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تِٛیس  ٚضفا ،ٜاظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ قاذمٞای التهاز ٞؿتٙس و ٝزض اضظیابی فّٕىطز التهازی ٔٛضز اؾتفازٚ ٜالـ ٔیقو٘ٛس .اظ رّٕوٝ
زالیُ ایٗ أط ٔیتٛاٖ بٚ ٝؾقت زأ ٝٙاحطٌصاضی  ٚاحطپصیطی ٔتغیطٞای فٛق اظ ؾایط ٔتغیطٞا اقواض ٜووطز .بوطای ایوٗ ٔٙؾوٛض ،یوه
اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی بطای ایطاٖ عطاحی قس ٜاؾت .زض ایوٗ پوػٞٚف ،پوؽ اظ عطاحوی ،ذغوی ؾواظی ٔ ٚحاؾوهٝ
ضطایب اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی بطای ایطاٖ ،تٛابـ ٚاوٙف آ٘ی التهاز ب ٝتىا٘ٔ ٝراضد ٔهطفی  ٚؾطٔای ٝای زِٚوت ٚ
ٕٞچٙیٗ زضآٔسٞای ٘فت  ٚتىا٘ ٝپِٛی ٔحاؾهٛٔ ٚ ٝضز اضظیابی لطاض ٌطفت .بطضؾی ٌكتاٚضٞای ٔتغیطٞای ٔوٛضز ٘ؾوط پوػٞٚف بوا
زازٞ ٜای ٚالقی التهاز ایطاٖ٘ ،كاٖ زٙٞسٛٔ ٜفمیت ٘ؿهی اٍِ ٛزض قهیٝؾواظی ٔتغیطٞوای التهواز اظ رّٕو ٝزازٜٞوای تِٛیوس ،توٛضْ ٚ
ٔهطف زاضز٘ .تایذ ب ٝزؾت آٔس٘ ٜكاٖ زاز ٜا٘س و ٝتىا٘ٔ ٝخهت ٔراضد ٔهطفی  ٚؾطٔای ٝای زِٚت ٔٛرب افعایف تِٛیس  ٚواٞف
ٔهطف زض التهاز ایطاٖ ذٛاٞس قسٕٞ .چٙیٗ ایٗ فطآیٙس ٕٞطا ٜبا احط بط ٖٚضا٘ی ذٛاٞس بٛز .زض ذهوٛل تىا٘و ٝزضآٔوسٞای ٘فتوی
٘تایذ اظ ٔزطای افعایف ٘مسیٍٙیٛٔ ،رب افعایف تٛضْ ذٛاٞس قسٞ .طچٙس احط افعایف زض تِٛیس ب ٝؾطفت اظ بیٗ ضفتو ٚ ٝتِٛیوس بوٝ
ٔمساض تقازِی ذٛز باظ ٔیٌطزز .با ایٗ حاَ احطات تٛضٔی تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی با فانّ ٝظٔا٘ی بیكتط اظ بیٗ ذٛاٞس ضفوت .زض ایوٗ
ٔیاٖ ،تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی ٔٛرب افعایف بط ٔهطف  ٚؾطٔایٌ ٝصاضی برف ذهٛنی ذٛاٞس قسٕٞ .چٙویٗ زض ذهوٛل احوط
ؾیاؾت ٞای ٔاِی بط ضفا٘ ،ٜتایذ ٘كاٖ زاز و ٝزض قطایظ ازأ ٝزازٖ ب ٝؾیاؾت ٞای ٔٛرٛزٔ ،موساض ضوطیب الٌطا٘وػ بطابوط  ٚ 34زض
نٛضت ارطای ؾیاؾت ٞای بٟی ٝٙایٗ ضطیب بطابط  1.95ذٛاٞس قس .ب ٝبیواٖ زیٍوط اترواش ؾیاؾوت ٞوای بٟیٙو ٝزض ٔرواضد زِٚوت
ٔیتٛا٘س ٔٛرب افعایف ضفا ٜالتهازی ٌطزز.
عهمٝبٙسی Q43 ،E63 ،I30 ،C63 :JEL

ٚاغٌاٖ وّیسی :اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفیٔ ،راضد زِٚت ،ضفاٜ

 تاضید زضیافت1396/8/29 :

تاضید پصیطـ1396/10/2 :
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 .0مقذمه
تِٛیس  ٚضفا ،ٜاظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ قاذمٞای التهاز ٞؿتٙس و ٝزض اضظیابی فّٕىطز التهازی ٔٛضز
اؾتفازٚ ٜالـ ٔیق٘ٛس .اظ رّٕ ٝزالیُ ایٗ أط ٔیتٛاٖ بٚ ٝؾقت زأ ٝٙاحطٌصاضی  ٚاحطپصیطی ٔتغیطٞوای
فٛق اظ ؾایط ٔتغیطٞا اقاض ٜوطزٕٞ .چٙیٗ بطضؾی احطات ؾیاؾتٞای ٔواِی بوط تِٛیوس  ٚضفوا ،ٜبركوی اظ
ازبیات التهاز ضا ب ٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت .ؾیاؾتٞای ٔواِیٞ ،وٓ بوط تهوٕیٌٓیوطی بروف ذوطز
التهاز  ٓٞ ٚبط برف والٖ آٖ احط ٌصاض اؾت .بٝعٛض ؾٙتی ؾیاؾت ٔاِی بوا تغییوط زض ٔرواضد زِٚوت،
ٔاِیات ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ  ٚایزاز تقازَ بٛزر ،ٝبٝفٛٙاٖ ابعاض ٔسیطیت تماضا ،اظ عطیك تغییط اٍِٛی
ٞعی ٝٙواال  ٚذسٔات  ٚتٛظیـ ٔزسز زضآٔس  ٚحطٚت  ٚاحطٌصاضی بط ؾغح اقتغاَ  ٚضفا ٜذوا٘ٛاض ٔوٛضز
اؾتفاز ٜلطاض ٔی ٌیط٘سٕٞ .چٙیٗ ؾیاؾتٞای ٔاِی اظ ابعاض انّی زِٚت بطای تٛظیـ ٔزسز زضآٔس اؾت.
ِصا زض قطایغی و ٝافعایف ٘ابطابطی زضآٔس زض التهازٞای پیكطفت ٚ ٝیا زض حاَ تٛؾق ٝزض حاَ افوعایف
اؾت ،احطٌصاضی ؾیاؾت ٞای ٔاِی بط ضقوس التهوازی  ٚضفوا ٜاظ إٞیوت بؿوعایی بطذوٛضزاض ٔویقوٛز.
ٕٞچٙیٗ زض قطایغی و ٝالتهاز اظ حاِت ٔقٕ َٛذٛز فانّٔ ٝیٌیطز ،بٝعوٛض ٔخواَ ظٔوا٘ی وو ٝالتهواز
قٛنٞای ذاضری ضا تزطب ٝوطز ٚ ٜیوا زض قوطایظ ضووٛز اؾوت ،بوطای وٕوه بوٕٛٞ ٝاضؾواظی آحواض
٘ٛؾا٘ات تِٛیس ّٔی ؾیاؾتٞای ٔاِی بٝفٛٙاٖ ابعاض ٔساذّ ٝزِٚت بوطای تهوحیح ٔوٛاضز ٘اووأی بواظاض
آظاز ٔٛضز بٟطٜبطزاضی لطاض ٔیٌیطز.
رٟت ٘یُ بٞ ٝسف حهات التهازی ،ؾیاؾت ٔاِی بایس ضفتاض ضس ؾیىّی زاقت ٝباقس .ب ٝایٗ ٔٙؾوٛض
و ٝزض ضوٛز ،ضفتاض ا٘هؿاعی  ٚزض ض٘ٚك ضفتاض ا٘مهاضی زاقت ٝباقس .تقسازی اظ ٔغاِقات تزطبوی بو ٝایوٗ
٘تیز ٝضؾیسٜا٘س و ٝؾیاؾتٞای ٔاِی بوٚٝیوػ ٜزض وكوٛضٞای زض حواَ تٛؾوقٛ٘ ٚ ٝؽٟوٛض ضفتواض ٔٛافوك
ؾیىّی زاقتٝا٘س .بطای ٔخاَ پطٚتی ٌ ٚاٚیٗ ( 1)1997زض ٔغاِق ٝذٛز ب ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س و ٝؾیاؾوت

