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هجتبی اصغری ،علی حقیقت** ،هسعَد ًًَصادّ ،اضن زارع
تبضید زضیبفت97/09/26 :



تبضید پصیطـ98/04/15 :

چکیذُ
ّسف ایي همبلِ ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍ ثطضؾی ًمف ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی اؾت .ثسیي هٌؾَض،
هسل تقبزل فوَهی پَیبی تهبزفی ( )DSGEثطای یه التهبز ثبظ وَچه عی زٍضُ  1368-1394اؾتفبزُ
قسً .تبیح ًكبى زاز زض ؾٌبضیَّبی هرتلف فالئوی اظ ٍلَؿ ثیوبضی ّلٌسی ثِ هیعاى ضقیفی زض ثرف لبثل
تدبضت ،تمَیت ثرف غیطلبثل تدبضت ،افعایف لیوتّب زض ثرف لبثل تدبضت ،وبّف لیوتّب زض ثرف
لبثل تدبضت ٍ وبّف ًطخ اضظ حمیمی ٍخَز زاضز .ثط اؾبؼ ًتبیح ،اؾتفبزُ اظ ؾیبؾتّبی هبلی فقبل ثِ
هٌؾَض وٌتطل ًَؾبًبت ًطخ اضظ پیكٌْبز هیقَز.

طبقِبٌذی

.E50, F31, O24 :JEL

ٍاشگاى کلیذیً :طخ اضظ ،نٌسٍق تَؾقِ هلّی ،ؾیبؾت پَلی ـ اضظی ،هسلّبی تقبزل فوَهی پَیبی
تهبزفی (.)DSGE
 1ایي همبلِ هؿترطج اظ ضؾبلِ زوتطی هدتجی انغطی ثِ ضاٌّوبیی زوتط فلی حمیمت ٍ هكبٍضُ زوتط هؿقَز ًًَػاز ٍ زوتط ّبقن
ظاضؿ زض زاًكىسُ التهبز زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس قیطاظ اؾت.
 زاًكدَی زوتطی التهبزٍ ،احس قیطاظ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی (ًَیؿٌسُ هؿئَل) ،قیطاظ ،ایطاى ،پؿت الىتطًٍیىی:
moj1355ba@gmail.com
** اؾتبزیبض گطٍُ التهبزٍ ،احس قیطاظ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،قیطاظ ،ایطاى ،پؿت الىتطًٍیىی:
Alihaghighat91@yahoo.com
 زاًكیبض گطٍُ التهبزٍ ،احس قیطاظ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،قیطاظ ،ایطاى ،پؿت الىتطًٍیىی:
mnonejad.iaushiraz@yahoo.com
 اؾتبزیبض گطٍُ التهبزٍ ،احس قیطاظ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،قیطاظ ،ایطاى ،پؿت الىتطًٍیىی:
hashem.zare@gmail.com
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 .8هقذهِ
ثطضؾی ٍضقیت ًؾبم اضظی ٍ هجبزالت اضظی وكَض اهطی هْن ٍ ضطٍضی اؾت .زض وكَضّبیی
ّوچَى وكَض هب وِ زاضای ٍاثؿتگی ظیبز ثَزخِ فوَهی زٍلت ثِ زضآهس ًفت هیثبقس ٍ
ّوچٌیي تَلیسات نٌقتی وكَضٍ ،اثؿتگی قسیسی ثِ اضظ ثطای ٍاضزات وبالّبی ٍاؾغِای ٍ
ؾطهبیِای زاضًس ،ثطضؾی ؾیبؾتّبی اضظی اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض هیگطزًس.
ثطای یبفتي ثْتطیي ؾیبؾت اضظی ثطای ّط وكَض ،تَخِ ثِ حؿبةّبی ذبضخی اهطی الظم
اؾت ٍ ثب ثطضؾی ایي حؿبةّب زض پی یبفتي ٍ پیبزُوطزى ؾیبؾتّبیی ثَزُاًس وِ حؿبةّبی
ذبضخی ضا هتقبزل ؾبظًس ٍ یب ثِ ؾوت تقبزل ّسایت وٌٌس ٍ التهبز ضا ثِ اّساف تقییي قسُ
ذَز زض ثرف ذبضخی التهبز وكَض ّسایت ًوبیٌس.
ثِ عَض ولی ،وكَضّب زض ثطذَضز ثب ثرف ذبضخی ثِ زٍ ًَؿ تمؿین هیقًَس (ثیكتط اظ
لحبػ ًؾطی ٍ ًِ فولی)؛ ثطذی اظ آىّب هقتمس ثِ زذبلت زض ثرف ذبضخی (آهطیىب ،اًگلیؽ،
ؾَئیؽ ٍ ً )..یؿتٌس ٍ ثیبى هیوٌٌس وِ ثب آظاز گصاقتي توبم ًطخّب ،فطضِ ٍ تمبضبً ،طخ
نحیح ٍ تقبزلی ضا ثطای وكَض تقییي هیوٌس ٍ ًیبظی ثِ ٍضٍز زٍلت زض ایي ثبظاض ًیؿت ٍ زض
همبثل ،وكَضّبیی ّؿتٌس وِ ثب تَخِ ثِ ؾبذتبض ضقیف زاذلی ٍ ذبضخی ذَز ٍ ّوچٌیي
ٍاثؿتگی تَلیسات ٍ ههبضف زاذلی ثِ پَل ذبضخی خْت تْیِ ایي اهىبًبتٍ ،ضٍز زٍلت ضا
زض خْت ؾیبؾتگصاضی زض ایي ثرف تَخیِ هیوٌس (ثطظیل ،تطویِ ٍ .)...
وكَضّبیی ثب ؾبذتبض ضقیف وِ ًویتَاًٌس توبم لسضت تقییي ًطخ اضظ ضا ثِ ثبظاض ثسٌّس ثب
ثطضؾی حؿبةّبی زاذلی ٍ ذبضخی ذَز ثِ زًجبل اخطای ؾیبؾتّبیی ّوبٌّگ ّؿتٌس وِ ثِ
نَضت ؾیؿتوی آًْب ضا ثِ تقبزل زض زٍ حَظُ زاذلی ٍ ذبضخی ثطؾبًس (هطٍت ٍ فطیسظازُ،
.)91 :1394
ّسف همبلِ حبضط ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍ ًؾبم اضظ ٍ وٌتطل ًَؾبًبت ًطخ اضظ زض
ؾبلّبی اذیط اؾت؛ زض ایي ضاؾتب ،ؾقی هیقَز ثِ ثطضؾی ٍضقیت شذبیط اضظی وكَض ٍ
ؾیبؾتّبی اخطایی زض زِّّبی گصقتِ پطزاذتِ قسُ ٍ ثوطات ٍ ًتبیح ایي تهویوبت هَضز
اضظیبثی ٍ تحلیل لطاض گیطز ٍ ثیبى قَز وِ آیب ؾیبؾتّب ٍ اتفبلبت ضخ زازُ زض حَظُ اضظی
وكَض ثْیٌِ ٍ هٌبؾت ثَزُ ٍ یب ایي الساهبت ثیفتط خٌجِ ٍاوٌكی ٍ یب هٌفقالًِ زاقتِ اؾت.
ثطای ایي هٌؾَض ،اظ یه هسل تقبزل فوَهی پَیبی تهبزفی ثطای التهبز وَچه ثبظ خْت
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ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍ ثطضؾی ًمف ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی زض همبثلِ ثب قَنّبی
اضظی زض یه ًؾبم ًطخ اضظ قٌبٍض هسیطیت قسُ زض زٍضُ  1394 - 1368اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثطای زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ،همبلِ حبضط اظ پٌح ثرف تكىیل قسُ اؾت .زض ازاهِ ،زض
ثرف زٍم ،ازثیبت تحمیك هطٍض هیقَز .زض ثرف ؾَم ،ضٍـ تحمیك ثیبى قسُ ٍ ثرف
چْبضم ،اذتهبل ثِ ثطآٍضز هسل تدطثی پػٍّف زاضز .زض ًْبیت ٍ ثرف پٌدن ثِ ًتیدِگیطی
ٍ تَنیِّبی ؾیبؾتی اذتهبل یبفتِ اؾت.
 .2هرٍری بر ادبیات
هتٌبؾت ثب ؾبذتبض ثبًه هطوعی ٍ هیعاى لسضت همبهبت پَلی ّط وكَض ّسفگصاضی هرتلفی
زض ؾیبؾتّبی پَلی اظ لجیل ّسفگصاضی تَضم ٍ ًطخ اضظ نَضت هیگیطز .زض ّسفگصاضی
ثبًه هطوعی ثِ نَضت ًطخ اضظ ثبثت ،تَخِ ثِ ایي ًىتِ ضطٍضی اؾت وِ ًطخ اضظ ثبثت
ًَفی ؾیؿتن ًطخ اضظ اؾت وِ ثط اؾبؼ آى ،اضظـ یه ٍاحس پَلی ثب اضظـ یه ٍاحس پَلی
زیگط (اضظ هطخـ) یب ؾجسی اظ زیگط ٍاحسّبی پَلی ٍ یب حتی عال ،هطتجظ هیقَز.
زض اغلت هَاضز ،تثجیت زض همبثل یه اضظ زیگط ثِ وبض هیضٍز وِ ثبفث هیقَز تدبضت ٍ
ؾطهبیِگصاضی هیبى زٍ وكَض ؾبزُتط ٍ لبثل پیفثیٌیتط قَز .ایي ضٍیىطز ثطای التهبزّبی
وَچىی وِ تدبضت ذبضخی ؾْن ظیبزی زض تَلیس ًبذبلم زاذلی آًْب زاضز ،هیتَاًس ثؿیبض
هفیس ثبقس .اظ ایي ؾیؿتن ثطای وٌتطل تَضم ًیع اؾتفبزُ هیقَز.
اهطٍظُ گًَِّبی هتفبٍتی اظ ؾیؿتن ًطخ اضظ ثبثت ٍخَز زاضز وِ ثؿتِ ثِ هیعاى
تغییطًبپصیطی ًطخ اضظ زض همبثل ًطخ اضظ هطخـ هیتَاى آى ضا ثِ چْبض زؾتِ ؾیؿتن تثجیت
زؾتَضی ،ؾیؿتن تثجیت لبثل تجسیل ،ؾیؿتن اضظ ثبثت ٍ ًْبیتب زالضی قسى 1تمؿینثٌسی وطز.2
تحت ؾیؿتن تثجیت زؾتَضی ،زٍلت یب ثبًه هطوعی ًطخ اضظ ثبثتی ضا افالم وطزُ؛ ٍلی ثِ عَض
فقبل ،السام ثِ ذطیس ٍ فطٍـ اضظ ًویوٌس .زض فَو ،ؾقی هیقَز ثب اثعاضّبی غیطلبثل تجسیل
(هبًٌس وٌتطلّبی ؾطهبیِای یب هدَظّبی نبزضاتٍ -اضزات) ًطخ اضظ ثبثت ًگِ زاقتِ قَز .زض

