فصلٌاهِ هذلساسی اقتصادی (سال دّن ،ضوارُ « 4پیاپی  »63سهستاى  ،5691صفحات )5-36

پایذاری تَرم در ایزاى با رٍیکزد ًاّوگٌی کارگشاراى اقتصادی در
هذلّای تعادل عوَهی پَیای تصادفی ()DSGE
هٌصَر خلیلی عزاقی

*

تبضید زضیبفت95/06/18 :

یشداى گَدرسی فزاّاًی

5

**

تبضید پصیطش95/10/12 :

چکیذُ
ٞسف ٔمبِ ٝثطضسی ٔب٘سٌبضی  ٚپبیساضی تٛضْ ثب ِحبل ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞوبضٌعاضاٖ التػبزی است .ثسیٗ
ٔٙهٛض اظ اقاليبت زٚض ٜظٔب٘ی ٔ 1370-1394جتٙی ثط زازٜٞبی فػّی  ٚضٚیىطز ٔسَٞبی تًبزَ ئٕٛی
پٛیبی تػبزفی استفبز ٜضسٛ٘ .آٚضی ٔمبِ ٝزض فطؼ ليٕتٌصاضی وبِ ٚٛثب ِحبل ٚلف٘ ٝطخ تٛضْ ٚ
پبضأتط ضبذعثٙسی است و ٝزض ایٗ غٛضتٔ ،حبسج ٝضطایف پبیساضی تٛضْ ث ٝالتػبز ایطاٖ ٘عزیهتط
ذٛاٞس ثٛز٘ .تبیح ٘طبٖ زاز ا٘تهبضات تٛضٔی ٘مص ٕٟٔی زض تٛضْ  ٚضىٌُيطی ٘طخٞبی تٛضْ زاض٘س؛ ثٝ
قٛضی و ٝاٌط ٘طخ تٛضْ وبٞص یبثس ،ث ٝزِيُ پبیساضی تٛضْ ،زٚض ٜظٔب٘ی وبٞص تٛضْ قٛال٘یتط ذٛاٞس
ضسٕٞ .چٙيٗ ضٚضٗ ضس ليٕتٞب ٚاوٙصپصیطی وٙستطی ٘سجت ثٔ ٝب٘سٌبضی تٛضْ زاض٘س .تٛغئ ٝیضٛز
ٔمبٔبت پِٛی ثب اتربش لبيسٞ ٜسفٌصاضی تٛضْ زاذّی يال ٜٚثط وٙتطَ تٛضْ ،تِٛيس زاذّی ضا زض سكح
تِٛيس قجيًی تثجيت وٙٙس و ٝالظْ است ٔمبْ پِٛی زاضای ضٟطت  ٚايتجبض ٘عز وبضٌعاضاٖ التػبزی ثبضس.
طبقِبٌذی E31, H39, C61 :JEL

ٍاصگاى کلیذی :پبیساضی تٛضْٔ ،ب٘سٌبضی تٛضْ ،وبضٌعاضاٖ ٘ب ،ٍٕٗٞا٘تهبضاتٔ ،سَ تًبزَ ئٕٛی
پٛیبی تػبزفی.
1

ایٗ ٔمبِٔ ٝسترطج اظ ضسبِ ٝزوتطی یعزاٖ ٌٛزضظی فطاٞب٘ی ث ٝضإٙٞبیی زوتط ٔٙػٛض ذّيّی يطالی زض زا٘طىس ٜالتػبز
زا٘طٍب ٜتٟطاٖ ٔیثبضس.

*استبز زا٘طىس ٜالتػبز زا٘طٍب ٜتٟطاٖ ،پست اِىتط٘ٚيى ی:

**زا٘طدٛی زوتطی التػبز زا٘طٍب ٜتٟطاٖ (٘ٛیسٙسٔ ٜسئ ،)َٛپست اِىتط٘ٚيىی:

khalili@ut.ac.ir
yazdan.gudarzi@ut.ac.ir
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 .5هقذهِ
تٛضْ ٛ٘ ٚسب٘بت آٖ ثط التػبز ٞط وطٛض تأثيط ظیبزی زاضز و ٝزض ایٗ ثيٗ يسْ تٛا٘بیی سيبست
پِٛی ثطای وبٞص ٘طخ تٛضْ ث ٝزِيُ پبیساضی تٛضٍْٙٞ ،بٔی و ٝا٘تهبضات افطاز ث ٝغٛضت
يمالیی ثبضٙسٔ ،سبِٕٟٔ ٝی است .ظٔب٘ی ؤ ٝمبٔبت پِٛی قجك غالحسیس ذٛزضبٖ يُٕ وٙٙس،
ٔیتٛا٘س یىی اظ يٛأُ ٔ ٟٓایدبز تٛضش تٛضٔی ثبضس.
تٛضْ ٕٛٞاض ٜیىی اظ ًٔؿالت التػبزی ایطاٖ زض س ٝزٌ ٝٞصضت ٝثٛز ٜاست .یىی اظ
ٔطىالتی وٕٛٞ ٝاض ٜسيبستٌصاضاٖ ٔمبٔبت پِٛی زض ٔم ِٝٛتٛضْ ثب آٖ ٔٛاخ ٝثٛزٜا٘س ،ثحث
«پبیساضی 1تٛضْ» استٔ .كبًِ ٝض٘ٚس تٛضْ زض ایطاٖ ٘طبٖ ٔیزٞس ثط اسبس اقاليبت  ٚآٔبض
ٔٛخٛز ،تٛضْ زض التػبز ایطاٖ ث ٝغٛضت ذفيف زض زٚ 1340 ٝٞخٛز زاضتِٚ ٝی اظ اثتسای زٝٞ
 ٚ 1350ثب ضٛن ٘فتی ٚ ٚ 1353اضز ضسٖ حدٓ يهيٓ زضآٔس ٘فتی ث ٝزاذُ وطٛض ،زض التػبز
ایطاٖ نٟٛض لبثُٔالحهٝای زاضت ٝاست .ایٗ پسیس ٜثب اٚج ٌطفتٗ ٔسبئُ سيبسی زض سبَ 1357
 ٚتغييط ٘هبْ  ٚپيبٔسٞبی پس اظ آٖ (ذطٚج سطٔبی ،ٝوبٞص زضآٔسٞبی ٘فتی ،ترػيع ٔدسز
ٔٙبثى ا٘سب٘ی  ٚفيعیىی ،ايٕبَ تحطیٓٞبی التػبزی ثط زِٚت ٘ٛپبی ایطاٖ  ٚخ ًٙسبَٞبی
 )1359-1367زض التػبز ایطاٖ ضىّی ٔعٔٗ ث ٝذٛز ٌطفت؛ ث ٝقٛضی و ٝزض سبَٞبی ثًس اظ
خ ٚ ًٙضطٚو ثبظسبظی  ٚايٕبَ سيبستٞبی تًسیُ زض ز٘ 1370 ٝٞيع تسا ْٚیبفت؛ تب آ٘دب وٝ
ث ٝيٛٙاٖ یىی اظ اسبسیتطیٗ ٔطىالت التػبزی وطٛض ،تٛخٍٕٞ ٝبٖ ضا ث ٝذٛز ًٔكٛف
سبذت .يال ٜٚثط ایٗ ،زض سبَٞبی ٌصضت٘ ٝيع ث ٝزِيُ ضٛنٞبی زاذّی  ٚذبضخی و ٝثٝ
التػبز ایطاٖ ٚاضز ضس٘ ،طخ تٛضْ تب حسٚز  35زضغس (زض سبَ  )92ضسيس.
ث ٝقٛض وّی ،س ٝزِيُ يٕس ٜثطای وٙسی تًسیُ تٛضْ یبز ٔیضٛز :ا ،َٚپبیساضی تٛضْ
ٔیتٛا٘س ٘بضی اظ ٕٞپٛضب٘ی لطاضزاز زستٕعزٞب  ٚليٕتٞب زض التػبز ثبضس؛ ثٙبثطایٗ ،قٔ َٛست
لطاضزازٞبی وبض ٔب٘ى اظ تًسیُ آٟ٘ب ث ٝسٕت پبیيٗ ذٛاٞس ضس؛ ز ،ْٚا٘تهبضات تٛضٔی ٌصضتٍ٘ٝط
وبضٌعاضاٖ التػبزی است و ٝث ٝآٞستٍی تًسیُ ٔیضٛز .اظ آ٘دب و ٝتػٕيٕبت ٔطثٛـ ثٝ
زستٕعزٞب  ٚليٕتٞب ثستٍی ث ٝا٘تهبضات آیٙسٍٜ٘ط زاضز؛ ثٙبثطایٗ ،ا٘تهبضات ٌصضتٍ٘ٝط ٔیتٛا٘س