). Perotti and Gavin (1997
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ٔاِی ضفتاض ٔٛافك ؾیىّی ٔقٙازاضی زض آٔطیىای التیٗ زاقت ٚ ٝوأیٙؿوىی ٕٞ ٚىواضاٖ (٘ 1)2004كواٖ
زاز٘س و ٝؾیاؾت ٔاِی زض وكٛضٞای زض حاَ تٛؾوق ٝفٕٔٛوار ضفتواض ٔٛافوك ؾویىّی بواالتطی ٘ؿوهت بوٝ
وكٛضٞای تٛؾق ٝیافت ٝزاقوت ٝا٘وس .ایوٗ ٘توایذ تٛؾوظ ٔغاِقواتی ٕٞچو ٖٛاِؿویٙا ٕٞ ٚىواضاٖ (،2)2008
ایعتىی ٚ ٚق (ٔ ٚ 3)2008یسٕٞ ٚ ٚىواضاٖ (٘ 4)2011یوع تیییوس قوس ٜاؾوتٕٞ .چٙویٗ لٛافوس ا٘قغواف
پصیطتط  ٚتٕٟیسات ٟ٘ازی حٕایتی ٔیتٛا٘س ب ٝواٞف تٛضـ ضفتاض ٔٛافك ؾیىّی ؾیاؾت ٔواِی وٕوه
ٕ٘ایس .بطای ٔخاَ ٔغاِقاتی و ٝبط وكٛضٞای اضٚپایی تٕطوع زاقتٝا٘وس ٘كواٖ زازٜا٘وس ووٚ ٝروٛز لافوسٜ
ٔراضد ٔیتٛا٘س ب ٝواٞف ٔراضد  ٚتٛضـ ضفتاض ؾیىّی وٕوه ٕ٘ایوس (زبوطاٖ ٕٞ ٚىواضاٖ (،5)2008
ٚایطتؽ (ٞ 6)2008ازٚال ٕٞ ٚىاضاٖ (.)7)2010
زض پػٞٚف حاضط ،بٙٔٝؾٛض بطضؾی احط ٔراضد زِٚت ،اظ اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی پٛیوای تهوازفی
( )DSGEاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .ویوس ِٙوس  ٚپطؾوىات )1982( 8بوطای بطعوطف ٕ٘وٛزٖ ا٘تمواز ِٛوواؼٚ 9
اضتمای اٍِٞٛا ٔٛضز اؾتفاز ٜزض اضظیابیٞای التهوازی٘ ،ؾطیو ٝزٚض تزواضی حمیموی 10ضا زض چواضچٛ
اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفیٔ )DSGE( 11قطفی وطز٘س و ٝزض آٖٔ ،قازالت ،پایٞٝای التهاز
ذطزی 12ضا ٕٞطا ٜبا ٔحسٚزیتٞای الظْ زاقتٙس .ب ٝفهاضت زیٍط زض ایٙزا ٔقازالت ٘اقی اظ بٟیٝٙؾاظی
ضفتاض واضٌعاضاٖ التهازی بٕٞ ٝطا ٜلیسٞا اؾت .ا٘تمازٞای ٚاضز ب ٝاٍِٞٛای  RBCب ٝزِیُ ِحاػ ووطزٖ
فطو باظاضٞای ضلابت وأُ ٕٞ ٚچٙیٗ فسْ ِحاػ ٘مف پو َٛزض التهواز ؾوهب ٌطزیوس وو ٝاٍِٞٛوای
ویٙعی رسیس ٔقطفی ق٘ٛس .یىی اظ فطٚو انّی  ٚاِٚیٗ ٚیػٌی زض اٍِٞٛای ویٙوعی رسیوسٚ ،روٛز