1

ثِ قطایغی اعالق هی قَز وِ فقبلیي التهبزی تطخیح هی زٌّس هجبزالت پَلی ثیي ذَز ضا اظ عطیك اضظ ذبضخی ثِ اًدبم ضؾبًٌس.
Rapetti, M., & Skott, P., & Arslan R.

2
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ایي حبلت ،الجتِ قىلگیطی ثبظاض ؾیبُ ًطخ اضظ ٍ هجبزلِ آى زض ًطخّبی غیطضؾوی ،غیطلبثل
اختٌبة ذَاّس ثَز.
ثط هجٌبی ؾیؿتن تثجیت لبثل تجسیل ،اضظ تَؾظ ثبًه هطوعی ٍ ثِ نـَضت ضٍظاًـِ ذطیـس ٍ
فطٍـ هیقَز تب ًطخ اضظ ثبثت ثوبًس .الجتِ ّسفگصاضی ًطخ اضظ زض ایي هَضز هیتَاًس ًمغـِای
یب هحسٍزُای ثبقس .زاهٌِ ایي هحسٍزُ ٍ هیعاى هجبزالت ثطای تثجیت ًطخ اضظ ًیع تَؾظ ًْبزّبی
پَلی هؿئَل نَضت هیگیطز.
زض ؾیؿتن اضظ ثبثتًْ ،بزّبی پَلی هؿئَل ًطخ اضظ ذَز ضا ثِ تجقیت اظ یه پـَل ذـبضخی
تغییط هیزٌّس تب ّطگًَِ ًَؾبى زض ًطخ اضظ زاذلی نطفب تبثـ اضظ یب اضظّبی ذبضخی ثبقسًَ .ؿ
زیگطی اظ ایي ضٍیىطز هَؾَم ثِ زالضی قسى اؾت وِ ثط هجٌبی آى یه ٍاحـس پـَلی ذـبضخی
(هقوَال زالض) ثِ فٌَاى پَل ضایح یه وكَض ٍ ثِ تٌْبیی یب زض وٌبض پَل زاذلـی هـَضز اؾـتفبزُ
لطاض هیگیطز .ایي اتفبق ٌّگبهی ضخ هیزّس وِ هطزم یه وكَض افتوبز ذَز ضا ثِ پـَل زاذلـی
اظ زؾت ثسٌّس ٍ یب ایٌىِ تَؾظ زٍلت ٍ ثِ هٌؾَض وٌتطل تَضمّبی قسیس افوبل گطزز.
اهطٍظُ وكَضّبی ظیبزی اظ تثجیت ًطخ اضظ حوبیت هیوٌٌس وِ الجتِ اتربش ایي ضٍیىطز ثِ
فَاهل التهبزی ٍ ؾیبؾی ثؿیبضی چِ زض زاذل آى وكَضّب ٍ چِ زض زاذل وكَض هطخـ
ثؿتگی زاضز .ثط ایي اؾبؼ ،اًتمبزاتی ًیع ثِ ایي ضٍیىطز ٍاضز اؾت وِ اظ خولِ آىّب هیتَاى ثِ
فسم تقسیل ذَزوبض تطاظ پطزاذتّب اقبضُ وطز .زض ؾیؿتن قٌبٍضٌّ ،گبهی وِ وؿطی تطاظ
تدبضی ضخ هیزّس ،تمبضبی اضظ ذبضخی ثبال ثَزُ ٍ ًطخ اضظ ثبال هیضٍز .زض پی آى ،لیوت
وبالّبی ذبضخی ثطحؿت پَل زاذلی افعایف یبفتِ ٍ تمبضبی ایي وبالّب وبّف هییبثس ٍ فكبض
ثط تطاظ پطزاذتّب وبّف ذَاّس یبفت؛ زض حبلی وِ زض ؾیؿتن ثبثت ایي تقسیل ضخ ًویزّس.
ًىتِ زیگط ایٌىِ ،زٍلت زض نَضت ثجبت ًطخ اضظ فكبض ثیفتطی ضا تحول هیوٌس؛ ظیطا ثبیس
هٌبثقی ضا نطف حوبیت ٍ زفبؿ اظ ثجبت ًطخ اضظ ًوبیس .افعٍى ثط ایي ،زؾت زٍلت زض افوبل
ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی ونتط ثبظ ثَزُ ٍ چٌبًچِ هثال زٍلت لهس تحطیه التهبز ثِ ٍؾیلِ
وبّف هبلیبتّب ضا زاقتِ ثبقس ،ثِ احتوبل ظیبز ثب وؿطی تدبضی هَاخِ ذَاّس قس .اظ ؾَی
زیگط ،ثب افعایف زضآهس ذبًَاضّبٍ ،اضزات افعایف یبفتِ قسُ ٍ تَلیس زاذلی آؾیت ذَاّس زیس.
زض هدوَؿ ،هیتَاى گفت ایي ضٍیىطز ثؿتِ ثِ قطایظ ّط وكَض هیتَاًس زاضای ثطذی هعایب ٍ
زض فیي حبل ،هقبیت خسی ثبقس (فطذَی.)51 :1392 ،
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ٍوَتیچ )2014( 1زض هغبلقِای ثب اؾتفبزُ اظ هسل  DSGEپَیبیی ًطخ اضظ ضا هَضز ثطضؾی
لطاض زازًس .زض ایي هسل ثِ ثطآٍضز پبضاهتطّبی هسل اظ ضٍـ ترویي ثیعیي اؾتفبزُ قس .اعالفبت
ٍ زازُ ّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي همبلِ هطثَط ثِ زٍضُ ثقس اظ ًؾبم ثطتَى ٍٍزظ ثَز وِ ثط اؾبؼ
اعالفبت آهبضی ؾِ وكَض اؾتطالیب ،وبًبزا ٍ اًگلیؽ خوـآٍضی قسً .تبیح ًكبى زاز لیوتّبی
زاذلی ٍ وبالّبی ٍاضزاتی زاضای چؿجٌسگی ثَزُ ٍ تبثط هقٌبزاضی ثط ًَؾبًبت هتغیطّبی
التهبزی زاضز .قَنّبی ٍاضز قسُ اظ ًبحیِ ٍاضزات ،تَضیحزٌّسُ ًَؾبًبت ًطخ اضظ زض عَل
ؾیىلّبی تدبضی ،قَن تىٌَلَغیىی ،قَن ؾیبؾت پَلی ،قطٍن فطضِ ًیطٍی وبض ،قَن
ؾیبؾت ًطخ ثْطُ ٍ قَن زاضائی ذبضخی هیثبقس.
چي )2012( 2ثِ هغبلقِ هَضزی تبثیط ًَؾبًبت ًطخ اضظ ٍ ضقس التهبزی زض زٍضُ ظهبًی
 1992 – 2008پطزاذتِ اؾت .زض ایي پػٍّفً ،مف ًطخ اضظ حمیمی زض ضقس التهبزی ٍ
ّوگطایی ًطخّبی ضقس التهبزی زض اؾتبىّبی چیي ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی  28اؾتبى ایي وكَض
ثطای زٍضُ  2008-1992ثِ ّوطاُ هسل پٌل پَیب ضا هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾتً .تبیح
ًكبىزٌّسُ ّوگطایی هكطٍط زض هیبى اؾتبىّبی ؾبحلی ٍ ًیع زض هیبى اؾتبىّبی زاذلی چیي
ثَزً .تبیح گعاضـ قسُ زض تحمیك تبییسوٌٌسُ اثط هثجت ًطخ اضظ حمیمی ثط ضقس التهبزی زض
اؾتبىّبی چیي ثَزُ اؾت.
قَْ ٍ یَتبًگ )2012( 3زض هغبلقِ ذَز ضاثغِ ًَؾبًبت ًطخ اضظ ،هجبزلِ ٍ ضقس التهبزی
زض یه التهبز ثبظ وَچه ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُاًس .ایي هغبلقِ ثط ثبظاضّبی ًَؽَْض ٍ زض
حبل تَؾقِ توطوع وطزُ اؾت .ایي تحمیك ثط هجٌبی زازُّبی ؾطی ظهبًی ؾبلّبی – 2009
 ٍ 1970ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی تَلیس ًبذبلم زاذلیً ،طخ اضظً ،طخ تَضم ،حؿبة خبضی ٍ
حؿبة ؾطهبیِ ،اًجبقت ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی وبض هسل تحمیك ثطاظـ گطزیسً .تبیح ًكبى زاز ًطخ
اضظ ٍ ًَؾبًبت آى زاضای اثطات هقٌبزاضی ثط ضقس التهبز ٍ حدن هجبزلِ ّؿتٌس.
فبضف فكمی ،خبٍزاى ٍ ضاحلی ( )1392ثِ ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍالقی ٍ نبزضات
ٍ ٍاضزات هحهَالت وكبٍضظی پطزاذتِاًس .هغبلقِ حبضط ثِ ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍ

1

Vukoticg, M.
Chen, J.
3
Shehu & Youtang
2
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تدبضت ثرف وكبٍضظی زض زٍضُ ظهبًی  1344-1389ثب اؾتفبزُ اظ ضّیبفت ذَزضگطؾیَى
ثطزاضی هیپطزاظزً .تبیح ًكبى زاز ؾْن ًطخ اضظ ٍالقی زض تَضیح تغییطات نبزضات ٍ ٍاضزات
هحهَالت وكبٍضظی اگطچِ زض عَل ظهبى افعایف هییبثس؛ اهب ثؿیبض ًبچیع ثَزُّ ،وچٌیي اثط
تىبًِ ًطخ اضظ ٍالقی ثط نبزضات هثجت ٍ ثط ٍاضزات هٌفی ثَزُ ٍ ّط زٍ زض وَتبُهست تبثیط
زاقتِ ٍ ؾپؽ ضًٍس ثب ثجبتی ذَاٌّس زاقت.
ًبخی ،فالحی ٍ شثیحی ( )1392ثِ ثطضؾی تأثیط پَیبی فَاهل والى التهبزی ثط ًَؾبًبت
ًطخ اضظ زض ایطاى پطزاذتِاًسً .تبیح ثطآٍضز الگَ وِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی فهلی عی ثبظُ ظهبًی
 ٍ 1386-1369ثب ثِ وبضگیطی ضٍـ ّوگطایی ثلٌسهست یَّبًؿي -خَؾیلیَؼ اًدبم قسُ
اؾت؛ حبوی اظ آى اؾت وِ توبهی ایي هتغیطّب ثب ًطخ اضظ ضاثغِای هقٌبزاض ٍ هثجت زاضًس.
تدعیِ ٍاضیبًؽ ذغبی پیفثیٌی ًیع ًكبى هیزّس تب زٍضُ پٌدن ؾْن ظیبزی اظ تغییطات ًطخ
اضظ تَؾظ ذَز ایي هتغیط تَخیِ هیقَز ٍ ثب افعایف زٍضُّبی ٍلفِ ،ؾْن هتغیطّبی تَلیس
ًبذبلم زاذلی ،حدن پَل ٍ قبذم لیوت ههطفوٌٌسُ زض تَضیح ًَؾبًبت ًطخ اضظ
افعایف هییبثس.
 .9رٍش تحقیق
 .8-9خاًَار

زض ایي الگَ فطو هیقَز تقساز یه ذبًَاض ثب افك ظهبًی ثیًْبیت ٍخَز زاضز وِ ّسف
ذبًَاض ًَفی زض ایي التهبز حساوثط ًوَزى تبثـ هغلَثیت ثِ فطم ظیط اؾت:
⁄

()1

)

)

)

(

(

(

∑

(

)

وِ  Ltفطضِ ًیطٍی وبض mt ،تطاظ حمیمی پَل ٍ  Ctقبذم ههطف وِ تطویجی اظ وبالّبی
لبثل هجبزلِ ٍ غیطلبثل هجبزلِ اؾت ٍ ثِ نَضت ظیط تقطیف هیقَز:
()2





1/  (  1) / 
) 1/  (  1) /   /(1
Ct  a
C N ,t
)  (1  a
CT ,t
,  0
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زض ایي ضاثغِ  وكف خبًكیٌی ثیي وبالی لبثل هجبزلِ ٍ غیطهجبزلِ C N ,t ،هیعاى ههطف
وبالّبی غیطلبثل هجبزلِای ٍ  CT ,tهیعاى ههطف اظ وبالّبی هجبزلِای هیثبقس .ثٌبثطایي،
قبذم لیوت ههطفوٌٌسُ تطویجی اظ قبذم لیوت وبالّبی هجبزلِای ٍ غیطلبثل هجبزلِای
ثَزُ ٍ ثِ نَضت ظیط تقطیف هیقَز:





1
1 1/1
Pt  aPN ,t  (1  a ) PT ,t

()3

وِ  PN ,tقبذم لیوت وبالّبی غیطلبثل هجبزلِای ٍ  PT ,tقبذم لیوت وبالّبی لبثل
هجبزلِ اؾت .ثِ زلیل فطو ضلبثت ًبلم زض ثرف غیطهجبزلِای ،قبذم ههطف وبالّبی
غیطهجبزلِای ثِ نَضت تطویجی اظ ّوِ وبالّبی غیطهجبزلِای ثَزُ ٍ ثِ نَضت ظیط تقطیف
هیقَز:

) /( 1
1
( 1) /  
) C N ,t    C N ,t ( j
dj 
, 1
0


()4

وِ  وكف خبًكیٌی هیبى وبالّبی غیطهجبزلِای اؾت .ذبًَاض اظ عطیك اٍضاق لطضِ
هیتَاًس لطو زّس یب لطو ثگیطز وِ ایي هجبزلِ زاضایی ثطحؿت ٍاحس وبالی هجبزلِای تقییي ٍ
اًساظُگیطی هیقَز .اگط لطو ذبًَاض ثِ هیعاى  Dt 1ثبقس ،آىگبُ ّعیٌِّبی تقسیل پطتفَلیَ
ثطاثط