Inflation Persistence
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٘مص ٔب٘سٌبضی ضا ایفب ٕ٘بیس؛ س ،ْٛاٌط اوثطیت ًٔتمس ثبضٙس ؤ ٝمبٔبت پِٛی ٘سجت ث ٝوبٞص
تٛضْ ٔتًٟس ٞستٙس ،آٍ٘ب ٜتٛضْ ٔیتٛا٘س سطیىتط وبٞص یبثس.
ايتجبض سيبستٌصاضاٖ زض تًييٗ پٛیبییٞبی تٛضْ ثسيبض حيبتی است ٔ ٚیتٛا٘س ٔٛخت
حسالُ ضسٖ ٞعی ٝٙتِٛيس زض فطایٙس ؾس تٛضٔی ٌطزز .زض ٔدٕٛو قطاحی  ٚاخطای سيبستٞبی
ؾس تٛضٔی ٔستّعْ تٛافك زض ظٔي ٝٙآثبض سيبست پِٛی ثط تٛضْ  ٚتِٛيس است  ٚا٘ساظٌٜيطی
٘سجت تِٛيس  ٚتٛضْ ٘بضی اظ اخطای سيبست پِٛیٟٓٔ ،تطیٗ ثرطی است ؤ ٝیثبیستی لجُ اظ
ٞطٌ ٝ٘ٛسيبستٌصاضی ث ٝآٖ تٛخ ٝضٛز (زضٌبٞی  ٚضطثت اٚغّی.)2 :1389 ،
ٚخ ٝتٕبیع ایٗ تحميك ٘سجت ثٔ ٝكبًِبت پيطيٗ ایٗ است و ٝتبؤ ٖٛٙكبًِٝای زض التػبز
ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ ٔسَٞبی تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی ث ٝثطضسی پبیساضی تٛضْ ثب ِحبل
ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞوبضٌعاضاٖ التػبزی ٘پطزاذت ٝاستٕٞ .چٙيٗ فطؼ ليٕتٌصاضی وبِ ٚٛثب ِحبل
ٚلف٘ ٝطخ تٛضْ ِ ٚحبل پبضأتط ضبذعثٙسی ثٍٙبٜٞب زض ٔسَ ِحبل ضس ٜاست ؤ ٝیتٛا٘س
ٔسَسبظی غٛضت ٌطفت ٝثطای ثطضسی پبیساضی تٛضْ ضا ث ٝضطایف التػبز ایطاٖ ٘عزیهتط وٙس.
ٕٞچٙيٗ ٔسَسبظی ليٕتٌصاضی وبِ ٚٛثٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝثيبٌٖط ٞسفٌصاضی تٛضٔی ؾٕٙی
ثبضس.
سٛاَ اغّی ایٗ است و ٝآیب پبیساضی تٛضْ زض التػبز ایطاٖ ٚخٛز زاضز؟ ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞزض
تػٕيٌٓيطی ذب٘ٛاضٞب  ٚليٕتٌصاضی ثٍٙبٜٞب ٔیتٛا٘س پبیساضی تٛضْ ضا تحت تبثيط لطاض زٞس؟
ثٙبثطایٗ ،پبیساضی تٛضْ زض ایطاٖ ٔیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝيسْ تبثيطٌصاضی سيبستٞبی پِٛی زض ضاستبی
وبٞص تٛضْ ضس ٚ ٜایٗ يُٕٙٔ ،دط ث ٝافعایص ضوٛز التػبزی زض ضاستبی سيبستٞبی پِٛی
ا٘مجبؾی ٔیضٛز.
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚیىطز ٔسَٞبی تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی (ٔ )DSGEسبِٝ
پبیساضی تٛضْ ثب ِحبل ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞوبضٌعاضاٖ التػبزی زض زٚض ٜظٔب٘ی ٔ 1394-1370تٙبست
ثب زازٜٞبی فػّی تًسیُ ضس ٜثطضسی ٔیضٛز.
ٔمبِ ٝحبؾط زض پٙح ثرص سبظٔبٖزٞی ضس ٜاست و ٝزض ازأ ٝازثيبت تحميك ثطضسی
ٔیضٛز  ٚزض ثرص س ،ْٛضٚش تحميك ثيبٖ ذٛاٞس ضس؛ ثرص چٟبضْ ث ٝثطضسی ٔسَ تدطثی
تحميك اذتػبظ یبفت ٚ ٝزض ٟ٘بیت٘ ،تبیح ٔمبِ ٚ ٝتٛغيٞٝبی سيبستی اضائٔ ٝیضٛز.
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 .3هزٍری بز ادبیات
زض اثط پبیساضی تٛضْ سيبستٞبی ٔطثٛـ ث ٝوبٞص ٘طخ تٛضْ زض وٛتبٜٔست ٔیتٛا٘س ث ٝضىُ افت
فًبِيتٞبی حميمی التػبز ٕ٘بیبٖ ضٛز .ثط اسبس تًطیف ،چٙب٘چٔ ٝتغيطی ثط اثط ٚاضز ضسٖ ضٛن،
اظ ض٘ٚس ٔيبٍ٘يٗ ذٛز ٔٙحطف ضس ٚ ٜثطای ٔست قٛال٘ی زض ٚؾًيت خسیس ثبلی ثٕب٘س ،آٖ ٔتغيط
زاضای ضفتبضی ثبزٚاْ  ٚپبیساض ذٛاٞس ثٛز .ظٔب٘ی و ٝضطایف التػبزی ،تٛضْ ضا اظ ٔيبٍ٘يٗ ذٛز ثٝ
سٕت ثبال سٛق زٞس ،چٙب٘چ ٝایٗ ٘طخ تٕبیُ ث ٝثبلی ٔب٘سٖ زض ٚؾًيت خسیس (زٚض ثٛزٖ اظ ض٘ٚس
ٔيبٍ٘يٗ ذٛز) زاضت ٝثبضس ،ا٘تهبض ٔیضٚز تبثى ذٛزٕٞجستٍی ٔمبزیط ٔثجتی اذتيبض ٕ٘بیس و ٝزض ایٗ
ضطایف تٛضْ حبِتی پبیساض ذٛاٞس زاضت؛ أب چٙب٘چ ٝایٗ ٘طخ ث ٝسطيت ث ٝض٘ٚس يبزی ذٛز
ثبظٌطززٔ ،مبزیط تبثى ذٛزٕٞجستٍی ٘عزیه ث ٝغفط ذٛاٞس ضس (ضسی.1)2010 ،
اٌطچ ٝالتػبززا٘بٖ زض پبیساض ثٛزٖ تٛضْ ٞ ٚعیٞٝٙبی وبٞص آٖ تٛافك زاض٘س ،أب زض ٔٛضز
يٛأُ ایدبزوٙٙس ٜایٗ پبیساضی ٞ ٚعیٞٝٙبی ٔطثٛـ ث ٝآٖ تٛافك ظیبزی ٘ساض٘س .پبیساضی تٛضْ ٚ
ٞعی ٝٙسيبستٞبی ؾس تٛضٔی ٕٔىٗ است ث ٝزالیُ ٔتًسزی اظ خّٕ ٝپبیساض ثٛزٖ تمبؾبی وُ،
چسجٙس ٜثٛزٖ سكٛح ليٕت  ٚزستٕعز ٘بضی اظ لطاضزازٞبی ضسٕی ،يسْ ضفبفيت سيبستٞبی
پِٛی اتربش ضس ،ٜيسْ ايتجبض ٔمبٔبت پِٛی  ٚزض ٘تيد ،ٝيسْ ٚاوٙص غحيح يبٔالٖ التػبزی ثٝ
سيبستٞبی پِٛی ايٕبَ ضس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ،يسْ استمالَ ٔمبٔبت پِٛی زض ث ٝوبضٌيطی اثعاضٞبی
پِٛی حبغُ ضٛز (خًفطی غٕيٕی ٕٞ ٚىبضاٖ.)17 :1392 ،
زض ثيبٖ زِيُ اغّی پبیساضی تٛضْ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی ٔب٘ٙس پبیساض ثٛزٖ سكح تمبؾبی وُ،
ثعضي ثٛزٖ ا٘ساظ ٜزِٚت  ٚاتىبی فطاٚاٖ آٖ ثٙٔ ٝبثى ثب٘ىی ،يسْ استمالَ ثب٘ه ٔطوعی  ٚپبیيٗ
ثٛزٖ زضخ ٝايتجبض سيبستٞبی پِٛی وطٛضٚ ،خٛز ا٘تهبضات تٛضٔی ضسیس و ٝيٕستب ث ٝغٛضت
ٌصضتٍ٘ٝط ضىُ ٔیٌيطز  ٚچسجٙس ٜثٛزٖ زستٕعزٞبی اسٕی اضبضٕٛ٘ ٜزٞ .سایت لبيسٜٙٔس
سيبستٞبی پِٛی ،ثب تأويس ثط حفم استمالَ ثب٘ه ٔطوعی زض استفبز ٜاظ اثعاضٞبی پِٛی ،يبُٔ
ٕٟٔی زض تحٛالت ٘هبْ ثب٘هزاضی ٔطوعی زض خٟت تدسیس سبذتبض سيبستٌصاضی پِٛی
ٔیثبضس .زض ازثيبت التػبزی ،یىی اظ زالیُ اغّی الجبَ ٔمبٔبت پِٛی ث ٝاستمالَ ثب٘ه ٔطوعی،

Sheedy
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پبیيٗ آٚضزٖ ٘طخ تٛضْ است .ثطذی ٔكبًِبت ٘طبٖ زازٜا٘س اٌط سيبست پِٛی ث ٝثب٘ه ٔطوعی
ٔستمُ ٚاٌصاض ضٛز ،تٛضش تٛضٔی سيبست پِٛی وبٞص ٔییبثس.
آٌبٞی زض ٔٛضز پبیساضی تٛضْ ،اقاليبتی ضا ثٔ ٝمبٔبت پِٛی زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی تًسیُ ٘طخ
ثٟط ٜثطای زستیبثی ث٘ ٝطخ تٛضْ ٞسف اضائٔ ٝیوٙس .پٛیبییٞبی تٛضْ تب حسٚز ظیبزی ثستٍی
ث ٝاٍِٚ ٚ ٛیژٌیٞبی ٔطتجف ثب ٘ٛو ضىٌُيطی  ٚتغييط زض ليٕتٞب زاضز .ایٗ ٔٛؾٛو زِيُ
چطایی ثحث زضثبض ٜپبیساضی ٔ ٚب٘سٌبضی تٛضْ ضا ضٚضٗ ٔیوٙسٔ .ب٘سٌبضی تٛضْ ث ٝایٗ ٔٛؾٛو
اضبضٔ ٜیوٙس و ٝتٛضْ زٚض ٜخبضی ثٚ ٝسئّ ٝمبزیط ٌصضت ٝذٛز تًييٗ ٔیضٛز  ٚزض ایٗ ضاستب،
ليٕتٞب ٚاوٙص وٙسی ث ٝسيبستٞبی تٛضْظزایی اظ ذٛز ٘طبٖ ٔیزٙٞس .اظ سٛی زیٍط،
پبیساضی تٛضْ ثٞ ٝعیٞٝٙبی وٙس ٘بضی اظ اثطات ضٛن پِٛی زض زٚض ٜز ْٚاضبضٔ ٜیوٙس.
ٕٞچٙيٗ ،سطيت ٚاوٙص تٛضْ ث ٝضٛنٞبی پيصثيٙی ٘طس ٜضا ثيبٖ ٔیوٙس  ٚایٗ زض حبِی است
و ٝپبیساضی تٛضْ ًٔيبضی ثطای ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطای ٚاضز ضسٖ اثطات ضٛنٞبست.
ثطذی ٔكبًِبت ث ٝثطضسی پبیساضی تٛضْ زض التػبزٞبی ٔرتّف پطزاذتٝا٘س .ثط اسبس
تًطیف ،اٌط زض اثط ٚاضز ضسٖ یه ضٛنٔ ،تغيطی اظ ض٘ٚس ٔيبٍ٘يٗ ذٛز ٔٙحطف ضس ٚ ٜثطای
ٔستی قٛال٘ی زض ٚؾًيت خسیس ثبلی ثٕب٘س ،آٖ ٔتغيط زاضای ضفتبضی ثب زٚاْ یب پبیساض ذٛاٞس
ثٛز .تٛضْ ٔیتٛا٘س ث ٝزِيُ ثطٚظ ضٛنٞبی ٔرتّف اظ ٔمبزیط ٞسف تغييط وٙس ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔسأِٝ
زض ایٗ ضاثك ٝضٙبذت سطيت  ٚاٍِٛی تكجيك تٛضْ زض پبسد ثـ ٝضٛنٞبی ٔرتّف است.
ثٙبثطایٗ ،تٕبیُ تسضیدی  ٚآٞست ٝتٛضْ ثٍٕٞ ٝطایی ث ٝسٕت ٔمساض ثّٙسٔست ضا «پبیساضی تٛضْ»
ٔیٌٛیٙس.
1