). Kaminsky et al. (2004
). Alesina et al. (2008
3
). Ilzetzki and Vegh (2008
4
). Lledó et al. (2011
5
(. Debrun and others) 2008
6
(. Wierts )2008
7
(. Hadulla and others) 2010
8
. Kydland and Prescott
9
. Lucas Critique
10
). Real Business Cycle (RBC
11
). Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE
12
. Micro Founded
1
2
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ضلابت ٘الم 1زض بواظاض اؾوت .بوط اؾواؼ ایوٗ ٚیػٌوی ،لیٕوت واالٞوا ٟ٘ ٚوازٜٞوا تٛؾوظ وواضٌعاضاٖ
ذهٛنی تقییٗ ٔیق٘ٛسٚ .یػٌی زیٍط اٍِٞٛا ویٙعی رسیسٚ ،رٛز چؿهٙسٌیٞای اؾٕی 2اؾوت .زض
حمیمت ،ایٗ أط بساٖ ٔقٙی اؾت و ٝب ٝزِیُ ٚرٛز بطذی ٔحسٚزیتٞا  ٚیا ٚرٛز ٞعیٙوٞٝوای تقوسیُ،
بٍٙاٜٞا بٝعٛض ٔسا ْٚأىاٖ تقسیُ لیٕتٞای فوطٚـ واالٞوا  ٚذوسٔات ذوٛز ضا ٘ساض٘وسٕٞ .چٙویٗ زض
باظاض واض ٘یع بطای واضٌعاضاٖ أىاٖ بوطٚظ چؿوهٙسٌی زض زؾوتٕعزٞا ٚروٛز زاضز .یىوی اظ ٟٔوٓتوطیٗ
ٚیػٌیٞای اٍِٞٛای ویٙعی رسیس ،ذٙخی ٘هٛزٖ پ َٛزض وٛتأٜست اؾوت .یىوی اظ پیأوسٞای ٚروٛز
چؿهٙسٌیٞای اؾٕی ایٗ اؾت و ٝتغییطات زض ٘طخ بٟط ٜوٛتأٜست (اٌط بٚٝاؾغ ٝاتراش ؾیاؾوتٞوای
با٘ه ٔطوعی بٝعٛض ٔؿتمیٓ تغییط ٕ٘ایس  ٚیا ایوٗ وو ٝبوٚٝاؾوغ ٝتغییوط زض فطضو ٝپو َٛباقوس) ،بوٝعوٛض
ٔتٙاؾب ٔٛرب تغییط زض ٘طخ تٛضْ ا٘تؾاضی ٘كس ٜو ٝایٗ أوط ٘یوع ٔٛروب تغییوط زض ٘وطخ بٟوط ٜحمیموی
ٔیٌطزز (والضیسا  ٚزیٍطاٖ.)1999 3
التهاز ایطاٖ ،زض ٘یٓ لطٖ اذیطٛ٘ ،ؾا٘ات باال زض تِٛیس ٘ ٚطخ توٛضْ ضا تزطبو ٝووطز ٜاؾوت .بوسیٟی
اؾت و ٝبٟهٛز ایٗ ٔٛاضز ،اظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ اٞساف التهاززا٘اٖ اؾتٞ .سف انّی اظ پػٞٚف حاضوط
زض ٌاْ ا َٚبطضؾی احط تىا٘ٔ ٝراضد ٔهطفی  ٚؾطٔایٌٝصاضی زِٚت زض التهاز اؾتٕٞ .چٙیٗ زض ازأٝ
ب ٝبطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝذٛاٞس قس و ٝآیا ایٗ ٔراضد بٟی ٝٙبوٛز ٚ ٜبافوج حوساوخط قوسٖ ضفواٜ
ٔهطفوٙٙس ٜقس ٜاؾت  ٚیا ذیط .بطای ایٗ ٔٙؾٛض ،زض پوػٞٚف حاضوط ،یوه اٍِوٛی تقوازَ فٕؤٛی
پٛیای تهازفی بطای ایطاٖ عطاحی ٔ ٚحاؾهٔ ٝیقٛز .اظ ایٗ ض ٚزض ازأ ،ٝابتوسا زض بروف ز ،ْٚبو ٝبیواٖ
ازبیات ٔٛضٛؿ پطزاذتٔ ٝیقٛز .بروف ؾو ْٛاظ ٔماِو ٝحاضوط بؤ ٝقطفوی اٍِوٛی پوػٞٚف اذتهوال
ٔییابس .زض برف چٟاضْ یافتٞٝای تحمیك  ٚزض برف پایا٘ی ٘تایذ  ٚپیكٟٙازٞا اضائٔ ٝیق٘ٛس.