2

) ( Dt 1  D

k
2

اؾت وِ ثطحؿت وبالی هجبزلِای اًساظُگیطی هیقَز .ذبًَاض لبزض اؾت

اظ ثبظاض ؾطهبیِ زاذل ٍام گیطز وِ  Btحدن ثسّی اؾوی زاذلی اؾت .ذبًَاضّب هبله ؾْبم
ثٌگبُّبی زاذلی ثَزُ ٍ اظ آىّب ؾَز ؾْبم زضیبفت هیوٌٌس ٍ فطضِوٌٌسُ ؾطهبیِ ثٌگبُّب ّؿتٌس.
ضًٍس تكىیل ؾطهبیِ زض ثرفّبی غیطهجبزلِای ٍ هجبزلِای ثِ نَضت ظیط فطو هیقَز:
()5

K N ,t 1  I N ,t  (1   ) K N ,t , KT ,t 1  IT ,t  (1   ) KT ,t

وِ ً طخ اؾتْالن ؾطهبیِ K N ,t ،حدن ؾطهبیِ زض ثرف غیطهجبزلِای ٍ  KT ,tحدن
ؾطهبیِ زض ثرف هجبزلِای هیثبقس .ثِ زلیل ّعیٌِّبی هطتجظ ثب ؾطهبیِگصاضیً ،هت ؾطهبیِ زض
ّط ثرف ّوطاُ ثب ّعیٌِّبی تقسیل ذَاّس ثَز وِ ایي ّعیٌِّب ثِ نَضت ظیط تقطیف هیقَز:
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2


( i,t
)
   , i  N,T,

K i,t
2  K i,t



   0,    0

()6

 I  I i,t


I i,t

لیس ثَزخِ ذبًَاض ثِ نَضت ظیط ذَاّس ثَز:
Pt Ct  Pt (Nt K Nt  Tt KTt )  PTt ( I Nt  ITt )  M t  Wt H t  St Dt 1  (1  itF ) St Dt  Bt 1  (1  it ) Bt 

()7

k
RNt K Nt  RTt KTt  PTt Ot   Nt  PTt ( Dt 1  D ) 2  M t 1
2

وِ ً Wtطخ زؾتوعزً RNt ،طخ ثبظزّی اؾوی ؾطهبیِ زض ثرف غیطهجبزلِایً RTt ،طخ
ثبظزّی اؾوی ؾطهبیِ زض ثرف هجبزلِای Dt ،هیعاى ثسّی ذبضخی هقَق ثطحؿت پَل ذبضخی،
 Btحدن ثسّی زاذلیً St ،طخ اضظ اؾوی ٍ   Ntؾَز زضیبفتی ذبًَاض اظ ثٌگبُّبی تَلیسوٌٌسُ
وبالی غیطهجبزلِای اؾت .زضآهس حبنل اظ نبزضات ًفت ، Ot ،ثطای ذبًَاض همساضی اظ لجل
هقیي اؾت ٍ لیوت ًفت ثِ عَض ثطٍىظا زض ثبظاض خْبًی تقییي هیقَز:
log( t )   log( t 1)  vt

()8

وِ زضآهس ًفتی ثِ نَضت  Ot  O tتقطیف هیقَز  t .لیوت خْبًی ًفت ثطحؿت اضظ
ذبضخی ٍ  vtقَن لیوت ًفت اؾت .اظ عطفی ً  tكبىزٌّسُ لیوت ًفت ًؿجت ثِ لیوت
وبالی هجبزلِای اؾت ،ثِ فجبضتی ً  tؿجت هجبزلِ ٍ  vtقَن ًؿجت هجبزلِ اؾت.
 .2-9تَلیذکٌٌذگاى

فطو هیوٌین زض ّط ثرف تَلیسی ،تقساز ظیبزی ثٌگبُ ٍخَز زاضز وِ تىٌَلَغی تَلیس ّط وسام
اظ آًْب زض ثرف غیطهجبزلِای ٍ هجبزلِای ثِ نَضت ظیط فطو هیقَز:
()9


1

1
) YN ,t ( j )  AN K N ,t ( j ) LN ,t ( j
) , YT ,t ( j )  AT KT ,t ( j ) LT ,t ( j

 AT ٍ ANپبضاهتط ثْطٍُضی اؾت وِ ثطای ّوِ ثٌگبُّب زض ّط زٍ ثرف یىؿبى اؾت .زض
ثرف غیطهجبزلِای ،ؾبذتبض ثٌگبُّب ثِ نَضت ضلبثت اًحهبضی اؾت؛ اهب زض ثرف هجبزلِای
ثٌگبُّب ثِ نَضت ضلبثت وبهل فول هیوٌٌس.
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ثِ هٌؾَض تكطیح ًحَُ لیوتگصاضی زض ثرف غیطهجبزلِای ،ثب تَخِ ثِ هغبلقِ اؾتیٌؿَى

1

( )2003ثٌگبُّب ثط اؾبؼ ًَؿ ضفتبضقبى ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هیقًَس .زض ّط زٍضُّ ،ط ثٌگبُ ثب
احتوبل  1   Nلیوت زٍضُ گصقتِ ذَز ضا تغییط زازُ ٍ لیوت ثْیٌِ خسیسی ثطای وبالی ذَز
اًتربة هیوٌس ٍ ثب احتوبل   Nلیوت ثْیٌِ خسیسی تقییي ًویوٌس؛ اهب ،لیوت زٍضُ لجل ذَز
ضا ثب تَخِ ثِ ًطخ تَضم   N ,t  PN ,t / PN ,t 1افعایف هیزّس .آى زؾتِ اظ ثٌگبُّبیی وِ
لیوت ذَز ضا تغییط هیزٌّس ،ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هیقًَس :یه ًؿجت  1  اظ آًْب ضفتبض
آیٌسًُگط 2زاقتِ ٍ لیوتّب ضا ثِ نَضت ثْیٌِ تقییي هیوٌٌس ٍ یه ًؿجت  اظ آًْب گصقتِ-
ًگط 3ثَزُ ٍ ثط اؾبؼ لبفسُ ؾطاًگكتی لیوت ذَز ضا تقییي هیوٌٌس.
ثٌگبُّبی آیٌسًُگط حساوثطوٌٌسُ ؾَز ثَزُ ٍ لیوتّبی ذَز ضا (  ) PNF,tثِ نَضت ثْیٌِ
تقییي هیوٌٌس وِ فطم اًحطاف لگبضیتوی آى اظ ؾغح ایؿتب ثِ نَضت ظیط اؾت:
()10



F
i
i
pˆ N ,t  mcˆ N ,t  E  ( N  ) [mcˆ N ,t i  mcˆ N ,t i1 ]  E  ( N  )  N ,t i
i1
i1

وِ   N ,tتَضم زض ثرف غیطهجبزلِای ٍ  mcˆN ,tاًحطاف ّعیٌِ ًْبیی حمیمی اظ ؾغح
ایؿتب اؾت .ضاثغِ ( )10چٌس ٍیػگی هْن اظ ضفتبض ثٌگبُّبی آیٌسًُگط ضا ًكبى هیزّسٍ .لتی
ثٌگبُ اًتؾبض زاضزّ ،عیٌِ ًْبیی حمیمی زض آیٌسُ ثیفتط ثبقس ٍ یب اًتؾبض افعایف ؾغح لیوت زض
آیٌسُ زاقتِ ثبقس؛

F
آىگبُ pˆ N ,t

ٍلتی افعایف زض ّعیٌِ ًْبیی

ضا ثیفتط اظ  mcˆ N ,tلطاض هیزّس.
حمیمی یب لیوتّبی ثٌگبُّب ضخ هیزّس ،هوىي اؾت ،ثٌگبُّب

ًتَاًٌس لیوت ذَز ضا تغییط زٌّس؛ ثٌبثطایي ،ثٌگبُّبی آیٌسًُگط ایي ضفتبض ضا پیفثیٌی وطزُ ٍ ثب
تَخِ ثِ ضًٍس آیٌسُ ّعیٌِ ًْبیی حمیمی ٍ ؾغح لیوتّب ،ؾَزّبی حبل ٍ آتی ذَز ضا حساوثط
هیوٌٌس .ایي ضفتبض اضتجبط ثیي زٍضُای هیبى ؾغح لیوتّب ٍ قىبف تَلیس ضا ًكبى هیزّس وِ
زض لبلت هٌحٌی فیلیپؽ (فطضِ ول التهبز) لبثل ثیبى اؾت .ثِ هٌؾَض اؾترطاج هٌحٌی فیلیپؽ،
هیتَاى ضاثغِ ( )10ضا ثِ نَضت ضاثغِ (ًَ )11قت:
1