ضٚچ )2014( ٝث ٝثطضسی پبیساضی تٛضْ زض ثطظیُ ٔ ٚمبیس ٝآٖ ث ٝغٛضت ٔمكًی ثب
تًسازی اظ وطٛضٞب پطزاذت ٝاستٚ .ی اضبضٔ ٜیوٙس و ٝپبیساضی تٛضْ ٔٙدط ث ٝتٕبیُ ٌ ٚطایطی
زض ٘طخ تٛضْ ٔیضٛز و ٝثط اسبس یه ضٛن ليٕتی ،تٛضْ اظ ٔيعاٖ تًبزَ پبیساض ذٛز زٚض
ٔیضٛز .پبیساضی تٛضْ ٔٙدط ث ٝافعایص ٞعیٞٝٙبی تِٛيس زض ضاستبی وبٞص تٛضْ ث٘ ٝطخ ٞسف
ذٛز ٔیضٛز .ایٗ ٔكبًِ٘ ٝطبٖ ٔیزٞس پبیساضی تٛضْ زض سبَ  2013ثطای وطٛض ثطظیُ افعایص
یبفت ٝاست .ایٗ زض حبِی است و ٝزض وطٛضٞبی ٔٛضز ٔكبًِ ٝو ٝزاضای ٞسفٌصاضی تٛضْ

Roache
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ثٛز٘سٔ ،ب٘سٌبضی تٛضْ ثب ٘طخ وٕی زض حبَ تغييط ثٛز ٜاستٔ .بچبز ٚ ٚسبٚی)2014( 1ٛٙ
ٔب٘سٌبضی تٛضْ زض وطٛض ثطظیُ ضا ثب استفبز ٜاظ یه ضٚیىطز چٙس ٔتغيط ٜثطضسی وطز٘س .ایٗ
ٔسَ ضبُٔ چٙس خعء اظ لجيُ ٔٙجى اثطٌصاض ثط ٔب٘سٌبضی تٛضْ ،ا٘حطاف ا٘تهبضات اظ ٔمساض
سيبستی ٞسفٌصاضی ضسٔ ،ٜب٘سٌبضی يٛأُ ایدبزوٙٙس ٜتٛضْ ٔ ٚمساض ٚلف ٝتٛضْ است.
زازٜٞبی ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ تحميك ضبُٔ تِٛيس٘ ،طخ تٛضْ ٘ ٚطخ ثٟط ٜاست و ٝث ٝز ٚثرص
لبثُ ٔطبٞس ٚ ٜغيطلبثُ ٔطبٞس ٜتدعی ٝضسٜا٘س .ثطای ثطضسی تبثيط يٛأُ ثسيبضی و ٝثط ٘طخ
تٛضْ اثطٌصاض است ،اظ ضٚش ثطآٚضز ثيعیٗ استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیزٞس ٔب٘سٌبضی ثط
پبی ٝا٘تهبضات ،يبُٔ ثسيبض ٕٟٔی زض پبیساضی تٛضْ زض ثطظیُ ثٛز ٜاست.
اسپِٛجط ٕٞ ٚىبضأٖ )2014( 2ب٘سٌبضی  ٚپبیساضی تٛضْ ضا زض ضٔٚب٘ی ثب استفبز ٜاظ ٔسَٞبی
تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی ( )DSGEثطضسی وطز٘س .زض ایٗ ٔكبًِ ٝث ٝاضظیبثی ٔب٘سٌبضی ٚ
پبیساضی تٛضْ زض لبِت سيبست پِٛی ثب٘ه ٔطوعی ضٔٚب٘ی پطزاذت ٝضس .ثطای ثطضسی ایٗ
ٔٛؾٛو یه ٔسَ تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی ثط اسبس ٔسَ استب٘ساضز ويٙعیٗٞبی خسیس
قطاحی ضس و ٝثب ٌٙدب٘سٖ ٔسبِٔ ٝب٘سٌبضی تٛضْ ٘طبٖ زاز ٜضس ؤ ٝب٘سٌبضی ظیبزی زض تٛضْ
ایٗ وطٛض ٚخٛز زاضز  ٚثطای وبٞص تٛضْ ثبیس ا٘تهبضات تٛضٔی افطاز تًسیُ یبثس.
ٔٛضیبٔب )2011( 3ث ٝثطضسی ٔب٘سٌبضی تٛضْ زض ٔػط پطزاذتٚ .ی زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضسی
زضخٔ ٝب٘سٌبضی تٛضْ ث ٝغٛضت ٔمبیس ٝثيٗ وطٛضی ثطای ثيص اظ  100وطٛض پطزاذت .ثطآٚضز
ٔتٛسف ثس ٖٚتٛضش اظ ٔب٘سٌبضی تٛضْ زض ٔػط ٘سجت ث ٝسبیط وطٛضٞب ثيبٍ٘ط زضخٔ ٝب٘سٌبضی
ظیبز تٛضْ ٔػط ٔیثبضس٘ .تبیح ٘طبٖ زاز حطوت ؾس سيىّی سيبستٞبی التػبز والٖ  ٚتثجيت
ٔبِی اظ ٟٔٓتطیٗ يٛأُ اثطٌصاض ثط وبٞص ٔب٘سٌبضی تٛضْ  ٚوبٞص ٞعیٞٝٙبی تٛضْظزایی
ٔیثبضس.
قٟطا٘چيبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1392ث ٝآظٔ ٖٛپبیساضی تٛضْ زض ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ سطی ظٔب٘ی
زازٜٞبی ٘طخ تٛضْ ایطاٖ ( ٚ )1390-1351ثط اسبس اٍِٛی ذٛزضٌطسي٘ٛی ٔيبٍ٘يٗ ٔتحطن
ا٘جبضت ٝوسطی پطزاذتٙس٘ .تبیح ٘طبٖ زاز ثط اسبس ضٚشٞبی حساوثط زضستٕ٘بیی  ٚحساوثط

1

MachadoI & Savino
Spulbăr & et al.
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زضستٕ٘بیی تًسیُ ضس ،ٜزضخ ٝا٘جبضتٍی یب تفبؾٌُيطی ث ٝتطتيت ٚ d1=0.482