1

. Imperfect Competiveness
. Nominal Stickiness
3
. Clarida et al
2
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 .2ادبیات موضوع
 .0-2مبانی نظزی
ٔىاتب  ٚزیسٌاٜٞای التهازی فّیطغٓ ٍ٘طـٞای ٔتفاٚت ٍٕٞوی بوط إٞیوت ٘موف  ٚفّٕىوطز
التهازی زِٚت اشفاٖ زاض٘س .با ٔقطفی ٔسَٞای ضقوس ووٛٔ ٝؾو ْٛبؤ ٝوسَٞوای ضقوس زضٖٚظا بٛز٘وس،
زِٚتٞا چ ٝبٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚچ ٝغیطٔؿوتمیٓ ضٚی ٘وطخٞوای ضقوس بّٙسٔوست  ٚضفوأ ٜوثحط قوٙاذتٝ
قس٘سٔ .غاِقات تزطبی  ٚفّٕىطز التهازی وكٛضٞا ٘یع بٝعٛض ٚیػ ٜزض وكٛضٞای زضحواَتٛؾوق ٝوووٝ
برف ذهٛنی پیكووط ٚ ٚضلووابتی زض ؾووغح بویٗإِّّوی لابّیووت حضووٛض  ٚپیكوٍأی ضا زض التهواز
٘یافتٝا٘س ،حاوی اظ آٖ اؾت و ٝضفتاض التهازی زِٚتٞا ٔ ٚراضد زِٚتوی اغّوب ٘موف ٔوثحط زض ایزواز
ضقس  ٚضفا ٜالتهازی زاض٘س.
زِٚت ضفا ٜبٛ٘ ٝفی بیاٍ٘ط ٚر ٝواضبطزی ٔهاحوج ٘ؾوطی ضفوا ٜارتٕوافی بو ٝقوٕاض ٔویضٚز وو ٝاظ
اٚاؾظ لطٖ بیؿتٓ  ٚزض پی بحطاٖٞای التهازی بٝنٛضت ٔكرمتطی ٔغطح ٌطزیس ٔ ٚیتوٛاٖ ٌفوت
و ٝیىی اظ باضظتطیٗ فٙانط زض ازبیات التهازی رسیس ٔهاحج ٔطبٛط ب ٝزِٚت ضفوا ٜاؾوت٘ .مكوی ووٝ
زِٚت ضفا ٜزض تیٔیٗ ضفا ٜارتٕافی ایفا ٔیوٙس ،اظ وكٛضی ب ٝوكٛض زیٍط  ٚحتی زض یوه وكوٛض ،زض
زٚضٜٞای ظٔا٘ی ٔرتّف ٔتغیط اؾتٌ .طچ ٝفّیضغٓ ایٗ اذتالف٘ ،مف ضفاٞی اؾاؾوی زِٚوت ،بو ٝزٚ
نٛضت یقٙی ٘مف تیٔیٗ وٙٙس حسالُ ضفا٘ ٚ ٜمف تیٔیٗوٙٙس ٜرأـ اظ ٔ ٓٞتٕایع اؾت٘ .موف ٘رؿوت
زض التهاز ٔهتٙی بط فطزٌطایی ٘ ٚمف ز ْٚزض التهاز رٕـٌطا ٔتزّی ٔیقٛزٛ٘ .ؿ ٘رؿت زِٚوت ضفواٜ
السأات ؾیاؾتی ذٛز ضا ٔحسٚز ب ٝتٛإ٘ٙسؾاظی برف ذهٛنی رٟت لطاض ٌطفتٗ زض ٔؿویط نوحیح
ٔیؾاظز  ٚتٟٙا زض ظٔا٘ی و ٝذوسٔات ضفواٞی اؾاؾوی زض تٍٙٙوا لوطاض زاضز بوٝعوٛض ٔؿوتمیٓ ٚاضز فٕوُ
ٔیقٛز .زض ٘وٛؿ ز ْٚزِٚوت بو٘ ٝوٛفی زض بحوج التهوازی ذوٛز ضا لویٓ بروف ذهٛنوی ٔویزا٘وس ٚ
زضایٗباض ٜذسٔات تیٔیٗ ارتٕوافی ،ؾیاؾوتٞوای پطزاذوت ا٘تمواِی ضا بوٝنوٛضت ٌؿوتطزٜای افٕواَ
ٔیوٙس .زِٚتٞا ٔقٕٛالر اظ عطیك ٔراضد ٔؿتٕط فازیٔ ،راضد ؾطٔایٝای ،پطزاذوتٞوای ا٘تمواِی  ٚیوا
تیٔیٗ واالٞای فٕٔٛی ٔٛضز٘یاظ ؾغح ضفا ٜذا٘ٛاضٞا ضا تحت تیحیط لطاض ٔیزٙٞس .زض وٙاض ؾهس ٔهوطفی
برف ذهٛنی اظ واالٞای ٔقٕ ،َٛؾهس ٔهطفی واالٞایی و ٝزِٚوتٞوا رٟوت بٟهوٛز قواذمٞوای
بٟهٛز ویفیت تٛؾق ٝا٘ؿوا٘ی زض اذتیواض افوطاز لوطاض ٔویزٙٞوس یىوی اظ فٙانوط تیحیطٌوصاض زض ٔغّٛبیوت

91

فصلناهه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششن ،شواره  ،58بهار 9317

