌٌذُ داخلی 1،دس لبلات
ػِ ػٌبسیَی  %30 ٍ %20 ، %10افضایؾ دس لیوت رْبًی ًفت هاَسد هحبػاجِ لاشاس گشفتاِ اػات.
ثشای ایي هٌظَس اثتذا احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت دس ػٌبسیَّبی فاَق ثاش اسصؽ سیابلی ٍاسدات
ّشیه اص گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت هحبػجِ ؿذُ ٍ ػپغ احش ایي تغییشات (تغییاشات دس اسصؽ سیابلی
ٍاسدات) ثش ؿبخق لیوتّبی تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشفوٌٌذُ داخلی ثب اػتفبدُ اص سٍاثظ دادُ  -ػتبًذُ
تؼییي ؿذُ اػت.
ّوبى عَسی وِ رذٍ (ً )4ـبى هیدّذ ،یه ػاب پاغ اص  30 ٍ 20 ،10دسكاذ افاضایؾ دس
لیوت رْبًی ًفت ،ؿبخق لیوت تَلیذوٌٌذُ ثِ تشتیت  32/4 ٍ 21/8 ،11دسكذ افضایؾ هییبثاذ.
ایي افضایؾ ًبؿی اص افضایؾ دس ؿبخق لیوت داخلی ٍاسدات اوخش وبالّب ٍ خذهبت اػت.

)U.S. Energy Information Administration. (2011

1
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جذٍل  .5ضاخص قیوت داخلی ٍاردات کاالّا ٍ خذهات درسٌاریَّای تحقیق
افشایص در قیوت جْاًی ًفت پس اس یکسال
ًام کاالّا ٍ خذهات

%43

%53

%63

ًام کاالّا ٍ خذهات

%43

%53

%63

LPAL

0/977

0/955

0/932

LPCOAL

1/013

1/026

1/038

LPMEAT

1/008

1/016

1/024

LPC

0/978

0/957

0/936

LPBEV

0/971

0/943

0/915

LPFOOD

0/996

0/993

0/989

LPCOT

1/029

1/057

1/085

LPMETAL

1/041

1/081

1/12

LPFISH

0/989

0/978

0/968

LPOILD

1/028

1/055

1/082

LPHIDE

0/979

0/959

0/939

LPPULP

1/007

1/014

1/021

LPIRON

1/011

1/023

1/034

LPRUB

1/006

1/012

1/018

LPORANG

1/010

1/02

1/029

LPTOB

0/98

1/961

0/942

LPSAW

0/986

0/972

0/958

LPSER

0/993

0/967

0/981

LPTIM

0/982

0/965

0/978

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

جذٍل  .6ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ در سال اٍل تحت سٌاریَّای تحقیق
ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ
PPI

درصذ افشایص در قیوت جْاًی ًفت
%43

%53

%63

100/110

100/218

100/324

هٌبع= یبفتِّبی تحمیك

ثش اػبع ایي ًتبیذ ،دس ػب پغ اص افضایؾ لیوت رْبًی ًفت ،ؿبخق لیوت هلشفوٌٌذُی
داخلی ایشاى افضایؾ هییبثذ .همذاس ایي افضایؾ تحت ػٌبسیَّبی ػِ گبًاِ  30 ٍ 20 ،10دسكاذی
افضایؾ لیوت ًفت ثِ تشتیت  27/4 ٍ 18/5 ، 9/3دسكذ ثشآٍسد ؿذُ اػت.
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جذٍل  .7ضاخص قیوت تَلیذکٌٌذُ در سال اٍل تحت سٌاریَّای تحقیق
ضاخص قیوت هصزف کٌٌذُ
PPI