d2=0.483

ٞستٙس .ثٙبثطایٗ ،ثط اسبس یبفتٞٝبی ایٗ ٔمبِ ،ٝفطؾي ٝپبیساضی تٛضْ زض ایطاٖ پصیطفتٔ ٝیضٛز.
خًفطی غٕيٕی  ٚثبِ٘ٛژاز (ٚ )1392خٛز پبیساضی ٘طخ تٛضْ ایطاٖ ضا ثب استفبز ٜاظ
ضٚشٞبی ٘يٕ ٝپبضأتطیه ٛٔ ٚخهٞب ثطضسی وطز٘س .ثطای ثطضسی ٚخٛز پبیساضی زض ٘طخ تٛضْ
ایطاٖ ،زضخ ٝا٘جبضتٍی وسطی ،ثب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی  ،GPHتًسیُ ضاثيٙس ،ٖٛضیعٖٚ ،ایتُ ٚ
ٔٛخهٞب  ٚثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی ثب٘ه ٔطوعی زض ٔٛضز ضبذع ليٕت ٔػطفوٙٙس ٜسبَٞبی
 ،1390-1351ترٕيٗ ظز ٜضس٘ .تبیح ثيبٍ٘ط ٚخٛز پبیساضی زض ٘طخ تٛضْ ایطاٖ استٚ .خٛز
ایستبیی  ٚپبیساضی ٘طخ تٛضْ زض التػبز ،ثيبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاست و ٝزض غٛضت ثطٚظ یه تىب٘ ٝثط
٘طخ تٛضْ ،اثط آٖ تب ٔستی قٛال٘ی ثبلی ٔیٔب٘س .ایٗ ٘تيدٔ ٝیتٛا٘س زض اتربش سيبستٞبی
ٔطتجفٛٔ ،ضز تٛخ ٝتػٕيٌٓيط٘سٌبٖ التػبزی لطاض ٌيطز.
تٛوّيبٖ ( )1391زض ٔكبًِ ٝذٛز ثب استفبز ٜاظ زازٜٞبی التػبز ایطاٖٙٔ ،حٙی فيّيپس ويٙعی
خسیس زض چبضچٛة اٍِٛی تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی ضا ثطآٚضز وطز٘ .تبیح ثب ِحبل یه
ٔسَ تًبزَ ئٕٛی پٛیبی تػبزفی زض ضطایف التػبز ثست٘ ،ٝطبٖ زاز اٍِٛیی و ٝزاضای ٚلفٝ
تٛضْ استٚ ،الًیٞبی التػبز ایطاٖ ضا ث ٝقٛض ٔٙبستتط ٘طبٖ ٔیزٞس .زضٌبٞی  ٚضطثت اٚغّی
(٘ )1389يع ث ٝتًييٗ لبيس ٜسيبست پِٛی زض ضطایف تٛضْ پبیساض التػبز ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ
ضٚش وٙتطَ ثٟي ٝٙپطزاذتٙس٘ .تبیح ثطضسی پبیساضی تٛضْ ثب ضٚشٞبی ٔرتّف ٘طبٖ زاز تٛضْ زض
التػبز ایطاٖ پبیساض است .ثٙبثطایٗ زض اخطای سيبست پِٛی ٔیثبیست اثطات وٛتبٜٔست ٚ
ثّٙسٔست آٖ زض ٘هط ٌطفت ٝضٛز .زض ایٗ ٔٛضز تطويجی اظ زٞ ٚسف ضضس التػبزی ٘ ٚطخ تٛضْ
زض چبضچٛة یه لبيس ٜثٟي ٝٙپِٛی ،قطاحی  ٚتالش ٔیضٛز تب ثب تًييٗ ضضس ثٟئ ٝٙتغيط حدٓ
٘مسیٍٙی ،تبثى ظیبٖ سيبستٌصاض حسالُ ضٛز.
ث ٝقٛض وّی ،يٛأُ ٔرتّفی ٔٙدط ث ٝتكجيك تسضیدی تٛضْ ث ٝاظای یه ضٛن ٔیضٛز وٝ
ثطذی اظ ٟٔٓتطیٗ آٟ٘ب يجبضتٙس اظ پبیساضی ث ٝزِيُ يٛأُ ذبضخی :پبیساضی و ٝاظ ٘ٛسب٘بت
يٛأُ پبیساض زض تًييٗ تٛضْ ٔب٘ٙس ٞعیٟ٘ ٝٙبیی یب ضىبف تِٛيس ٘بضی ٔیضٛز؛ پبیساضی ث ٝزِيُ
يٛأُ زض٘ٚی :پبیساضی و ٝث ٝزِيُ ٔىب٘يسٓ ليٕتٌصاضی ثط اسبس ض٘ٚس ٌصضت ٝتٛضْ حبغُ
ٔیضٛز؛ پبیساضی ثط اسبس ا٘تهبضات :پبیساضی و ٝث ٝسجت ا٘تهبضات تٛضٔی ضىُ ٔیٌيطز.
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ٞط وساْ اظ ٔٙبثى پبیساضی یبز ضس ٜضا ٔیتٛاٖ ث ٝیىی اظ س ٝخعء ٔٙحٙی فيّيپس ويٙعیٗٞبی
خسیس و ٝثط تٛضْ خبضی ٕٞطا ٜثب ٚلفٞٝبی ذٛز ،ا٘تهبضات تٛضٔی  ٚضىبف تِٛيس  ٚیب ضٛن
فطبض ٞعیٔ ٝٙطثٛـ ٔیضٛز ٔطتجف وطز:
)

()1

(

اٌطچٞ ٝط وساْ اظ يٛأُ یبز ضس ٜث ٝقٛض خساٌب٘ ٝتٛؾيح زازٔ ٜیضٛز؛ أب تطريع آٟ٘ب
ٔطىُ است؛ ظیطا آٟ٘ب اثطات ٔتمبثُ ٘سجت ث ٝیىسیٍط زاض٘س .زض ازأ ٝسبذتبض ٔسَ

DSGE

ثطای تٛؾيح يٛأُ ٔٛثط ثط پبیساضی تٛضْ ثطضسی ٔیضٛز.
 .6رٍش تحقیق
الف) خاًَارّا
زض التػبز تًساز ظیبزی ) ( ذب٘ٛاض ٚخٛز زاض٘س و ٝزض غسز حساوثط ٕ٘ٛزٖ تبثى ٔكّٛثيت ذٛز
ثب تٛخ ٝث ٝليس ثٛزخٝای و ٝثب آٖ ٔٛاخٞ ٝستٙسٔ ،یثبضٙس .فطؼ ٔیضٛز و ٝپ٘ َٛيع زض تبثى
ٔكّٛثيت ذب٘ٛاضٞب ٚخٛز زاضز .ثب فطؼ ٘ب ٍٕٗٞثٛزٖ ذب٘ٛاضٞب  ٚایٙى ٝذب٘ٛاضٞب زض پيصثيٙی
ٔمبزیط آتی ٔتغيطٞب ث ٝغٛضت ٔتفبٚت يُٕ ٔیوٙٙس ،تبثى ٔكّٛثيت ا٘تهبضی ث ٝغٛضت ظیط
ٔیثبضس (سٙجتب:1)2011 ،
()2

)

) (

) (

) (

(

∑

(

)

ثب تٛخ ٝث ٝليس ثٛزخٝای و ٝزض ٞط زٚض ٜظٔب٘ی ثب آٖ ٔٛاخ ٝاست:
()3
زض تبثى ٔكّٛثيت ذب٘ٛاض ٕ٘،ٝ٘ٛ
اسٕی پ،َٛ
٘يطٚی وبض،
ٚ

ٕ٘بز ٘طخ تٙعیُ ظٔب٘یٔ ،ػطف وُ ذب٘ٛاض،

شذيطٜ

سكح ئٕٛی ليٕتٞب (ليٕت سجس وبالی ٟ٘بیی ٔػطفوٙٙسٌبٖ)،

يطؾٝ

زستٕعز حميمی ثٛز،ٜ

ثيبٍ٘ط پطزاذت ا٘تمبِی زِٚت ث ٝذب٘ٛاضٞب ٔیثبضس،

ثيبٍ٘ط سٛز ٘بضی اظ ثرص وبالٞبی ٔجبزِٝای  ٚغيطلبثُ ٔجبزِٔ ٝیثبضس.

ثيبٍ٘ط اٚضاق
Senbeta

1
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ثيبٍ٘ط ٔب٘س٘ ٜمسی ذب٘ٛاضٞب ٔیثبضس و ٝاظ زٚض ٜلجُ

زِٚتی زض زست ذب٘ٛاضٞب ثٛزٚ ٜ

ٔٙتمُ ضس ٜاست ٕ٘ ٚبز زٚض ٜظٔب٘ی است.
زض ایٗ ٔسَ فطؼ ضس ٜاست و ٝزٛ٘ ٚو ذب٘ٛاض ٚخٛز زاضز ٘ٛو ا ) ( َٚزاضای يمال٘يت
وبُٔ 1ثٛزٛ٘ ٚ ٜو ز( ْٚ

) زاضای يمال٘يت ٔحسٚزٔ 2یثبضٙس .زض ایٗ حبِت،

پيصثيٙیٞبی افطاز ث ٝغٛضت ظیط است:
∑

وبضٌعاضاٖ زاضای يمال٘يت وبُٔ:

∑
∑

وبضٌعاضاٖ زاضای يمال٘يت ٔحسٚز:

∫

ٔيبٍ٘يٗ پيصثيٙی:

ٔتٙبست ثب ثٟيٝٙیبثی ذب٘ٛاضٞب  ٚاسترطاج ًٔبزِ ٝاٚیّط  ٚثٟيٝٙیبثی ثيٗ زٚضٜای ٔٙحٙی  ISثٝ
غٛضت ظیط است:
)

()4
زض ًٔبزِ ٝفٛق

(

(

)

ثيبٍ٘ط ٔمساض ا٘تهبضی تِٛيس زٚض ٜآتی استٌ .فتٙی است وٙٔ ٝحٙی

تمبؾب اظ ٔٙحٙی  ISاستب٘ساضز ٔتفبٚت است؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ ٔٙحٙی ضبُٔ ا٘تهبضات  ٚاخعای
آیٙسٍٜ٘ط ٔیثبضس .ث ٝزِيُ تٛؾيحزٙٞسٌی ثيطتط پبیساضی زض ٔسَ ،ضىبف تِٛيس زٚض ٜلجُ زض
ًٔبزِ ٝنبٞط ضس ٜاست.
ب) تَلیذکٌٌذگاى
بخص کاالّای غیزقابل هبادلِ

ثرص وبالٞبی غيطلبثُ ٔجبزِ ٝث ٝغٛضت ضلبثت وبُٔ زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست .فطایٙس تِٛيس
ثطای ثٍٙب ٕٝ٘ٛ٘ ٜث ٝغٛضت ظیط زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست (ظٔبٖ ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ:)90 :1393 ،
()5

)

(

) (

)

(

Perfect Rational
Boundedly Rational

1
2
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ث ٝقٛضی وٝ

پبضأتط ا٘ساظٜ

ثيبٍ٘ط وطص تِٛيس ٘سجت ث ٝسطٔبی ٝثرص ئٕٛی،

ثٟطٜٚضی ٔیثبضس.
ثٍٙبٛ٘ ٜيی ضس ٜزض ثرص تِٛيس وبالٞبی غيطلبثُ ٔجبزِ ٝحساوثطوٙٙس ٜسٛز ثط اسبس
ٔكّٛثيت ٟ٘بیی ذب٘ٛاضٞب ث ٝغٛضت ظیط است:
]

()6

)

([

()

∑

ث ٝقٛضی و ι ٝثيبٍ٘ط ٔطىالت  ٚيسْ تٕبیُ ثٍٙب ٜزض سطٔبیٌٝصاضی است یب ث ٝيجبضت
زیٍط ایٗ پبضأتط ضا ٔیتٛاٖ ث ٝيٛٙاٖ ٔبِيبت ٔمكٛو اذص ضس ٜاظ ثٍٙب ٜزض ٘هط ٌطفت،