ذا٘ٛاضٞاؾت .زِٚت ٞا زضظٔی ٝٙتیٔیٗ  ٚبٟهٛز ذوسٔات بٟساقوتی ،افوعایف ذوسٔات آٔٛظقوی ،تویٔیٗ
ظیطؾاذتٞای ٔٛضز٘یاظٕ٘ ،ا ٌطٞای تٛؾوق ٝا٘ؿوا٘ی ضا زؾوترٛـ تغییوطات ٔویوٙٙوس .بوٝعوٛضوّی اظ
زیسٌا ٜالتهاز والٖ ،ؾیاؾت ٞای التهازی زِٚت زض پی٘ٛوس بوا ٔؿوائّی ٔا٘ٙوس ترهویم ٔٙوابـ ،حهوات
التهازی  ٚتٛظیـ زضآٔس  ٚحطٚت بٚٝیػ ٜزض وكٛضٞای زضحاَتٛؾق ٝبٚٝاؾوغ ٝفموساٖ ظیطبٙاٞوای الظْ
تٛؾقٝیافت٘ ٝمف ٕٟٔی ایفا ٔیوٙس .زض ؾاذتاض قاذمٞای ضفا ٜارتٕافی ب ٝرٙه ٝالتهازی ضفا ٜوٕتوط
تٛر ٝقس ٜاؾت  ٚایٗ زضحاِیو ٝاؾت و ٝالتهاز  ٚارعا آٖ بٝنٛضت رعئویتوط زض ایزواز ضفوا ٜووُ
رأق ٝتیحیطٌصاض٘سٞ .طچٙس تٕطوع بط رٙهٞٝای التهازی ضفا ٜبٔ ٝقٙوای ووٓإٞیوت بوٛزٖ ٔٛضوٛفات
غیطالتهازی ٘یؿت ،أا ایٗ ایسٚ ٜرٛز زاضز وو ٝزض ا٘وساظٌٜیوطی ٔیوعاٖ ضفوا ٜالتهوازی رأقو٘ ٝوٛفی
تزٕیـ قاذمٞای ضفا ٜارتٕافی  ٚالتهازی نٛضت ٔیٌیطز ظیطا اٌط بٝنٛضت ٞوٓظٔواٖ ض٘ٚوسٞای
ارتٕافی  ٚالتهازی بطضؾی قو٘ٛس احوط بیكوتطی ذٛاٙٞوس زاقوت .اضظیوابی  ٚا٘وساظٌٜیوطی ٔیوعاٖ ضفواٜ
التهازی رأق ٝضطٚضی اؾت ،چطاو ٝبقس التهازی ضفا ٜزضبطٌیط٘س ٜتٕأی ٔؿوائُ ٔوازیٔ ،قیكوتی ٚ
ظیطؾاذتی بطای زاقتٗ ضفا ٚ ٜضضایت ذاعط افطاز اؾت.
قطایظ التهازی أطٚظ ٘ ٚؾطیٞٝای رسیس التهازیٌ ،ؿوتطـ فقاِیوت بروف فٕؤٛی ضا ایزوا
ٔیوٙس  ٚزِٚتٞا زیٍط ب٘ ٝمف وٛچىی و ٝالتهاززا٘اٖ والؾیه بطای آٖٞا لائُ بٛز٘س اوتفا ٘ىطزٜ
 ٚبٝنٛضت یىی اظ اضواٖ التهازی رأق ٝفُٕ ٔیوٙٙس٘ .مف زِٚت زض رطیاٖٞای التهازی با قتا
لابُتٛرٟی زض حاَ افعایف اؾت .ایٗ قتا زض ایزاز ؾاظٔاٖٞا ،بٍٙاٜٞا  ٚزذاِتٞایی ووٙٔ ٝزوط بوٝ
افعایف ؾ ٟٓزِٚت اظ زضآٔس ّٔی اؾت ٔٙتٟی ٔیقوٛز .الوالْ بٛزرو ٝزِٚوت بوٝتٟٙوایی واض٘أوٝای اظ
فّٕىطز زِٚت بٚٝؾیّ ٝتكىیالت زِٚتی ٔیباقسِٚ ،ی آ٘چ ٝإٞیت زاضز ٞسف یوا ٞوسفٞوایی اؾوت
و ٝفّٕیات زِٚت ب ٝذاعط آٖٞا نٛضت ٔیٌیطز .رسا اظ ٚؽایف ؾٙتی وٛٔ ٝضزپوصیطـ التهواززا٘اٖ
والؾیه ٞ ٓٞؿت ،زِٚت زض رٟت ٘یُ ب ٝضفا ٜارتٕافی بایس بٔ ٝؿائّی چ ٖٛترهیم ٔٙابـ ،تٛظیوـ
زضآٔس ،اقتغاَ ،حفؼ ؾغح لیٕتٞا ،ضقس التهازی ،تزاضت بیٗإِّّی  ٚغیط ٜبپطزاظز .بوط ایوٗ اؾواؼ
ٔیتٛاٖ فٕسٞ ٜوسفٞوای التهوازی زِٚوت ضا زض ؾوٝقواذ ٝترهویم ٔٙوابـ ،تٛظیوـ زضآٔوس  ٚحهوات
التهازی ٔكرم ٕ٘ٛز .ؾیاؾتٌصاضیٞای زِٚت و ٝزض لاِب ؾیاؾتٞوای پوِٛی ٔ ٚواِی زض التهواز
وكٛضٞا افٕاَ ٔیٌطزز ،زض ٞط یه اظ قاذٞٝای باالٕ٘ ،یتٛا٘ٙس ٔؿتمُ اظ قطایظ قواذٞٝوای زیٍوط،
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نٛضت پصیطز .یقٙی ظٔا٘ی و ٝزِٚت تٟی ٝبط٘أوٙٔ ٝاؾوب بوطای ترهویم واضآٔوس ٔٙوابـ ضا ٔویبیٙوس،
ٔیبایؿت فطو بط ایٗ باقس و ٝفقاِیتٞای التهازی زِٚت بط ٔٛٙاِی لطاض ٌیطز و ٝحهوات التهوازی ٚ
تٛظیـ ٔٙاؾب زضآٔس ضا ٔیؿط ؾاظزِ .صا زض ازأ ٝبٝاذتهاض ضٕٗ بطضؾی زیسٌاٜٞای ٔتفاٚت التهازی،
ب ٝتهییٗ ٘مف زِٚت اظ عطیك افٕاَ ؾیاؾتٞای ٔاِی  ٚپِٛی  ٚوا٘اَٞای احطٌصاضی آٖ زض ایزاز ضفواٜ
التهازی ٔ ٚغاِقات ا٘زاْ قس ٜزض ایٗ ذهٛل پطزاذتٔ ٝیقٛز.
 .0-0-2مفهوم سیاست مالی و اهمیت آن اس نگاه مکاتب اقتصادی
ؾیاؾت ٔاِی ب ٝؾیاؾت التهازی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝاظ عطیك تغییطات آٌاٞا٘ ٝزض ا٘ساظ ،ٜتطویوب ٚ
ظٔاٖبٙسی ابعاضٞای ٔاِی یقٙی ٞعیٞٝٙای زِٚتی ٔ ٚاِیاتٞا حزٓ فقاِیوتٞوای بروف زِٚتوی  ٚبروف
ذهٛنی ضا زض وُ التهاز تقییٗ ٔیوٙس  ٚتغییط ایٗ ٔراضد ٔ ٚاِیات بٝفٛٙاٖ یه ابعاض ٔ ٟٓالتهازی
زض زؾت زِٚت لطاض زاضز .بط ایٗ اؾاؼ ؾیاؾت ٔاِی بٔٝخاب ٝابعاض ٔٙاؾوهی بوٙٔٝؾوٛض تطغیوب  ٚتكوٛیك
تٛؾق ٝالتهازی بطای زؾتیابی ب ٝاٞساف افعایف ٘طخ ؾطٔایٌٝصاضی ،تكوٛیك ؾوطٔایٌٝوصاضی ٔغّوٛ
ارتٕافی ،افوعایف أىا٘وات  ٚفطنوتٞوای اقوتغاَ  ٚتخهیوت قوطایظ التهوازی زض ٔمابوُ فوسْ حهوات
بیٗإِّّی اؾت.
واضایی ؾیاؾتٞای ٔاِی زض ٌط ٚتٙاؾب  ٚتطویب ابعاضٞای ٔاِی یقٙی زضآٔسٞا ٔ ٚراضد زِٚتی
٘ ٚیع ا٘قغافپصیطی  ٚتیحیطٌصاضی آٖٞا بط اٞساف التهازی اؾت .بٝعٛض وّی ٞسف ؾیاؾت ٔاِی آٖ
اؾت و ٝفطض ٚ ٝتماضا ضا زض تٛاظٖ ٍ٘ ٝزاضز تا زض ؾوغح لیٕوتٞوا  ٚاقوتغاَ تغییوطی حانوُ ٘كوٛز.
ٞطٌا ٜتماضای وُ تِٛیس اظ فطضٝی وُ تِٛیس زض اقتغاَ وأُ بیكتط قٛز٘ ،تیزٝی آٖ توٛضْ اؾوت ٚ
زض نٛضتی و ٝبطفىؽ ،تماضا وٕتط اظ فطض ٝزض اقتغاَ وأُ باقس ،التهاز ٚاضز ضوٛز ٔویقوٛز ووٝ
واٞف لیٕت بقضی اظ واالٞا  ٚذسٔات  ٚواٞف تِٛیوس  ٚایزواز بیىواضی ٘توایذ آٖ ذٛاٞوس بوٛز .بوا
اؾتفاز ٜاظ ؾیاؾت ٔاِی ٔیتٛاٖ زضظٔاٖ تٛضْ ؾغح ٔراضد وُ ضا واٞف زاز ٜتماضوای ووُ تِٛیوس ضا
ب ٝحاِت اِٚی ٝذٛز باظٌطزا٘س  ٚزض ظٔاٖ ضوٛز ؾغح تِٛیس ضا اظ عطیك افعایف ٔرواضد ووُ بوٙٔٝؾوٛض
ایزاز تقازَ التهازی زض اقتغاَ وأوُ بواال بوطز ٚ ٜتماضوای ووُ تِٛیوس ضا بوٚ ٝضوقیت اِٚیوٝی ذوٛز
باظٌطزا٘س.