Stinson
Forward-Looking
3
Retrospectively
2
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 .6-9رفتار بٌگاُّا در بخص هبادلِای

لیوتگصاضی زض ثرف هجبزلِای ًیع اظ هؿئلِای هكبثِ ثب هؿبلِ فَق ثطذَضزاض اؾت ٍ ّسف
ثٌگبُ فجبضت اؾت اظ لیوتگصاضی ثْیٌِ ثِ هٌؾَض حساوثطؾبظی ؾَز .ثب حل ایي هؿئلِ هقبزلِ
لیوتگصاضی زض ثرف هجبزلِای التهبز ثِ نَضت ظیط ذَاّس ثَز:

 T ,t   T Et T ,t 1   TI  T ,t 1  YT ,t

()12
ً .1-9رخ ارز ٍ اثرات آى بر پَیاییّای اقتصاد

ثب تَخِ ثِ ایي وِ قبذم فوَهی لیوتّب زض زاذل تبثقی اظ ؾغح فوَهی لیوت وبالّبی
هجبزلِای اؾت؛ ثٌبثطایي ،افعایف ًطخ اضظ ثط قبذم فوَهی لیوتّب ٍ ثٌبثطایيً ،طخ تَضم
هَثط ذَاّس ثَز .هیتَاى ًكبى زاز زض ایي حبلتً ،طخ تَضم ثِ نَضت ظیط هتبثط اظ تغییطات
ًطخ اضظ ذَاّس ثَز:
()13

 t   h,t  St ,   0

وِ زض ایي ضاثغِ ً  h,tطخ تَضم وبالّبی تَلیسی زاذل ٍ  Stتغییطات ًطخ اضظ اؾت.
ثٌبثطایيًَ ،ؾبى ًطخ اضظ زض ظهبى  tثط تَضم زض ظهبى  tاثطگصاض اؾت ٍ ایي ثبفث ایدبز وبًبل
اثطگصاضی آى ثط تَضم ثرف هجبزلِای ذَاّس قسّ .وبى عَض وِ اقبضُ قس ،تَلیسوٌٌسگبى ثرف
هجبزلِای ثِ تدبضت ٍ تَلیس وبالی لبثل هجبزلِ هیپطزاظًس ٍ ثٌبثطایي ،هتبثط اظ ًَؾبى اضظی
هیثبقٌس .ثٌبثطایي ،زض حبلت التهبز ثبظ وَچه ،هٌحٌی فیلیپؽ وبالی هجبزلِای ثِ نَضت ظیط
تجسیل ذَاّس قس:
()14

 T ,t  c1E T ,t 1  c2 T ,t 1  c3 yˆT ,t  c4 Sˆt

ثٌبثطایي ،ثب ٍخَز یه قَن اضظی هثجت اًتؾبض زاضینً ،طخ تَضم ثرف هجبزلِای ًیع افعایف
یبثس ٍ تَضم ولی ًیع ضًٍس نقَزی گیطز.
زض التهبز ایطاى ثِ زلیل فسم تحطن وبهل ؾطهبیِ زض ؾغح ثیيالولل ٍ ّوچٌیي قطایغی اظ
لجیل ًطخ ثْطُ ثبثت ،ایي قطط ًویتَاًس ضاثغِ هٌبؾجی ثطای پَیبییّبی اضظی ثبقس .ثسیي
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هٌؾَض ،هیتَاى ًكبى زاز وِ ضاثغِ ( )15هیتَاًس ّن تقبزل اضظی زض ایطاى ضا ًكبى زازُ ٍ ّن
ًكبىزٌّسُ پبضاهتطّبی هَثط ثط ًطخ اضظ زض ایطاى ثبقس:
()15



s
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 .4-9سیاست پَلی ٍ هالی در ایراى

زض ایطاى ثبًه هطوعی ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض ًطخ ضقس پَلً ،ؿجت ثِ ًَؾبىّبی والى التهبزی اظ
خولِ تَضم ،تَلیس ،قَن اضظی ٍ قَن ًفتی ٍاوٌف ًكبى هیزّسّ .سف اظ ایي ٍاوٌف حفؼ
ایي هتغیطّب زضثبضُ یه ضًٍس هكرم اؾت؛ ثِ ًحَی وِ ّسف ثبًه هطوعی (یب زٍلت) ثطلطاض
ثبقس .ثط ایي اؾبؼ ،ؾیبؾت پَلی زض ایطاى ضا ثِ نَضت ظیط زض ًؾط هیگیطین:
()16

ˆ t   mm
ˆ t 1   ˆt   y yˆt   s Sˆt   tm
m

ّسف زٍلت اظ اخطای ؾیبؾت هبلی تبهیي قطایظ الظم ثطای عطحّبی فوطاًی ٍ تبهیي
ّعیٌِّبی خبضی ذَز هیثبقس .ثٌبثطایي ،زٍلت خْت اًدبم ایي اّساف ثبیس زاضای یىؿطی
هٌبثـ زضآهسی هكرم ثبقس .ثِ عَض هقوَل ،ؾیبؾت هبلی زٍلت اظ عطیك ثطضؾی ثَزخِ
زٍلت ٍ ًحَُ تبثیطگصاضی آى ثط التهبز والى اظ تحلیل اخعای تكىیلزٌّسُ هٌبثـ زضآهسی آى
هكرم هیقَز.
زض ایطاى زٍلت اظ هٌبثـ هرتلفی ّعیٌِّبی ذَز ضا تبهیي هبلی هیوٌس وِ توبهی آىّب ضا
هیتَاى زض ؾِ زؾتِ ولی خبی زاز :زضآهس حبنل اظ حكالضطة (چبح پَل خسیس) ،لطو اظ
ثرف ذهَنی (زض لبلت اٍضاق هكبضوت ٍ یب لطو اظ ؾیؿتن ثبًىی) ٍ زضآهسّبی حبنل اظ
فطٍـ ًفت ٍ گبظ ٍ زضآهس حبنل اظ هبلیبتّب .ثب ایي تَنیف ،هیتَاى لیس ثَزخِ زٍلت ضا ثِ
نَضت ظیط زض ًؾط گطفت:
()17

(1  it 1) Bt 1  Gt  Tt  Set  Bt  ODt

وِ زض ایي ضاثغِ  Gهربضج زٍلت T ،زضآهسّبی هبلیبتی Se ،زضآهس حبنل اظ چبح پَل ٍ
 Oزضآهس حبنل اظ فطٍـ ًفت ٍ گبظ هیثبقس.
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 .6برآٍرد هذل تجربی
زازُّبی اؾتفبزُ قسُ زض ایي هغبلقِ ثِ نَضت زازُّبی تقسیل فهلی قسُ ثطای - 1368
 1394هیثبقس .ثطای ثطآٍضز ثیعی پبضاهتطّبی هسل اثتسا ثبیس تَظیـ ،هیبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض
پیكیي پبضاهتطّب تقییي گطزز؛ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض زایٌط 1تحت ًطمافعاض هتلت ثط اؾبؼ
ضٍـ هًَت وبضلَ ثب ظًدیطُ هبضوَف زض لبلت الگَضیتن هتطٍپَلیؽّ -ؿتیٌگع ،همبزیط هیبًگیي
ٍ اًحطاف هقیبض پؿیي پبضاهتطّب هحبؾجِ هیقَز .زض خسٍل ( )1تَظیـ ٍ هیبًگیي پیكیي ٍ
پؿیي پبضاهتطّبی هسل گعاضـ قسُ اؾت وِ همبزیط هیبًگیي پؿیي ،ثطآٍضز پبضاهتطّبی هسل ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثیعیي ضا ًكبى هیزّس.
جذٍل  .8تَزیع پیطیي ٍ پسیي پاراهترّای هذل
تَزیع پیطیي ٍ پسیي پاراهترّای هذل
پاراهتر

h

تَضیحات

تَزیع

هیاًگیي

پاراهتر

پیطیي

ًطخ تٌعیل ثیي زٍضُای شٌّی ذبًَاض

ثتب

0/968

فبزت ههطفی

ثتب

0/650

ًطهبل

0/891

ًطهبل

1/562

ثتب

0/4

ثتب

0/4

گبهب

1/662

وكف خبًكیٌی ثیي ههطف وبالّبی
لبثل تدبضت ٍ غیطلبثل تدبضت
وكف خبًكیٌی ثیي ههطف وبالّبی
زاذلی ٍ ٍاضزاتی
ؾْن وبالّبی غیط لبثل تدبضت زض
ههطف ول
ؾْن وبالّبی ٍاضزاتی زض وبالّبی لبثل
تدبضت ههطفی زض زاذل
هقىَؼ وكف خبًكیٌی ثیي زٍضُای
ههطف