درصذ افشایص در قیوت جْاًی ًفت
%43

%53

%63

100/093

100/185

100/274

هٌبع= یبفتِّبی تحمیك

 .9خالصِ ٍ ًتیجِگیزی
دس ایي تحمیك ،احشات افضایؾ لیوت رْبًی ًفت اص وبًب دسآهذّبی حبكل اص فشٍؽ ًفت ٍ وبًب
ؿبخق لیوت ٍاسدات ثش ؿبخقّبی لیوت تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشف وٌٌذُ ایشاى اسصیبثی ؿذُ اػات.
اص ایٌشٍ ثشای هحبػجِ احش تغییشات لیوت رْبًی ًفت اص عشیك ؿبخق لیوت ٍاسدات ثاش ؿابخق
لیوت وبالّب ٍ خذهبت داخلی اص الگَی خَدتَییب ثشداسی ٍ دادُّبی ػب ّبی  2014-1980ثاِ
ّوشاُ رذٍ دادُ -ػتبًذُ ػب  1385ایشاى اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثٌبثشایي ثشای ثْشُ ثشداسی اص ًتابیذ
تحمیك دس ػیبػت گزاسی ّبی التلبدی ،ایي احش ،دس لبلات ػاِ ػاٌبسیَی افاضایؾ 30 ٍ 20 ،10
دسكذی لیوت رْبًی ًفت اسصیبثی ؿذُ اػتً .تبیذ تحمیك حبوی اص آى اػت وِ دس احاش افاضایؾ
لیوت رْبًی ًفتً ،ش اسص ثبصاس هَاصی ایشاى دس ػب اٍ وبّؾ ٍ ؿبخق لیوت سیابلی ٍاسدات
ّشیه اص گشٍُ وبالّب افضایؾ هییبثذ وِ ایي اهش ثِ دلیل وبّؾ ًش اسص ٍ ثِ ػجبستی ،تمَیت پَ
هلی وـَس دس ػب اٍ اػت وِ ثِ دلیل افضایؾ ػشیِ اسص دس ثبصاس هَاصی اسص س دادُ اػات ،اهاب
ثب تَرِ ثِ ثشسػی سفتبس صهبًی ًش اسص دس ػب  ،افضایؾ رْبًی لیوت وبالّب ٍ خذهبت وِ ثِ دلیل
ثبالسفتي لیوت ًفت ٍ افضایؾ لیوت اًشطی حبدث ؿذُ اػت ،ثش وابّؾ ًاش اسص غبلات آهاذُ ٍ
ؿبخق لیوت داخلی ٍاسدات سا افضایؾ هیدّذ.
دس اداهِ ٍ ثخؾ دٍم فشآیٌذ احشگزاسی ،ثب اػتفبدُ اص سٍاثاظ دادُ -ػاتبًذُ ٍ اعالػابت راذٍ
دادُ – ػتبًذُ ( 1385دفتش ثشًبهِ سیضی والى ثشق ٍ اًشطی ٍصاست ًیشٍ) ،هـخق ؿاذ واِ ؿابخق
لیوت تَلیذوٌٌذُ ٍ هلشفوٌٌذُ ایشاى ثِ دلیل ػْن ثبالی وبالّبی ػاشهبیِ ای ٍاسداتای دس ثخاؾ
تَلیذ ٍ خذهبت ،تحت ػٌبسیَّبی تحمیك افضایؾ هییبثذ.
دس ایي تحمیك ،كشفب احش افضایؾ لیوت رْبًی ًفت اص وبًب تغییش لیوت وبالّبی ٍاسداتی هَسد
ثشسػی لشاسگشفتِ اػت ،اهب ثب تَرِ ثِ ایي وِ افضیؾ لیوت رْبًی ًفت ،دسآهذّبی اسصی ایاشاى سا
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افضایؾ هیدّذ ٍ ػبختبس التلبدی ٍ ًظبم هٌذ ثشای ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص ایي دسآهذّب ٍرَد ًاذاسد
ثٌبثشایي ثشای هغبلؼبت ثؼذی پیـٌْبد هیگشدد واِ چابسچَة ٍ هاذ چگاًَگی ّضیٌاِواشد ایاي
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جذٍل  .8هعزفی هتغیزّا
LNNEER

لگبسیتن ًش اسص اػوی ثبصاس هَاصی ایشاى

LIRANGDP

لگبسیتن تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍالؼی ایشاى

LIRANCPI

لگبسیتن ؿبخق لیوت هلشف وٌٌذُ ایشاى

LNOEX

لگبسیتن كبدسات غیش ًفتی ایشاى ثِ دالس

LWGC

گبسیتن تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍالؼی رْبى

LNOP

لگبسیتن لیوت رْبًی ًفت

) LNP ( X

لگبسیتن لیوت وبال یب خذهبت رْبًی

) LNQ ( X

لگبسیتن همذاس تَلیذ وبال یب خذهبت رْبًی

LWGC

لگبسیتن تَلیذ ًبخبلق ٍالؼی رْبًی

LWCPI

ؿبخق لیوت هلشف وٌٌذُ رْبًی

Ph

ثشداس لیوت وبالّبی داخلی

Pn

ثشداس لیوت ًْبدُ ّبی داخلی ٍ ٍاسداتی

Pm

ثشداس لیوت وبالّبی ٍاسداتی

b

ثشداس ػْن ٍاسدات

I b

PPI
i
Q 0

ثشداس ػْن تَلیذ داخلی دس ػشیِ ول
ؿبخق لیوت تَلیذوٌٌذُ
همذاس ػتبًذُ ّشیه اص گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت دس ػب لجل اص تغییش دس ؿبخق
لیوت ٍاسدات

i
P 0
i
P 1

ؿبخق لیوت گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت داخلی ثؼذ اص افضایؾ لیوت رْبًی ًفت

CPI

ؿبخق لیوت هلشف وٌٌذُ

i
Qc

هلشف خبًَاس اص گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت  iام

i
P0

i
P1

ؿبخق لیوت گشٍُ وبالّب ٍ خذهبت داخلی لجل اص افضایؾ لیوت رْبًی ًفت

ؿبخق لیوت گشٍُ وبالّب خذهبت داخلی لجل اص هغبلؼِ ػٌبسیَّبی افضایؾ
لیوت ًفت
ؿبخق لیوت گشٍُ وبالّب خذهبت داخلی پغ اص هغبلؼِ ػٌبسیَّبی افضایؾ
لیوت ًفت