91

فصلناهه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششن ،شواره  ،58بهار 9317

زِٚتٞا با اتراش ؾیاؾتٞای ٔاِی ٔٙاؾب افعایف أىا٘ات  ٚفطنتٞای اقتغاَ  ٚواٞف ٔیوعاٖ
بیىاضی  ٚبیىاضی پٟٙاٖ ضا ٔحمك ٔیؾاظ٘س .بسیٗ ٔٙؾٛض ٔراضد زِٚتی بایس زض ٔؿویط عوطحٞوای ِّٔٛوس
لطاض ٌیطز و ٝواضبط  ٚیا واضا٘سٚظ بٛزٖ آٖ ب ٝقوطایظ التهوازی وكوٛض بؿوتٍی زاضز .زض ایوٗ اضتهواط
افعایف ٘طخ ؾطٔایٌٝصاضی اظ عطیك تزسیس٘ؾط زض ٔهطف باِمٚ ٚ ٜٛالقی ٘ ٚیع افعایف ٔیوُ ٟ٘وایی بوٝ
پؽا٘ساظ ٘ ٚیع اؾتفاز ٜایٗ ٚر ٜٛزض بط٘أٞٝای فٕطا٘ی اظ عطیك وٙتطَ فیعیىوی ؾیؿوت ،افوعایف ٘وطخ
ٔاِیاتٞای ٔٛرٛز ،افٕاَ ٔاِیاتٞای رسیس ،زضیافت اضوافی اظ بٍٙواٜٞوای التهوازی زِٚتوی ،لطضوٝ
فٕٔٛی و ٝتٛضْظا ٘هاقس  ٚؾیاؾت وؿطی بٛزر ٝأىاٖپصیط ٞؿت .زض ایٗ اضتهاط اظ ٔیاٖ ؾیاؾتٞای
وٙتطِی ؤ ٝیتٛا٘ٙس بط ٔهطف تزّٕی  ٚؾطٔایٌٝوصاضی غیوط ِٔٛوس احوط ٔؿوتمیٓ زاقوت ٝباقوس ،افٕواَ
ٔاِیاتٞای تهافسی بط زضآٔس ظیازتطٔ ،حوسٚزیت زض ٚضٚز واالٞوای ِوٛوؽ  ٚقوهِ ٝوٛوؽ  ٚحتوی
ٕٔٛٙفیت تِٛیس ایٗ واالٞا زض زاذُ وكٛض  ٚیا ٔحسٚز وطزٖ اؾتفاز ٜاظ آٖٞا اظ عطیك ا٘تكاض ٔزٛظ ٚ
غیط ٜاؾت.

ٔىتب والؾیه اظ لطٖ ٔ 18یالزی تا اٚاؾظ لطٖ ٔ 19یالزی بٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔىتوب التهوازی
زض فطن ٝفّٓ التهاز حضٛض زاقت .عهك ٘ؾط التهاززا٘اٖ والؾیه٘ ،ؾواْ بواظاض بوا فوسْ ٚروٛز ٔوا٘ـ
بطای ٘یطٞٚای باظاضٞا ،باالتطیٗ ؾغح زضآٔس ّٔی ضا ب ٝز٘هواَ ذوٛز زاضز ٞ ٚطٌ٘ٛو ٝؾیاؾوت التهوازی
حتی بٙٔٝؾٛض تیحیطٌصاضی بط ٔیعاٖ  ٚتطویب ؾطٔایٌٝصاضی و ٝاظ ؾٛی زِٚت افٕاَ ٔیقوٛزٞ ،وسف
حساوخط ٕ٘ٛزٖ زضآٔس ّٔی ضا ٔرتُ ذٛاٞس وطز .تماضا با فطو قوطایظ ضلوابتی زض باظاضٞوای ٔرتّوف
حانُ ٔیٌطزز .عطفساضاٖ ایٗ ٔىتب بٝذٛبی آٌا ٜبٛز٘س و ٝالتهاز باظاض ٔویتٛا٘وس اظ ؾوغح تقوازِی
تِٛیس  ٚاقتغاَ ذٛز ٔٙحطف قٛزٞ .طچٙس آٖٞا ٔقتمس٘س و ٝچٙویٗ اذوتالَٞواییٌ ،وصضا بوٛز ٚ ٜفٕوط
ذیّی وٛتاٞی زاض٘س٘ .ؾط رٕقی ایٗ بٛز ؤ ٝىا٘یؿٓ باظاض بٝعٛض ؾطیـ  ٚواضا فُٕ ٔیوٙوس توا تقوازَ
اقتغاَ وأُ ضا ٔزسزار بطلطاض ٕ٘ایس .اٌط تحّیُ التهاز والٖ والؾیه نوحیح باقوس زض ایوٗ نوٛضت
زذاِت زِٚت یقٙی ارطای ؾیاؾتٞای تخهیت ٘و ٝضوطٚضی ٘ ٚؤ ٝغّو ٛذٛاٞوس بوٛز .زضٚالوـ چٙویٗ
ؾیاؾتٞای احتٕاِی بیحهاتی بیكتطی ضا بٚ ٝرٛز ٔیآٚض٘س .اظ زیوس پیوطٚاٖ ٔىتوب التهواز والؾویه
اقتغاَ وأُ یه ٚضقیت عهیقی اؾت .ایٗ ٔىتب تٛر ٝانّی ذٛز ضا بط ؾاظٚواض لیٕتٞا بوٝفٙوٛاٖ
انّیتطیٗ ابعاض ترهیم بٟیٙٔ ٝٙابـ  ٚفّٕىطز ذٛزواض قطایظ ضلابتی ٌصاقت ٝاؾت.
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با بطٚظ بحطاٖٞای ز 1930 ٝٞزض آٔطیىا ٚ ٚرٛز پسیس ٜبیىاضی ٘اذٛاؾت ٝزض التهواز  ٚضٚاد ایوٗ
فمیس ٜو ٝتغییطات ٔتغیطٞای عطف تماضا ٔیتٛا٘س فأُ بطٚظ ٘ٛؾا٘ات ٔٛرٛز زض التهاز باقوس  ٚفوسْ
واضایی ٘ؾطی ٝوالؾیه زض تٛضیح  ٚاضائ ٝضاٞىاضٞای ٔٙاؾب بطای بطٖٚضفت اظ بحطاٖ ،وٕىٓ ظٔیٙوٝ
ٔؿافس بطای تّفیك ازٚاض تزاضی ٘ ٚؾطیٞٝای التهاز والٖ ضا بٚ ٝرٛز آٚضز .ویٙع با تٛر ٝب ٝؾٔ ٝفٟوْٛ
چؿووهٙسٌی لیٕووتٞووا  ٚزؾووتٕعز ،ضووطیب تىوواحطی  ٚووواضایی ٟ٘ووایی ؾووطٔای٘ ،ٝمووف ذانووی ضا بووطای
ؾیاؾتٞای ٔاِی عطف تماضا زض وٙتطَ بحطاٖٞا  ٚواٞف زأٛ٘ ٝٙؾا٘ات ازٚاض تزاضی لائُ قس .ویٙع
٘ؾطی ٝذٛز ضا زضظٔا٘ی بیاٖ وطز و ٝالتهاز غط با بحطاٖ بعضي زض لطٖ بیؿتٓ ٔٛار ٝقس ٜبوٛز .ویٙوع
ٔقتمس بٛز و ٝقطایظ ضلابتی ٔٛضز٘ؾط والؾیهٞا وٕتط زض ایٗ قطایظ وٕتوط حواوٓ اؾوت  ٚپیوسایف
اتحازیٞٝای واضٌطی ٘ ٚیع ت ٓٞٛپِٛی واضٌطاٖ ٔا٘ـ اظ ا٘قغوافپوصیطی وأوُ لیٕوتٞوا  ٚزؾوتٕعزٞا
ٔیقٛز ،بٙابطایٗ ٘مغ ٝتقازَِ ،عٔٚار ٘مغ ٝاقتغاَ وأُ ٘رٛاٞوس بوٛز ٕٔ ٚىوٗ تقوازَ زض ٘مغوٝای لوطاض
ٌیطز وٕٞ ٝطا ٜبا بیىاضی غیطاضازی باقس.