تِٛيس

زض ثرص وبالٞبی غيطلبثُ ٔجبزِٔ ٝیثبضس.
بخص کاالّای قابل هبادلِ

ثرص وبالٞبی لبثُ ٔجبزِ ٝث ٝغٛضت ضلبثت وبُٔ زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست .فطایٙس تِٛيس ثطای
ثٍٙب ٕٝ٘ٛ٘ ٜث ٝغٛضت ظیط زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست (زیت  ٚفب٘يٛف:1)2001 ،
)

()7
ث ٝقٛضی وٝ

( ) (

)

(

ضٛن ثٟطٜٚضی زض ثرص وبالٞبی لبثُ ٔجبزِٔ ٝیثبضس و ٝثط اسبس فطایٙس

یبزٌيطی حيٗ ا٘دبْ وبض ثستٍی ث ٝتِٛيس وبالی لبثُ ٔجبزِ ٝزض زٚض ٜلجُ زاضز:
()8
ٞط ثٍٙب ٜحساوثطوٙٙس ٜاضظش حبَ سٛز ث ٝغٛضت ظیط ٔیثبضس:
]

()9

)

()

([

∑

ثب تٛخ ٝثًٔ ٝطفی وّی ثرص لبثُ ٔجبزِ ٝزض التػبزی تِٛيس وٙٙسٟ٘ ٜبیی ٚ ٚاسك ٝزض ثرص
لبثُ ٔجبزِ ٝث ٝغٛضت ظیط تًطیف ضس ٜاست.
تَلیذکٌٌذگاى کاالی ًْایی

فطؼ ٔیضٛز و ٝتًساز ظیبزی تِٛيسوٙٙس ٜوبالی ٟ٘بیی ٚخٛز زاض٘س و ٝثب تطويت وبالٞبی ٟ٘بیی
لبثُ ٔجبزِ ٚ ٝغيطلبثُ ٔجبزِ ،ٝوبالی ٟ٘بیی ضا و ٝثٔ ٝػطف ذب٘ٛاضٞب ٔیضسس ،تِٛيس ٕ٘ٛزٚ ٜ
Dib and Phaneuf

1
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تحت ضطایف ضلبثت وبُٔ ث ٝفطٚش ٔیضسب٘ٙسٞ .سف ٞط تِٛيسوٙٙس ٜوبالی ٟ٘بیی ،حساوثط
ٕ٘ٛزٖ تبثى سٛز است (ظٔبٖ ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ:)84 :1393 ،
)

()10

(

ثب تٛخ ٝث ٝليس تبثى تِٛيس اظ ٘ٛو وطص خب٘طيٙی ثبثت 1است:
)

()11
و ٝزض تبثى سٛز،

)

ٕ٘بز يطؾ ٝوُ وبالی ٟ٘بیی،

تمبؾبی وُ وبالی غيطلبثُ ٔجبزِ،ٝ
ٔجبزِ ٝاست .زض تبثى تِٛيس،

)

( ) (

( )

((

تمبؾبی وُ وبالی لبثُ ٔجبزِٚ ٝ
ليٕت وبالی غيطلبثُ

ليٕت وبالی لبثُ ٔجبزِٚ ٝ

س ٟٓوبالی غيطلبثُ ٔجبزِ ٝزض ٞعی ٝٙوُ وبالی ٟ٘بیی ٚ

ثيبٍ٘ط

وطص خب٘طيٙی ٔيبٖ وبالی لبثُ ٔجبزِ ٚ ٝغيطلبثُ ٔجبزِ ٝزض فطایٙس تِٛيس است .ثطای ثٍٙبٜٞبی
تِٛيسی ٞعی ٝٙوُ ث ٝغٛضت ظیط ٔیثبضس:
)(

()12

)( (

)

و ٝزض آٖ تِٛيس ٞط ثٍٙبٛ٘ ٜيی ٔجتٙی ثط وطص ٔربضج تِٛيسی ثٍٙب ٜاست .زض ایٗ ًٔبزِٝ
٘طبٖ زازٔ ٜیضٛز و ٝثٍٙبٜٞبی تِٛيسی ٘سجت ث ٝوُ تِٛيس التػبزی زاضای ض٘ٚس ليٕتٌصاضی
ٔیثبضس .تمبؾبی ٔمبثُ ثٍٙبٜٞب  ٚث ٝتجى آٖ

ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜوطص تِٛيسی آٟ٘ب
ليٕتٌصاضی آٟ٘ب ث ٝغٛضت ظیط ٔیثبضس:
)

()13

)(

∫(

)

ٚ

)(

(

)(

ج) سیاستگذار هالی (دٍلت)
اثتسا فطؼ ٔیضٛز و ٝليس ثٛزخ ٝزِٚت ث ٝغٛضت ظیط ٔیثبضس (ایطِٙس:2)2003 ،
()14

)

(

)

(

)Constant Elasticity of Substitution (CES
Ireland

1
2
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ث ٝقٛضی و ٝزض ًٔبزِ ٝفٛق
ٕٞچٙيٗ

ثيبٍ٘ط زضآٔسٞبی ٔبِيبتی اظ ثرص ذب٘ٛاض  ٚثٍٙبٜٞب ٔیثبضس.

اضظش زاضاییٞبی ذبضخی ثٛز،ٜ

ٔیثبضس،

ٔربضج زِٚت ثب ليٕتٞبی ٘سجی

ٔدٕٛو پطزاذتٞبی ا٘تمبِی ث ٝذب٘ٛاضٞب ٔیثبضس.
هٌابع درآهذی دٍلت

تِٛيس ٘فت ث ٝغٛضت ظیط زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست:
)

()15
ٚ

ث ٝقٛضی وٝ

)

(

(

 ٚثيبٍ٘ط ضٛن ٚاضز ضس ٜاظ ٘بحي ٝتِٛيس

٘فت ٔیثبضسٕٞ .چٙيٗ فطؼ ضس ٜو ٝتِٛيس ایطاٖ زض ٔميبس ثب تِٛيس خٟب٘ی وٛچه ٔیثبضس ٚ
(٘سجت ث ٝوبالٞبی ذبضخی) زاضای فطایٙس ٜثطٖٚظای ظیط ٔیثبضس:

ليٕت وبالٞبی ٚاسكٝای

)

()16
ث ٝقٛضی وٝ

)

(

(

ضٛن ليٕت ٘فت ٔیثبضسٕٞ .چٙيٗ فطؼ ضس ٜاست

و ٝليٕت ٘فت زاضای یه فطایٙس تػبزفی ث ٝغٛضت ٌبْ تػبزفی ثب ضا٘ص ٔیثبضس .تِٛيس وطٛض
ثط اسبس ٘فت ث ٝغٛضت ظیط زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست:
()17
ٔٙبثى ٔبِی زِٚت ثطای تأٔيٗ ٞعیٞٝٙب ،ضبُٔ ٔبِيبتٞب  ٚزضآٔسٞبی ٘فتی ٔیثبضس .فطؼ
ٔیوٙيٓ ٔيعاٖ ٔبِيبتٞب ثطاثط است ثب:
()18
و ٝزض آٖ ٔبِيبت اظ ثرصٞبی ٔرتّف ٌطفتٔ ٝیضٛز .زض ييٗ حبَٔ ،يعاٖ زضآٔسٞبی ٘فتی
زض ٞط زٚض ٜثطاثط است ثب:
()19
و ٝزض آٖ

ثيبٍ٘ط ليٕت خٟب٘ی ٘فت ٚ

ثيبٍ٘ط تِٛيس ٘فت است.
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د) باًک هزکشی ٍ سیاستگذار پَلی
زض چبضچٛة ایٗ ٔسَ ،ثب٘ه ٔطوعی اظ استمالَ  ٚاثعاضٞبی وبفی خٟت تًييٗ حدٓ پَٛ
ثطذٛضزاض ٘يست و ٝزض آٖ سيبست ٔبِی زِٚت ثط سيبست پِٛی ثب٘ه ٔطوعی خٟت تًييٗ
حدٓ پٔ َٛسّف است .فطؼ ٔیوٙيٓ و ٝپبی ٝپِٛی ضبُٔ ثسٞی زِٚت ث ٝثب٘ه ٔطوعی
 ٚزاضاییٞبی ذبضخی ثب٘ه ٔطوعی

)

)

(

( است (تٛوّيبٖ:)346 :1393 ،

()20
ثسٞی زِٚت ث ٝثب٘ه ٔطوعی  ٚزاضاییٞبی ذبضخی ثب٘ه ٔطوعی ٘يع زض ٞط زٚض ٜاظ ضٚاثف
ظیط تجًيت ٔیٕ٘بیٙس:
()21
)

()22

(

ٕٞبٖ قٛض ؤ ٝالحهٔ ٝیضٛز ،ثسٞی زِٚت ث ٝثب٘ه ٔطوعی ث ٝقٛض وبُٔ تٛسف سيبست
ٔبِی زِٚت  ٚوسطی ثٛزخ ٝزِٚت تًييٗ ٔیٌطزز .زاضاییٞبی ذبضخی ثب٘ه ٔطوعی ٘يع ؾطیجی
اظ زضآٔسٞبی ٘فتی است و ٝثب٘ه ٔطوعی تٟٙب اظ قطیك تغييط ایٗ ؾطیت لبزض است ثط فطایٙس
ا٘جبضت زاضاییٞبی ذبضخی ذٛز تأثيطٌصاض ثبضس .ث ٝيجبضت ضٚضٗتط زض چبضچٛة ایٗ ٔسَ،
زِٚت يبُٔ اغّی تًييٗ پبی ٝپِٛی اظ ٔسيط سيبست ٔبِی است  ٚثب٘ه ٔطوعی تٟٙب اظ قطیك
تغييط ؾطیت ا٘جبضت زضآٔسٞبی

٘فتی)

( لبزض است ثط پبی ٝپِٛی اثطٌصاض ثبضس .زض ييٗ حبَ،

زض ایٗ اٍِ ٛفطؼ ٔیضٛز و ٝؾطیت فعایٙس ٜپِٛی ثطاثط یه است .ثٙبثطایٗ ٔيعاٖ حدٓ پ َٛزض
التػبز زض ٞط زٚض ٜيجبضت است اظ:
)