هیاًگیي

هٌبع

پسیي

وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
الهب ٍ هسیٌب )2012(2
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
ذیبثبًی ٍ
اهیطی()1393
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
الهب ٍ هسیٌب ()2012
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391

0/967
0/535
0/192
2/567
0/394
0/382
1/483

Dynare
Lama & medina

1
2
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تَزیع پیطیي ٍ پسیي پاراهترّای هذل
پاراهتر

تَضیحات

تَزیع

هیاًگیي

پاراهتر

پیطیي

هقىَؼ وكف ًیطٍی وبض فطیف

گبهب

2/893

هقىَؼ وكف تطاظ حمیمی پَل

گبهب

1/072

گبهب

0/8

گبهب

0/8

ثتب

0/260

ثتب

0/899

ثتب

0/850

ثتب

0/899

ثتب

0/967

ًطهبل

-0/989

ًطهبل

-2/967

ًطهبل

0/8

ثتب

0/9

ًطهبل

-1/9

ضطیت ذَز ضگطؾیَى قَن
تىٌَلَغی زض ثرف غیطلبثل تدبضت
ضطیت ذَز ضگطؾیَى قَن
تىٌَلَغی زض ثرف لبثل تدبضت
ضطیت ذَز ضگطؾیَى قَن
زضآهسّبی ًفت
ضطیت ذَز ضگطؾیَى قَن هربضج
خبضی زٍلت
ضطیت ذَز ضگطؾیَى قَن هربضج
فوطاًی زٍلت
ضطیت ذَز ضگطؾیَى ًطخ ضقس پَل
زض تبثـ فىؽ القول پَلی
ضطیت ذَز ضگطؾیَى تَضم ّسف
ضوٌی ثبًه هطوعی
ضطیت حؿبؾیت ثبًه هطوعی ثِ
تَضم زض تبثـ فىؽ القول پَلی
ضطیت حؿبؾیت ثبًه هطوعی ثِ
تَلیس زض تبثـ فىؽ القول پَلی
ضطیت حؿبؾیت ثبًه هطوعی ثِ ًطخ
اضظ زض تبثـ فىؽ القول پَلی
ضطیت ذَز ضگطؾیَى ًطخ اضظ زض تبثـ
فىؽ القول اضظی ثبًه هطوعی
ضطیت حؿبؾیت ثبًه هطوعی ثِ
تَلیس زض تبثـ فىؽ القول اضظی

هٌبع

وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
وویدبًی ٍ تَولیبى
()1391
تمی پَض ٍ هٌؾَض
()1394
تمی پَض ٍ هٌؾَض
()1394
تمی پَض ٍ هٌؾَض
()1394

هیاًگیي
پسیي

2/253
1/58
0/904
0/938
0/265
0/552
0/979
0/901
0/42
-1/42
-2/34
0/69
0/94
-1/74
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تَزیع پیطیي ٍ پسیي پاراهترّای هذل
تَضیحات

پاراهتر

تَزیع

هیاًگیي

پاراهتر

پیطیي

ضطیت حؿبؾیت ثبًه هطوعی ثِ
ًؿجت شذبیط ذبضخی ثِ پبیِ پَلی زض
تبثـ فىؽ القول اضظی

ًطهبل

-1/55

هٌبع

تمی پَض ٍ هٌؾَض
()1394

هیاًگیي
پسیي

-1/37

هٌجـ :گطزآٍضی هحمك

زض ایي لؿوت ثب لطاض زازى ًتبیح حبنل اظ ترویي پبضاهتطّبی هسل تحت ؾٌبضیَّبی
هرتلف (ثب تغییط پبضاهتطّب) پَیبییّبی ًطخ اضظ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ ٍ ًمف ؾیبؾتّبی
پَلی ٍ هبلی ٍ اضظی تجییي هیقَز .زض ؾٌبضیَی اٍل فطو هیقَز وِ نٌسٍق تَؾقِ هلی زض
التهبز ٍخَز ًساضز؛ ثطای ایي هٌؾَض ،پبضاهتط  ωیقٌی زضنسی اظ زضآهسّبی ًفتی وِ ثِ زٍلت
تقلك هیگیطز ثطاثط یه لطاض زازُ هیقَز؛ ثِ فجبضت زیگطّ ،وِ زضآهسّبی ًفتی زض ثَزخِ
زٍلت ٍاضز قسُ ٍ ّیچ زضنسی اظ آى ثِ نٌسٍق تَؾقِ ٍاضیع ًویقَز.

ًوَدار  .8تَابع عکسالعول آًی هربَط بِ ضَک قیوت ًفت در سٌاریَی اٍل
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زض ایي هسل قَن هٌفی ثِ التهبز ٍاضز قسُ اؾت ٍ فطو قسُ وبّف ٍاثؿتگی ثِ
زضآهسّبی ًفتی نَضت گطفتِ اؾتّ .وبى عَض وِ هكبّسُ هیقَز زض ٍاوٌف ثِ قَن لیوت
ًفت  ،تَلیس ول اثتسا وبّف ٍ زض هیبى هست افعایف زاقتِ اؾت .هتغیط هربضج ههطفی ثرف
ذهَنی اثتسا ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست ٍاوٌف هثجت ًكبى
زازُ اؾت.
هتغیط زؾتوعز زض ثرف تَلیس اثتسا وبّف یبفتِ؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست افعایف زاقتِ
اؾت .تَضم ول اثتسا افعایف زاقتِ ٍ ؾپؽ ثب وبّف ضٍثطٍ قسُ ٍ ثقس اظ چٌس زٍضُ اثط قَن
هثجت قسُ اؾت .هربضج فوطاًی زٍلت اثتسا وبّف؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست اثط قَن
هثجت ثَزُ اؾت ،هربضج خبضی اثتسا ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست اثط آى
هٌفی قسُ ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ اؾت .هتغیط هَخَزی ؾطهبیِ فیعیىی زض
وَتبُ هست ثِ ایي قَن زضآهسّبی ًفتی ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت ٍ زض ثلٌسهست هثجت
قسُ اؾت .حدن پَل وبّف ٍ شذبیط ذبضخی ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت .ذبلم شذبیط
ذبضخی ثبًه هطوعی افعایف زاقتِ ٍ زض ؾغح 1/7ثبالتط اظ ؾغح لجل اظ قَن لیوت ًفت
ثبلی هبًسُ اؾت.

ًوَدار  .2تَابع عکسالعول آًی هربَط بِ ضَک ارزی در سٌاریَی اٍل
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ثب تَخِ ثِ ًوَزاض ( )2هكبّسُ هیقَز زض ٍاوٌف ثِ قَن اضظی ،تَلیس ول اثتسا وبّف ٍ
پؽ اظ هستی (ثلٌسهست) اثط قَن اظ ثیي ضفتِ ٍ التهبز ثِ هؿیط تقبزلی ثطگكتِ اؾت .هتغیط
هربضج ههطفی ثرف ذهَنی اثتسا ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت؛ اهبزض هیبىهست ٍ
ثلٌسهست ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت .هتغیط زؾتوعز زض ثرف تَلیس اثتسا وبّف یبفتِ؛ اهب زض
ثلٌسهست افعایف زاقتِ اؾت.
ت َضم ول اثتسا افعایف زاقتِ ٍ ؾپؽ ثب وبّف ضٍثطٍ قسُ ٍ ثقس اظ چٌس زٍضُ اثط قَن،
هٌفی قسُ اؾت .هربضج فوطاًی زٍلت اثتسا وبّف؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست اثط قَن،
هثجت ثَزُ اؾت ،هربضج خبضی اثتسا ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست اثط آى
هٌفی قسُ ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ اؾت .هتغیط هَخَزی ؾطهبیِ فیعیىی زض
وَتبُهست ثِ ایي قَن ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ
اؾت .حدن پَل وبّف ٍ ًطخ ثْطُ التهبز ًیع زض وَتبُهست وبّف یبفتِ ٍ زض ثلٌسهست
افعایف ًكبى هیزّس.