ویٙع٘ ،ؾطی ٝوالؾیهٞا ٛ٘ ٚوالؾیهٞا ٔهٙی بط ٌطایف عهیقی فقاِیوتٞوای التهوازی بوٝؾوٛی
اقتغاَ وأُ ضا ٔٛضز ا٘تماز لطاض ٔیزٞس ٔ ٚقتمس اؾت و ٝتٙؾیٓ ؾغح تِٛیس ّٔی ،زضآٔس ّٔی  ٚاقتغاَ
ٔؿتّعْ ٔساذّ ٝزِٚت  ٚقطوت زِٚت زض أوٛض التهوازی بروف ذهٛنوی اؾوت .بوسیٗرٟوت ،اٌوط
التهاز ب ٝفطو زض قطایظ ضوٛز باقسٞ ،سف اظ ؾیاؾت ٔاِی ا٘هؿاعی ایزاز اقتغاَ وأُ بوس ٖٚتوٛضْ
اؾت .افعایف ؾغح تِٛیس  ٚاقتغاَ ب ٝز ٚعطیك ٔیتٛا٘س ا٘زاْ ٌیطز .بوسیٗ تطتیوب ویٙوع بوطای زِٚوت
٘مف فقاِی زض ٘ؾط ٔیٌیطز .ایٗ ٘مف ٕٞاٖ افٕاَ ؾیاؾتٞوای غاِوب اؾوت وو ٝبوا حطبوٞٝوای ذوٛز
ٔیتٛا٘س قطایظ اقتغاَ وأُ بس ٖٚتٛضْ ضا زض التهاز فطا ٓٞؾاظز٘ .اووأی زض تویٔیٗ اقوتغاَ وأوُ ٚ
تٛظیـ فازال٘ ٝحطٚت اظ ٔكىالت اؾاؾی التهاز ٔحؿٔ ٛیقٛز ٘ ٚطؾیسٖ ب ٝاقوتغاَ وأوُ ٘اقوی اظ
أؿان حطٚتٕٙساٖ زض ٔهطف بوٛزٕٔ ٚ ٜىوٗ اؾوت ضقوس التهواز ضا اظ رطیواٖ بواظ زاضزٕٞ .چٙویٗ زض
٘ؾطیات ویٙعی ارطای ٞطٌ ٝ٘ٛؾیاؾت ٔاِی تٛؾظ زِٚت ٔٛرب ٔی ٌطزز و ٝزضآٔس ّٔی بوا ضوطیب
فعایٙس ،ٜباال ضٚز چطا و ٝزض ایٗ ؾیؿتٓ فطو بط آٖ اؾت و ٝحزٓ پ َٛزض ٌوطزـ حابوت اؾوت ِٚوی
ؾطفت ٌطزـ آٖ ٔیتٛا٘س تغییط وٙس .ظیطا چٙیٗ اؾتسالَ ٔیقٛز و ٝافعایف ٔرواضد زِٚوت ٔٛروب
تىاحط زضآٔس ّٔی ذٛاٞس ٌطزیس ٞ ٚطٌأ ٜطزْ بطای ٔقأالت ضٚظا٘ ٝبا وٕهٛز پو َٛضٚبوط ٚقو٘ٛس ،زض
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آٖ نٛضت اٚالر آٖٞا اظ ٔٛرٛزی پ َٛذٛز ب٘ ٝح ٛفمالیی تطی اؾتفازٔ ٜیوٙٙس  ٚحا٘یار أىاٖ اؾوتفازٜ
اظ پٛٔ َٛرٛز با ؾطفت بیكتطی بٚ ٝرٛز ٔیآیس.
 .2-0-2ابشارها و مجاری اثز گذاری سیاست مالی
زِٚتٞا رووٟت تحومك اٞوساف التوهازی ابعاضٞوای ٔورتّفی زاض٘س ؤ ٝتٙاؾب با اٞوساف ٔوٛضز
٘وؾط ٚ ٚضقیتٞای التهازی ٔٛرٛز  ٚبا تٛر ٝب ٝتٛاٖ ٔ ٚحسٚزیتٞای ذوٛز زض لاِوب ؾیاؾوتٞوای
پِٛی ٔ ٚاِی ،زضآٔسی  ٚؾایط ؾیاؾتٞا ،آٖٞا ضا ب ٝواض ٔیبط٘س .زِٚت بطای ا٘زواْ ٚؽوایف ذوٛز ،اظ
بٛزر ٝبٝفٛٙاٖ یه ابعاض بط٘أٝضیعی ٔ ٚاِی اؾتفازٔ ٜیوٙس .چ ٖٛایزواز تقوازَ  ٚضؾویسٖ بو ٝاٞوساف
ٔرتّف التهازی زض ؾغح والٖٔ ،ا٘ٙس اقتغاَ وأُ ،حهات لیٕتٞا ،تٛظیـ فازال٘ ٝزضآٔس  ٚغیوط ،ٜزض
ٞط بط٘أ ٝالتهازی زض اِٛٚیت لطاض زاضز .بٙابطایٗ زِٚت ٔیتٛا٘س بٝفٙوٛاٖ یىوی اظ بروفٞوای اؾاؾوی
التهاز والٖ ،با اؾتفاز ٜاظ بٛزر ٝبٝفٛٙاٖ یه ٚؾیّ ٝو ٝزض آٖ زضآٔسٞا ٔ ٚراضد ٔرتّف زِٚت حهت