()23

(

ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝث ٝيٛأُ تًييٗوٙٙس ٜپبی ٝپِٛی ،تٟٙب اثعاض ثب٘ه ٔطوعی زض ايٕبَ سيبست
پِٛی ،تغييط ؾطیت ا٘جبضت زضآٔسٞبی

٘فتی)

( است .فطؼ ٔیضٛز و ٝا٘جبضت زاضاییٞبی

ذبضخی حميمی ثب٘ه ٔطوعی ث ٝغٛضت ظیط ثبضس:
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زض ٚالى ،زض ایٗ ضاثك ٝفطؼ ضس ٜو ٝا٘جبضت زاضایی ذبضخی ثب٘ه ٔطوعی ثٌٝ٘ٛ ٝای است وٝ
ثٚ ٝسيّ ٝزِٚت ث ٝثب٘ه ٔطوعی ثستٍی

ثٔ ٝيعاٖ فطٚش ٔستميٓ زضآٔسٞبی حبغُ اظ ٘فت

زاضز .زض ٟ٘بیت ٔٙحٙی فيّيپس ويٙعیٗ خسیس ثب ِحبل ضبذعثٙسی ٘يع ث ٝغٛضت ظیط ٕ٘بیص
زاز ٜضس ٜاست:
)

()24
و ٝزض آٖ

()
)

تٛضْ ا٘تهبضی زٚض ٜثًس،

(
(

ٞعیٟ٘ ٝٙبئی ثٍٙب،ٜ

ضٛن فطبض ٞعی،ٝٙ

٘طخ تٙعیُ شٙٞی ( ) ،ثيبٍ٘ط ثٍٙبٜٞبیی ٞستٙس و ٝلبزض٘س ليٕتضبٖ ضا زض یه زٚض ٜتغييط زٙٞس ٚ
ایٗ زضغس اظ ثٍٙبٜٞب ليٕت ضا ث ٝقٛض ثٟي ٝٙزض یه ضفتبض ض ٚث ٝخّ ٛث ٝوبض ٔیثط٘س،

)

(

ثمي ٝثٍٙبٜٞبی ثبلی ٔب٘سٔ ٜیثبضٙس و ٝليٕت ضا ثط اسبس ٔيبٍ٘يٗ ليٕت زٚضٌ ٜصضت ٝث ٝوبض
ٔیثط٘س .زض ایٗ حبِتٛ٘ ،سب٘بت تٛضْ ٔیتٛا٘س ٘بضی اظ ٞعیٞٝٙب  ٚیب ضىبف تِٛيس ٔ ٚمبزیط
ٌصضت ٝتٛضْ ثبضس .يبُٔ ٔ ٟٓزض ضىٌُيطی تٛضْ ا٘تهبضات تٛضٔی ٔیثبضس و ٝثط ایٗ اسبس ٞط
یه اظ يٛأُ یبز ضسٔ ٜیتٛا٘س زض ًٔبزِٙٔ ٝحٙی فيّيپس نبٞط ضٛز؛ ث ٝقٛضی و ٝتٛضْ زٚضٜ
خبضی ثستٍی ثٔ ٝمبزیط ٌصضت ٝتٛضْ ،ا٘تهبضات زض ٔٛضز تٛضْ آتی  ٚضىبف تِٛيس زاضز.
 .4بزآٍرد هذل
ضاثكٝای و ٝزض ایٗ ٔكبًِ ٝثطای تٛؾيحزٙٞسٌی پبیساضی تٛضْ زض اثط سيبستٌصاضی پِٛی زض
التػبز ایطاٖ ًٔطفی ٔیضٛز ثٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝزض ایٗ ضاثك ٝتطويجی اظ زٞ ٚسف ضضس
التػبزی ٘ ٚطخ تٛضْ زض چبضچٛة یه لبيس ٜثٟي ٝٙپِٛی قطاحی ضس ٜتب ثب تًييٗ ضضس ثٟيٝٙ
ٔتغيط حدٓ ٘مسیٍٙی ،تبثى ظیبٖ سيبستٌصاض حسالُ ضٛز .ایٗ ٔٛؾٛو اظ آٖ خٟت إٞيت
زاضز و ٝسيبستٌصاض پِٛی ٔیتٛا٘س ثب ا٘جسبـ پِٛی ،ضضس التػبزی ضا زض وٛتبٜٔست افعایص
زٞس؛ ِٚی تٛضش تٛضٔی ثبالتط  ٚضضس ثّٙسٔست پبیيٗ ضا ثپصیطز یب ثب ا٘مجبؼ پِٛی ٔٙبفًی ثٝ
ضىُ وبٞص تٛضْ  ٚضضس ثّٙسٔست ضا زض ٔمبثُ پطزاذت ٞعی ٝٙوبٞص ضضس التػبزی
وٛتبٜٔست حبغُ وٙس .زض ٔسَ قطاحی ضس ٜفطؼ ليٕتٌصاضی وبِ ٚٛثب ِحبل ٚلف٘ ٝطخ تٛضْ
ِ ٚحبل پبضأتط ضبذعثٙسی ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ زض ٔسَسبظی ليٕتٌصاضی وبِٞ ٚٛسفٌصاضی
تٛضٔی ث ٝغٛضت ؾٕٙی ٔیثبضس.
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 .5-4هعزفی هتغیزّای تحقیق

اقاليبت  ٚزازٜٞبی ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ ٔمبِ ٝضبُٔ تِٛيس ٘بذبِع زاذّی ،ضبذع ليٕت
ٔػطفوٙٙس٘ ،ٜطخ سٛز سپطز ٜثب٘ىی  ٚحدٓ پ َٛاست .اقاليبت ٔٛضز ٘هط ثط اسبس زازٜٞبی
فػّی ثطای زٚض ٜظٔب٘ی  1370-1394ثطٌطفت ٝاظ ٚة سبیت ثب٘ه ٔطوعی ٔیثبضس.
 .3-4بزآٍرد بیشیٌی پاراهتزّای هذل

ثطای ثطآٚضز پبضأتطٞبی ایٗ ٔسَ اظ ضٚش ثيعیٗ  ٚاظ اٍِٛضیتٓ ٔتطٚپِٛيسٞ -ستيٍٙع استفبزٜ
ضس .ثب استفبز ٜاظ اٍِٛضیتٓ ٔتطٚپِٛيسٞ -ستيٍٙع  2ظ٘ديطٛٔ ٜاظی ثب حدٓ ٞ 50عاض ثطای ثٝ
زست آٚضزٖ چٍبِی پسيٗ پبضأتطٞب استرطاج ضس .اظ آ٘دب و ٝس ٝضٛن سبذتبضی زض ٔسَ
ٚخٛز زاضز ،أىبٖ استفب ز ٜاظ سٔ ٝتغيط لبثُ ٔطبٞس ٜثطای ثطآٚضز ٔسَ ٚخٛز زاضز .ثٙبثطایٗ اظ
سٔ ٝتغيط لبثُ ٔطبٞس ،ٜیًٙی ضىبف تِٛيس ،تٛضْ٘ ،طخ ضضس پبی ٝپِٛی ،استفبز ٜضس ٜاست.
زٔ ٚتغيط ا َٚثيبٍ٘ط ٚؾًيت وّی التػبز٘ ،طخ ضضس پبی ٝپِٛی ٕ٘بیٙسٜای اظ سيبستٌصاضی
پِٛی ذٛاٞس ثٛزٕٞ .ب٘ٙس لجُ ،ضىبف تِٛيس ث ٝغٛضت ا٘حطاف ٍِبضیتٓ تِٛيس حميمی اظ تِٛيس
ثبِم ٜٛتًطیف ٔیضٛز .تِٛيس ثبِم٘ ٜٛيع ثب استفبز ٜاظ فيّتط ٛٞزضیه-پطسىبتٔ )HP( 1حبسجٝ
ٔیضٛزٕٞ .چٙيٗ ثط اسبس تًطیف ٘طخ ضضس زض ازثيبت ٔىتت ويٙعی خسیس٘ ،طخ ضضس ٔتغيط
ث ٝغٛضت ٘سجت ٔتغيط زض زٚض t ٜثٔ ٝتغيط زض زٚض t-1 ٜتًطیف ٔیضٛز  ٚاظ آ٘دب و ٝتٕبٔی
ٔتغيطٞب زض ٔسَ ث ٝغٛضت ا٘حطاف ٍِبضیتٓ ٔتغيط اظ ٔمساض ٚؾًيت پبیساض تًطیف ضسٜا٘س٘ ،طخ

تٛضْ ٘ ٚطخ ضضس حدٓ پ َٛاظ استرطاج فيّتط  HPثب ٍِ   677بضیتٓ ٘سجت ٞط ٔتغيط ثٝ
ٔمساض زٚضٌ ٜصضت ٝآٖ ث ٝزست آٔس ٜاست .ثٙبثطایٗ ثٙٔ ٝهٛض ثطآٚضز ٔسَٞبی ثيبٖ ضس ٜاظ
ضٚش ثيعیٗ ثطای ثطآٚضز پبضأتطٞب استفبز ٜضس و ٝزض ایٗ ثطآٚضزٞب ز ٚظ٘ديطٔ ٜتطٚپِٛيپس -
ٞستيٍٙع 2استفبز ٜضس و ٝثطای ٔسَ ا َٚایٗ ٔيعاٖ  ٚ % 35/02ثطای ٔسَ ز % 35/05 ْٚثٛز.
ٕٞچٙيٗ ٘طخ پصیطش زض ثبظ % 40- 20 ٜلطاض ٌطفت.
 .6-4بزآٍرد هذل اٍل با لحاظ اًتظارت آیٌذًُگز

پبضأتطٞبی ثطآٚضز ضس ٜضبُٔ (

) ٔیثبضس و٘ ٝتبیح حبغُ

زض خسٌ )1( َٚعاضش ضس ٜاست.
Hodrick-Prescott
Metropolis Hastings

1
2
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جذٍل ً .5تایج حاصل اس بزآٍرد بیشیي
پاراهتز
𝜹