ًوَدار  .9تَابع عکسالعول آًی هربَط بِ ضَک قیوت ًفت در سٌاریَی دٍم
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زض ؾٌبضیَی زٍم فطو هیقَز ،نٌسٍق تَؾقِ ٍخَز زاضز ٍ توبهی زضآهسّبی ًفتی ثِ آى
ٍاضیع قسُ ٍ ّوچٌیي فطو هیگطزز وِ نٌسٍق تَؾقِ هلی  60زضنس اظ هٌبثـ ذَز ضا ثِ
نَضت یه ؾبلِ ثب ًطخ ؾَز ًهف ؾَز اخبضُ ؾطهبیِ ثِ ثرف تَلیس تؿْیالت پطزاذت
هیوٌس ٍ زٍلت هتىی ثِ زضآهسّبی هبلیبتی ثبقس.
ًتبیح تَاثـ ٍاوٌف آًی حبنل اظ قَن لیوت ًفت زض ایي حبلت ًكبى هیزّس وِ زض
ٍاوٌف ثِ قَن لیوت ًفت ،تَلیس ول ثط ذالف ؾٌبضیَّبی لجلی افعایف چكنگیطی زاقتِ
اؾت ٍ زض ثلٌسهست اثط قَوبظ ثیي ضفتِ اؾت.
هتغیط هربضج ههطفی ثرف ذهَنی ًؿجت ثِ ؾٌبضیَی اٍل اثتسا ٍاوٌف هثجتی ًكبى زازُ
اؾت؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ ٍ اثط آى اظ ثیي ضفتِ اؾت .هتغیط
زؾتوعز زض ثرف تَلیس ًیع ًؿجت ثِ ؾٌبضیَی اٍل افعایف زاقتِ اؾت.
تَضم ول اثتسا وبّف زاقتِ ٍ ؾپؽ ثب افعایف ضٍثطٍ قسُ ٍ ثقس اظ چٌس زٍضُ اثط قَن اظ
ثیي ضفتِ اؾت .هربضج فوطاًی زٍلت اثتسا افعایف زاقتِ؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست اثط
قَن اظ ثیي ضفتِ اؾت .هربضج خبضی اثتسا ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست اثط
آى هثجت قسُ ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ اؾت .هتغیط هَخَزی ؾطهبیِ فیعیىی زض
وَتبُهست ثِ ایي قَن زضآهسّبی ًفتی ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت ٍ زض ثلٌسهست هثجت
قسُ اؾت .حدن پَل وبّف ٍ شذبیط ذبضخی ٍاوٌف هثجت ًكبى زازُ اؾت .ذبلم شذبیط
ذبضخی ثبًه هطوعی افعایف زاقتِ ٍ زض ؾغح  0/57ثبالتط اظ ؾغح لجل اظ قَن زضآهسّبی
ًفتی ثبلی هبًسُ اؾت .اظ ایيضٍ ،هیتَاى ًتیدِ گطفت حبلتی وِ زض آى ،زٍلت ،زضآهسّبی ًفتی
ذَز ضا ثِ نٌسٍق تَؾقِ ٍاضیع وٌس ٍ هتىی ثِ زضآهسّبی هبلیبتی ثبقس ،فولىطز ایي نٌسٍق
هیتَاًس ثِ ًحَ هٌبؾجی ثِ همبثلِ ثب ثیوبضی ّلٌسی ثپطزاظز ٍ اثطات هٌفی آى ضا وبّف زّس.
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ًوَدار  .6تَابع عکسالعول آًی هربَط بِ ضَک ارزی در سٌاریَی دٍم

زض ًْبیتً ،وَزاض ( )4قَن اضظی ٍاضز قسُ ثِ هسل ٍ اثط ایي قَن ضا ًوبیف زازُ اؾت.
زض ایي ًوَزاض ،زض ٍاوٌف ثِ قَن اضظی ًؿجت ثِ ؾٌبضیَی اٍل ،تَلیس ول اثتسا وبّف ٍ زض
ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ ٍ التهبز ثِ هؿیط تقبزلی ثطگكتِ اؾت .هتغیط هربضج ههطفی
ثرف ذهَنی اثتسا ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست ٍاوٌف هثجت
ًكبى زازُ اؾت .هتغیط زؾتوعز زض ثرف تَلیس اثتسا وبّف یبفتِ؛ اهب زض ثلٌسهست اثط ایي قَن
اظ ثیي ضفتِ اؾت .تَضم اثتسا افعایف زاقتِ ٍ ؾپؽ ثب وبّف ضٍثطٍ قسُ ٍ ثقس اظ چٌس زٍضُ اثط
قَن هٌفی قسُ اؾت .هربضج فوطاًی زٍلت اثتسا وبّف قسیستطی ًؿجت ثِ ؾٌبضیَی اٍل
زاقتِ؛ اهب زض هیبىهست ٍ ثلٌسهست اثط قَن هثجت ثَزُ اؾت ،هربضج خبضی اثتسا ٍاوٌف
هثجت ًكبى زازُ اؾت؛ اهب زض هیبىهست اثط آى هٌفی قسُ ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ
اؾت.
هتغیط هَخَزی ؾطهبیِ فیعیىی زض وَتبُهست ثِ ایي قَن اضظی ٍاوٌف هٌفی ًكبى زازُ
اؾت ٍ زض ثلٌسهست اثط قَن اظ ثیي ضفتِ اؾت .حدن پَل وبّف ٍ ًطخ ثْطُ التهبز ًیع زض
وَتبُهست وبّف یبفتِ ٍ زض ثلٌسهست افعایف ًكبى هیزّس .ثب همبیؿِ ًتبیح ایي ؾٌبضیَ ثب
ؾٌبضیَی لجل هكبّسُ هیقَز وِ تأثیط قَن اضظی ثِ لحبػ فالهتی ،هكبثِ حبلت لجلی اؾت.

پَیاییّای ًرخ ارز در ایراى با استفادُ از هذلّای تعادل عوَهی پَیای تصادفی ()DSGE
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ً .1تیجِگیری ٍ پیطٌْادّا
ّسف ایي همبلِ ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍ ثطضؾی ًمف ؾیبؾتّبی پَلی ٍ هبلی زض همبثلِ
ثب قَن ّبی اضظی زض یه ًغبم ًطخ اضظ قٌبٍض هسیطیت قسُ ثب اؾتفبزُ اظ یه هسل تقبزل
فوَهی ثطای التهبز ثبظ وَچه ًفتی ایطاى ثَز.
ثط اؾبؼ ؾٌبضیَؾبظیّبیی وِ زض هسل افوبل قس ،هكبّسُ قس ٍخَز نٌسٍق تَؾقِ هلی
هیتَاًس ثبفث وبّف ًكبًِّب ٍ اثطات ثیوبضی ّلٌسی گطزز ٍ ّط چِ ؾْن ایي نٌسٍق اظ
زضآهسّبی ًفتی ثیفتط ثبقس ،اثطات ثیوبضی ّلٌسی زض التهبز ثیفتط وبّف هییبثس.
ّوچٌیي ضٍقي قس وِ زض نَضت افغبی تؿْیالت اضظاى لیوت تَؾظ نٌسٍق تَؾقِ
هلی ثِ ثرف تَلیس وبالّبی لبثل تدبضت هیتَاى ثِ هیعاى ظیبزی ثب اثطات هٌفی ثیوبضی ّلٌسی
همبثلِ وطز .ثِ زلیل ضقف زٍلت زض تبهیي هبلی اظ عطیك افعایف زض ًطخ هبلیبت ٍ هبلیبت
تَضهی زض ثلٌسهست ،تغییط زض ؾبذتبض هربضج زٍلت ٍ ثبظپطزاذت ثسّی اظ عطیك انالحبت
نَضت گطفتِ ،هیتَاًس پبؾدگَیی زٍلت ثِ تقْسات ثسّی ذَز زض ثلٌسهست ضا تضویي وٌس.
ثطضؾی اثطات ؾیبؾتّبی هبلی ثط هتغیطّبی التهبزی والى اظ اّویت ٍیػُای ثطذَضزاض
اؾت .ثب تَخِ ثِ ایي هَضَؿ ،ؾیبؾتّبی هبلی هیتَاًٌس ثط همساض ول هحهَل تَلیس قسُ (یب
ّوبى تَلیس ًبذبلم زاذلی) تأثیط گصاضًس ،اثعاض هْوی ثطای هسیطیت التهبز ثِ قوبض هیضًٍس.
ایي تَاًبیی ؾیبؾتّبی هبلی ثطای اثطگصاضی ثط تَلیس اظ عطیك تغییط تمبضبی ول ؾجت هیقَز
وِ ایي ؾیبؾتّب ثِ اثعاضی ثبلمَُ ثطای تثجیت التهبزی ثسل گطزًس.
گفتٌی اؾت ثِ زلیل فسم وبضایی الظم ّعیٌِّبی زٍلت زض التهبز ایطاى ٍ ضقف زض پَقف
ایي ّعیٌِّب پیكٌْبز هیقَز اظ عطیك ٍاگصاضی ثطذی اظ ثرفّبی اخطایی ٍ فولیبتی ثِ ثرف
ذهَنی زض ضاؾتبی وبّف ّعیٌِّبی ثیهَضز ٍ ثِ زًجبل آى وبّف زض وؿطی ثَزخِ السام
ًوبیس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هبلیبت هْنتطیي اثعاض ثطای اًتمبل زضآهس اظ گطٍّی اظ خبهقِ (ثیفتط،
گطٍُ پطزضآهس) ثِ گطٍُ زیگط خبهقِ (ثیفتط ،گطٍُ ونزضآهس) هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز .اظ
ایيضٍ ،هبلیبت هؤثطتطیي اثعاض التهبزی زٍلت هیثبقس.