هیاًگیي

هیاًگیي

فاصلِ

فاصلِ

پیطیي

پسیي

اطویٌاى

اطویٌاى

تَسیع پیطیي

اًحزاف
هعیار

0/365

0/1785

0/0812

0/2875

ثتب

0/150

0/231

0/1373

0/0756

0/1941

ٌبٔب

0/150

0/590

0/6134

0/7236

0/8945

ثتب

0/150

0/124

0/1214

0/0423

0/1876

ٌبٔب

0/072

0/445

0/4986

0/3912

0/6129

٘طٔبَ

0/120

1/423

1/7523

1/4354

2/0654

٘طٔبَ

0/175

0/467

0/6458

0/4123

0/8965

٘طٔبَ

0/180

0/453

0/0923

0/0612

0/0816

ٌبٔب ًٔىٛس

1/750

0/435

0/0829

0/0612

0/0832

ٌبٔب ًٔىٛس

1/750

0/453

0/1231

0/1121

0/1510

ٌبٔب ًٔىٛس

1/750

ثط اسبس پبضأتطٞبی ثطآٚضز ضس ،ٜتٛضْ ا٘تهبضی يبُٔ ٕٟٔی زض ضىٌُيطی ليٕتٞب
ٔیثبضس؛ ث ٝقٛضی و ٝپبضأتط ثطآٚضز ضس ٜثطای ایٗ ٔتغيط ثطاثط ثب ٔ 0/6134یثبضس .پبضأتطٞبی
ثطآٚضز ضس ٜثطای ًٔبزِ ٝلبيس ٜپِٛی ث ٝتطتيت ثطای ؾطیت تٛضْ ،ؾطیت ضىبف تِٛيس ٚ
ؾطیت ضضس حدٓ پ َٛثطاثط ثب  0/4986 ٚ 0/6458 ،1/7523است و ٝثط ایٗ اسبسٔ ،مبْ پِٛی
زض تغييطات حدٓ پٚ َٛظٖ ثيطتطی ث ٝتٛضْ ٘سجت ث ٝضىبف تِٛيس ٔیزٞس.
 .4-4بزآٍرد هذل بزاساس گٌجاًذى هاًذگاری تَرم در هذل

پبضأتطٞبی ثطآٚضز ضس ٜضبُٔ (

) ٔیثبضس و٘ ٝتبیح حبغُ زض

خسٌ )2( َٚعاضش ضس ٜاستٌ .فتٙی است و ٝزض ثطآٚضز ٔسَ غٛضت ٌطفت ٝپبضأتط

ثطاثط ثب

 0/99ثط اسبس ثسيبضی اظ ٔكبًِبت زض ٘هط ٌطفت ٝضس ٜاست .زض ًٔبزِٔ ٝطثٛـ ثٙٔ ٝحٙی
فيّيپس ؾطیت ٔطثٛـ ث ٝاثطٌصاضی ضىبف تِٛيس ثط تٛضْ ثطاثط ثب ٔ 0/1520یثبضس و ٝث ٝيسز
ثطآٚضز ضس ٜزض ٔسَ لجُ ثسيبض ٘عزیه استٔ .مساض ثطآٚضز ضس ٜثطای پبضأتط ثطاثط ثب 0/8121
ٔیثبضس و ٝثيبٍ٘ط ٔب٘سٌبضی تٛضْ است.
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جذٍل ً .3تایج حاصل اس بزآٍرد بیشیي
پاراهتز
𝜹

هیاًگیي

هیاًگیي

فاصلِ

فاصلِ

پیطیي

پسیي

اطویٌاى

اطویٌاى

تَسیع پیطیي

اًحزاف
هعیار

0/800

0/0650

0/0470

0/0817

٘طٔبَ

0/2750

0/130

0/1520

0/1210

0/1845

٘طٔبَ

0/0250

0/800

0/8121

0/7781

0/8545

٘طٔبَ

0/0250

0/500

1/1430

0/0265

0/2599

٘طٔبَ

0/1050

1/500

1/6522

1/4550

1/8491

٘طٔبَ

0/1280

0/500

0/5145

0/4365

0/6003

٘طٔبَ

0/0550

0/350

0/3955

0/3638

0/4272

٘طٔبَ

0/0250

0/570

0/5709

0/5384

0/6031

٘طٔبَ

0/0250

0/575

0/6592

0/6297

0/6897

٘طٔبَ

0/0250

ثطای ثطضسی غحت  ٚزضستی ثطآٚضزٞبی حبغُ اظ ضٚش ٔ٘ٛت وبض ٚثب ظ٘ديطٔ ٜبضوٛف
) (MCMCزض ایٙدب اظ آظٔ ٖٛتطريػی ثطٚوع  )1988( 1ٌّٕٗ ٚاستفبز ٜضس ٜاست .ایٗ آظٖٔٛ
تطريػی ث ٝغٛضت ته ٔتغيط ٚ ٜچٙس ٔتغيطٌ ٜعاضش ٔیضٛز٘ .تبیح ایٗ آظٔ ٖٛتطريػی
٘طبٖ ٔیزٞس وٚ ٝاضیب٘س زضٕٝ٘ٛ٘ ٖٚای  ٚثيٗ ٕ٘ٝ٘ٛای ثٔ ٝمساض ثبثتی ٍٕٞطا ضسٜا٘س و ٝثيبٍ٘ط
غحت ٔٙبست ثطآٚضزٞبی غٛضت ٌطفت ٝاظ پبضأتطٞبی ٔسَ ثب استفبز ٜاظ ضٚش ثيعیٗ زاضز.
ً .1-4وَدارّای کٌص ٍ ٍاکٌص

ثًس اظ ثطآٚضز زٔ ٚسَ ٔٛضز ٘هط ثٙٔ ٝهٛض ثطضسی زضخٔ ٝب٘سٌبضی تٛضْ ٕ٘ٛزاضٞبی وٙص ٚ
ٚاوٙص ٔطثٛـ ث ٝضٛنٞبی ٚاضز ٜاظ ٘بحي ،IS ٝضٛن سيبست پِٛی  ٚضٛن ٞعیٛٔ ٝٙضز
ثطضسی لطاض ٔیٌيطز.
ضٛن ٔطثٛـ ثٙٔ ٝحٙی  ISزض ٔسَ اٙٔ َٚدط ث ٝافعایص تٛضْ ( ٚ )piضىبف تِٛيس ( )yضسٜ
است و ٝزض ٚاوٙص ث ٝایٗ اتفبق ٔمبْ پِٛی ثبیس ٘طخ ثٟط ٜضا ثٙٔ ٝهٛض تثجيت التػبزی افعایص
زٞس .ثط اسبس ٘تبیح ٔیتٛاٖ ٌفت ضٛن تمبؾبی وُ ٔٙدط ث ٝضتبة ثرطيسٖ ث ٝضىبف تِٛيس
Brooks and Gelman

1
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 ٚافعایص تٛضْ ٔیضٛز .زض ٚالى ،سيبستٞبیی وٛٔ ٝخت افعایص قطف تمبؾب ٔیضٛز ،ثبیس ثٝ
ٌٝ٘ٛای اتربش ٌطزز و ٝزض ثّٙسٔست ٔٙدط ث ٝوبٞص ضىبف تِٛيس  ٚوبٞص تٛضْ ضٛز ٚ
اذتالف ثيٗ تِٛيس ٘بذبِع زاذّی زض زٚضٜٞبی ثٟجٛز  ٚحؿيؽ وبٞص یبثس.

ًوَدار  .5تَابع کٌص ٍ ٍاکٌص هزبَط بِ ضَک هٌحٌی  ٍ ISبا لحاظ هاًذگاری تَرم

ًوَدار  .3تَابع کٌص ٍ ٍاکٌص هزبَط بِ ضَک ّشیٌِ ٍ با لحاظ هاًذگاری تَرم
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ضٛن ٔطثٛـ ثٞ ٝعیٙٔ ٝٙدط ث ٝافعایص زض تٛضْ زض ٞط زٔ ٚسَ ثب ِحبل ا٘تهبضات ٌصضتٍ٘ٝط ٚ
آیٙسٍٜ٘ط ضس ٜاست .أب زض ٔسَ ز ،ْٚپبیساضی ٔ ٚب٘سٌبضی تٛضْ ث ٝزِيُ ایٗ و ٝثًس اظ ضٛن
ٚاضز ضس ٜتٛضْ ثب سطيت وٕی ث ٝسٕت تًبزَ پبیساض ذٛز حطوت ٔیوٙس ،ثيطتط ٔیثبضس .ثط
اسبس ٚالًيتٞبی التػبزی ضٚضٗ ٔیضٛز ؤ ٝسَ ز ،ْٚتٛؾيحزٙٞسٌی ثيطتطی اظ ضطایف
التػبز ایطاٖ زاضز .ضٛن ٚاضز ضس ٜزض ٔٙحٙی فيّيپس ٔٙدط ث ٝوبٞص  ٚا٘مجبؼ زض ضىبف
تِٛيس ضس ٜاست .ثٙبثطایٗ ،ضٛن ٞعیٔ ٝٙتٙبست ثب ا٘تهبضات ٌصضتٍ٘ٝط  ٚآیٙسٍٜ٘ط ثط ٘طخ تٛضْ
ٔتفبٚت ٔی ثبضس .زض ٚالى ثب ضطایف ٘بٍٕٙٞی ا٘تهبضات وبضٌعاضاٖ ضٛن ٞعی ٝٙتبثيط ثيطتطی ثط
تٛضْ ٘سجت ث ٝضىبف تِٛيس زاضت ٝاست و ٝایٗ أط ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝب٘سٌبضی تٛضْ زضثطزاض٘سٜ
اقاليبت ٔ ٚ ٟٓاسبسی ثطای فطایٙس سيبستٌصاضی پِٛی استٔ .ب٘سٌبضی تٛضْ ٔیتٛا٘س اسبسی
ٔٙبست ثطای قطاحی  ٚاخطای سيبستٞبی پِٛی ثبضس .ثٚ ٝیژٕٔ ٜىٗ است ٚاوٙص ث ٝضٛن-
ٞبی ٚاضز ٜث ٝالتػبز ،ثٔ ٝيعاٖ ٔب٘سٌبضی اثطات ایٗ ضٛنٞب ضٚی تٛضْ ثستٍی زاضت ٝثبضس.
يال ٜٚثطایٗ ،زض غٛضتی وٞ ٝسف سيبستٞبی پِٛی ثجبت ليٕتٞب ثبضسٛٔ ،فميت ایٗ ٌٝ٘ٛ
سيبستٞب ثستٍی ثٔ ٝب٘سٌبضی تٛضْ زاضز .اٌط ضٛوی ث ٝالتػبز ٚاضز ضٛز ٔ ٚب٘سٌبضی تٛضْ
پبیيٗ ثبضس ،تثجيت ليٕتٞب  ٚوٙتطَ تٛضْ٘ ،يبظ ث ٝظٔبٖ وٕتطی زاضز.