831

فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال سیسدّن ،ضوارُ « 2پیاپی  »64تابستاى )8931

هٌابع
 اؾسی ،ؾیسپیوبى ،ثْطاهی ،خبٍیس ( .)1392التهبز ؾیبؾی ًؾبم اضظی وكَضّبی ًفتی ،فهلٌبهِالتهبز اًطغی ایطاى.29-1 :3 ،
 تَولیبى ،حؿي ( .)1394ثطضؾی تبثیط قَنّبی ًفتی ثط هتغیطّبی والى التهبزی ثب ضٍیىطز هسل ،SVARپبیبىًبهِ وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ تطثیت هسضؼ.
 ضؾتویً ،ؿطیي ،احوسلَ ،هدیس ( .)1389ثطضؾی تبثیط تىبًِّبی ًطخ اضظ ٍالقی ثط هیعاى نبزضات ٍٍاضزات زض ایطاى ( ،)1340-87فهلٌبهِ التهبز وبضثطزی.214-187 :)2( 1 ،
 فبضف فكمی ،عطاٍت ،خبٍزاى ،اثطاّین ،ضاحلی ،حؿیي ( .)1392ثطضؾی پَیبییّبی ًطخ اضظ ٍالقیٍ نبزضات ٍ ٍاضزات هحهَالت وكبٍضظی ،اٍلیي ّوبیف هلی الىتطًٍیىی وكبٍضظی ٍ هٌبثـ
عجیقی پبیساض ،هَؾؿِ آهَظـ فبلی هْط اضًٍس.
 فجبؾیبى ،فعتالِ ،هطازپَض اٍالزی ،هْسی ،هْطگبىً ،بزض ( .)1391تبثیط فسم اعویٌبى ًطخ اضظ ٍالقیثط ضقس التهبزی ،هدلِ تحمیمبت التهبزی.169-153 :)98(47 ،
 فطذَی ،هؿقَز ( .)1392ثطضؾی ًؾبمّبی اضظی ایطاى ،پبیبىًبهِ وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكىسُ التهبززاًكگبُ تْطاى.
 وبظضًٍی ،فلیطضب ،ضؾتویً ،ؿتطى ( .)1386اثطات ًبهتمبضى ًَؾبًبت ًطخ اضظ ثط تَلیس ٍالقی ٍلیوت زض ایطاى ( .)1340-1381هدلِ پػٍّكٌبهِ التهبزی.196-177 :7 ،
 وویدبًی ،اوجطً ،بزفلی ،هحوس ( .)1384اًتربة ًؾبم اضظی هٌبؾت ثطای التهبز ایطاى ثب تَخِ ثِقَنّبی ًفتی ٍاضز ثط آى ،فهلٌبهِ پػٍّفّبی التهبزی.39-23 :2 ،
 هْط آضا ،هحؿي ،ؾطذَـ ،اوجط ( .)1389آثبض غیطذغی هتغیطّبی والى التهبزی ثط ضقس التهبزی ثبتأویس ثط ًطخ اضظ (هَضز ایطاى) ،هدلِ تحمیمبت التهبزی.228-201 :)93(45 ،

 هطٍت ،حجیت ،فطیسظاز ،فلی (ً .)1394مف اًتؾبضات زض قىلگیطی ًَؾبًبت ًطخ اضظ .پػٍّفّبیالتهبزی ایطاى.115-89 :)64(20 ،

838

)DSGE( پَیاییّای ًرخ ارز در ایراى با استفادُ از هذلّای تعادل عوَهی پَیای تصادفی

 ثطضؾی تبثیط پَیبی فَاهل والى.)1392(  هطین، شثیحی، هحوسفلی، فالحی، فلی اوجط، ًبخی هیساًی:)31( 17 ،ِ فهلٌبهِ زاًف ٍ تَؾق.)1386  تب1369( التهبزی ثط ًَؾبًبت لیوت هؿىي زض ایطاى
.184-158
- Bardio Meese, R., & Rogoff, k. (2011). Empirical exchange rate models of the
seventies: Do they fit out of sample? Journal of international Economics, 14(1):
3–24.
- Chen, J. (2012). Real exchange rate and economic growth: Evidence from
Chinese provincial data (1992 - 2008). Working Paper.
- Dali, A. (2010). Sources of real exchange rate fluctuations: how important are
nominal shocks? Carnegie-Rocherster Conference Series on Public Policy 41:1-56.
- Egger, P. (2008). De facto exchange rate arrangement tightness and bilateral trade
flows. Economic Letters, 99: 228-232.
- Florian, V. (2012). Bilateral exports from euro zane countries to the us-does
exchange rate volatility play a role? International Review of Economics and
Finance, 24: 97-108.
- Naveed Khan, I. (2011). Exchange market pressure index in Pakistan, SBP
Working Paper Series, No. 35: 1-21.
- Klaassen, F. (2011). Currency crises with the threat of an interest rate defense,
Journal of International Economics, Elsevier, 85(1):14-24.
- Krugman, P. R (2009). The return of depression economics and the crisis of 2008,
New York: W.W. Norton.
- Liuoi eyati, Levy-Yeyati, E. & F Sturzenegger (2003). Classifying exchange rate
regimes: Deeds vs. words, European Economic Review, 49(6):1603-35.
- Lug, P., and Andreas, F. (2007). Exchange rate volatility, and export
performance: a cointegrated VAR Approach, Statistic Norway, Research
Department Discussion Papers No.522.November 2007.
- Marija,V. (2014). Exchange rate dynamics in an estimated small open economy
dsge model, Institute of Empirical Macroeconomics: 1-47.
- Öksüzler, O. (2009).The effect of exchange rate uncertainty on private fixed
investment: example of Turkey. Anadolu International Conference in Economics,
Eskisehir, Turkey.
- Rapetti, M., Skott, P., and Arslan, R. (2011). The real exchange rate and
economic growth: are developing countries different? Working Paper.
- Senbeta, Sisay, (2011). A small open economy New Keynesian model for a
foreign exchange constrained economy, MPRA Paper 29996, University Library
of Munich, Germany.

)8931 » تابستاى64  «پیاپی2 ُ ضوار،فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال سیسدّن

832

- Shehu, A., & Youtang, Z. (2012). Exchange rate volatility, trade flows and
economic growth in a small economy. International Review of Business Papers,
8(2): 118–131.
- Marija V. (2014), Exchange Rate Dynamics in an Estimated Small Open
Economy DSGE Model, Institute of Empirical Macroeconomics: 1-47.
- Shehu, A. A. and Youtang, Zh.(2012). Exchange Rate Volatility, Trade flows and
Economic Growth in a Small Open Economy, International Review of Business
Research Papers, 8: 118 – 131.