ًوَدار  .6تَابع کٌص ٍ ٍاکٌص هزبَط بِ ضَک سیاست پَلی ٍ با لحاظ هاًذگاری تَرم
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ثط اسبس ٘تبیحٔ ،سَ استب٘ساضز ويٙعیٗ خسیس لسضت ثيطتطی زض تٛؾيحزٙٞسٌی ٚاوٙص تٛضْ ثٝ
ضٛن پِٛی ٘ساضز .زض ٔسَ ا ،َٚضٛن سيبست پِٛی ٔٙدط ث ٝوبٞص تٛضْ  ٚضىبف تِٛيس
ٔیضٛز؛ أب زض ٔسَ زٚ ،ْٚاوٙص ؾًيف تٛضْ ث ٝضٛن پِٛی ثيبٍ٘ط پبیساضی تٛضْ زض ٔسَٞبی
ويٙعی خسیس ٔیثبضس .ثٙبثطایٗ ،زض ٘هطٌطفتٗ ا٘تهبضات فًبالٖ التػبزی  ٚتالش زض خٟت
وبٞص ا٘تهبضات تٛضٔی فًبالٖ التػبزی ٔیتٛا٘س يبُٔ ٕٟٔی ثطای وبٞص زض سكح ٔب٘سٌبضی
تٛضْ تّمی ٌطزز .ث ٝقٛض وّی ،پبیساضی تٛضْ تحت تبثيط سيبست پِٛی ثب٘ه ٔطوعی است  ٚثب
ضىبف تِٛيس ضاثكًٔ ٝىٛس  ٚثب ضىبف تٛضْ ضاثكٔ ٝستميٓ زاضز٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیزٞس پبیساضی
٘بضی اظ اتربش سيبست پِٛی ٚخٛز زاضتٙٔ ٚ ٝدط ثٛ٘ ٝسب٘بت ٔالیٓ تٛضْ ٔٛضز ا٘تهبض اظ تٛضْ
ٞسف ثب٘ه ٔطوعی  ٚتِٛيس خبضی اظ تِٛيس ثبِمٔ ٜٛیٌطزز.
ثط اسبس ٘تبیحِ ،حبل ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞزض وبضٌعاضاٖ التػبزی ثبيث ٔیضٛز ٔيعاٖ ٔػطف
ذب٘ٛاضٞب ٔتفبٚت  ٚپيصثيٙی ٔتفبٚت زض ٔتغيطٞبی التػبزی تٛسف ذب٘ٛاضٞب غٛضت ٌيطز ٚ
تٙهيٓ ليٕت غيطٓٞظٔبٖ ثٚ ٝسيّ ٝثٍٙبٜٞب یه چسجٙسٌی ضا ثط ليٕتٞب ایدبز وٙس .سكح ليٕت
وُ زض ایٗ ضطایف زض پبسد ث ٝضٛنٞبی التػبزی ٘سجت ث ٝضفتبض یىسبٖ زض وبضٌعاضاٖ التػبزی
ث ٝغٛضت چطٌٓيطتطی ٚاوٙص ٘طبٖ ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ زض ٔسَ ثطآٚضز ضس ٜیه زأٚ ٝٙسيًی اظ
تٙهيٕبت ثطای ٔٙحٙی فيّيپس ويٙعیٗ خسیس ثب ِحبل ضبذعثٙسی ثٚ ٝخٛز ٔیآیس و ٝيٕستب ثٝ
ضفتبض تٙهيٓ ليٕت ثٍٙبٜٞب ٕٞ ٚچٙيٗ ًٔيبض ٞعی ٝٙیب تمبؾبی ٞسف ثٍٙبٜٞب ٚاثست ٝاست.
ً .1تیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
ٞسف ٔمبِ ٝحبؾط ثطضسی پبیساضی تٛضْ زض التػبز ایطاٖ زض زٚض ٜظٔب٘ی  1370 – 1394ثب
ِحبل ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞوبضٌعاضاٖ التػبزی زض لبِت ٔسَ  ٚ DSGEاسترطاج ٔٙحٙی فيّيپس ثب
ِحبل ضبذعثٙسی ثٛز .ثطای ایٗ ٔٙهٛض ،اثتسا یه ٔسَ استب٘ساضز ويٙعی خسیس ثب استفبز ٜاظ
ا٘تهبضات آیٙسٍٜ٘ط قطاحی ضس؛ سپس ،ثٙٔ ٝهٛض ٌٙدب٘سٖ ٔب٘سٌبضی تٛضْ زض ثحث اظ ا٘تهبضات
ٌصضتٍ٘ٝط ٘يع زض ٔسَ استفبز ٜضس و ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝزست آٔسٔ ،ٜسَ ز ْٚتٛا٘بیی ثيطتطی
زض تٛؾيح زٙٞسٌی پبیساضی ٔ ٚب٘سٌبضی تٛضْ زض التػبز ایطاٖ زاضت٘ .تبیح ثطآٚضز پبضأتطٞبی
ٔسَ ٘طبٖ زاز ا٘تهبضات تٛضٔی يبُٔ ٕٟٔی زض تٛضْ  ٚضىٌُيطی ٘طخٞبی تٛضْ زض وطٛض
ٔیثبضس؛ ث ٝقٛضی و ٝاٌط ٘طخ تٛضْ وبٞص یبثس ،ث ٝزِيُ پبیساضی تٛضْ ،ایٗ وبٞص ٘طخ تٛضْ،

پایذاری تَرم در ایزاى با رٍیکزد ًاّوگٌی کارگشاراى اقتصادی در ...

35

زٚض ٜظٔب٘ی قٛال٘یتطی ضا زضثطٔیٌيطز .ایٗ ٘تبیح ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝسيبست پِٛی ث ٝتٟٙبیی ثط
تٛضْ  ٚالتػبز ثسيبض وٙس تبثيط ٔیٌصاضز.
ٕٞچٙيٗ ٘تبیح ٘طبٖ ٔیزٞس زض اخطای سيبست پِٛی ٔیثبیست اثطات وٛتبٜٔست ٚ
ثّٙسٔست آٖ زض ٘هط ٌطفت ٝضٛز؛ ظیطا ثیا٘ؿجبقیٞبی پِٛی اٌطچٕٔ ٝىٗ است زض وٛتبٜٔست
اثط وٕتطی زاضت ٝثبضسِٚ ،ی اثطات ثّٙسٔست آٖ تًييٗوٙٙس ٜاست .اظ سٛی زیٍط ،اثطثرطی
سيبست پِٛی زض وٙتطَ تٛضْ ،اٌطچ ٝزض وٛتبٜٔست وٓ استِٚ ،ی زض ثّٙسٔست  ٚزض یه
فطایٙس تسضیدی ٔیتٛا٘س ٔإثط ثبضس .ثط ایٗ اسبس پيطٟٙبز ٔیضٛز و ٝثب ٚخٛز پبیساضی تٛضْ زض
التػبز ایطاٖ  ٚایٗ وٚ ٝظٖ تٛضْ زٚضٌ ٜصضت ٝزض تٛضْ زٚض ٜخبضی ثيطتط اظ ٚظٖ تٛضْ ا٘تهبضی
ٔیثبضس ،ضٛنٞبی سيبست پِٛی ٔیتٛا٘س ث ٝزِيُ ٘بٍٕٙٞی زض ضفتبض وبضٌعاضٖ التػبزی اثطات
وٕتطی ثط تِٛيس زاضت ٝثبضس و ٝایٗ أط ثيبٍ٘ط زلت زض سيبستٌصاضی  ٚايٕبَ ا٘ؿجبـ پِٛی
ثيطتط زض سيبستٌصاضیٞبست .ثٙبثطایٗ ثب٘ه ٔطوعی ٔیتٛا٘س ثب ٚخٛز ضفتبض ٘ب ٍٕٗٞوبضٌعاضٖ
التػبزی  ٚپبیساضی تٛضْ ثب اتربش لبيسٞ ٜسفٌصاضی تٛضْ زاذّی يال ٜٚثط وٙتطَ تٛضْ ،تِٛيس
زاذّی ضا زض سكح تِٛيس قجيًی تثجيت وطز ٜؤ ٝستّعْ ایٗ است ؤ ٝمبْ پِٛی زاضای ضٟطت ٚ
ايتجبض ٘عز وبضٌعاضاٖ التػبزی ثبضس.
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التػبز ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ ضٚش وٙتطَ ثٟئ .ٝٙدّ ٝتحميمبت التػبزی.27-1 :)4( 45 ،

33

)5691 » سهستاى63  «پیاپی4 ُ ضوار،فصلٌاهِ هذلساسی اقتصادی (سال دّن

ٖ پبیساضیٛٔ آظ.)1392( ٝظثٚ ض،ضیٛ٘ ٘ژازِٛ ثب، احٕس، خًفطی غٕيٕی،ضٛػٙٔ أيط،ٖطا٘چيبٟ ق
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