ٔیك٘ٛسالتهاز ضا زض ضؾیسٖ ب ٝاٞساف ذٛز زض ؾغح والٖ ٞسایت وٙس.
زِٚتٞا بطای ا٘زاْ ٔیٔٛضیتٞا ٚ ٚؽایفی التهازی  ٚغیط التهوازی ذوٛز بوٙٔ ٝوابـ ٔواِی ٘یاظٔٙوس
ٞؿووتٙس .زض یووه زؾووت ٝبٙووسی وّآووی ،زضآٔووسٞای زِٚووت بوو ٝز ٚزؾووت ٝزضآٔووسٞای ٔاِیوواتی غیطٔاِیواتی
زؾتٝبٙسی ٔیٌطزز .بط ایٗ اؾواؼ یىووی اظ ٟٔوٓتوطیٗ ضاٜٞوای تیٔیووٗ ٔووراضد زِٚوت ،رٕوـآٚضی
ٔاِیاتٞا اؾت .بٝفهاضتزیٍط با تٛر ٝبٔ ٝمایؿو ٝایٗ ٔٙهـ ٔو ٟٓتیٔیووٗ ٔواِی بوا ؾوایط ٔٙوابـٔ ،ویتوٛاٖ
ٌفت ٞوطچ ٝؾٔ ٟٓاِیاتٞا زض تیٔیٗ ٔوراضد زِٚت بیكوتط باقوس ،اظ آحواض ٘وأغّ ٛالتهوازی واؾوتٝ
ٔیقٛز .زض وكٛضٞای پیكطفت ٝبطذالف وكٛضٞای زضحاَتٛؾق -ٝؤ ٝاِیاتٞا ٘مف ٘واچیعی زاض٘وس-
تمطیهار تٕأی ٔراضد زِٚت اظ ایٗ عطیك تیٔیٗ ٔیقٛز .با تٛر ٝبو ٝایٙىو ٝزضآٔوسٞای ٔاِیواتی اظ حهوات
٘ؿهی بیكتطی بطذٛضزاض٘س  ٚاظ ضاٜٞای بؿیاض ٌ٘ٛواٌ٘ٛی تویٔیٗ ٔویقو٘ٛس ،بواال بوٛزٖ ؾو ٟٓایوٌٗ٘ٛوٝ
زضآٔسٞا زض تیٔیٗ ٔاِی ٔراضد زِٚتٔ ،یتٛا٘س آحاض التهازی ٔغّٛبی بٕٞ ٝوطا ٜزاقوت ٝباقوس .الظْ بوٝ
شوط اؾت و ٝچٙا٘چ ٝزضآٔسٞای ٔاِیاتی بوطای تویٔیٗ ٔرواضد ٔواِی زِٚوت ووافی ٘هاقوس ،الظْ اؾوت
زضآٔسٞای غیط ٔاِیاتی  ٚیا اؾتمطاو ایٗ وؿطی ضا تیٔیٗ وٙس.
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زض ٔمابُ بحج زضآٔسٞای زِٚتٕٛٞ ،اض ٜچٍٍ٘ٛی ٔراضد زِٚت بو ٝزِیوُ ٚؾوقت  ٚپیچیوسٌی
احطٌصاضی آٖ زض التهاز ٔٛضز تٛر ٝپػٞٚكٍطاٖ بٛز ٜاؾتٔ .راضد زِٚت زاضای عیف ٚؾویقی اؾوت
 ٚارعاء ٔرتّفی ضا قأُ ٔی قٛز و ٝواضوطز  ٚتیحیط ٞطیه اظ ایٗ ارعاء بط ؾایط ٔتغیطٞوای التهوازی
ٔتفاٚت اؾت .اٌط زض یه ٍ٘ا ٜوّی ٔراضد زِٚت ضا زض ز ٚبرف ٞعیٞٝٙای راضی  ٚفٕطا٘ی تمؿویٓ
بٙسی وٙیٓٔ ،راضد راضی زِٚت ٔیتٛا٘ٙس با ٚضٚز زض تابـ ٔغّٛبیت ذوا٘ٛاض  ،ضفوا ٜذوا٘ٛاض ضا افوعایف
زٙٞس.
ٔراضد فٕطا٘ی یا ؾطٔایٝای زِٚوت ،زض حمیموت ٔرواضری ٞؿوتٙس وو ٝزض آیٙوس ٜوؿوب زضآٔوس
ٔیوٙٙس .ب ٝفهاضت زیٍط الظْ اؾت زِٚت بطای ا٘زواْ ٚؽوایف ٔؿووِٛیتٞوای التهوازیٞ ،عیٙوٞٝوای
ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ضا بطای ؾطٔایٌٝصاضی ب٘ ٝحٛی و ٝزض آیٙس ٜب ٝزضآٔسٞای ٔؿوتمیٓ  ٚغیطٔؿوتمیٓ بیا٘زأوس
ٔتحُٕ قٛز .ایٗ ؾطٔایٌٝصاضیٞا قأُ ٔاقیٗآالت ،ؾاذتٕاٖٞا ،پطٚغٜٞوای تحمیمواتی  ٚعوطحٞوای
ٔرتّف فٕطا٘ی  ٚغیطٔ ٜیقٛز و ٝاغّب ٔٙافـ ٘اقی اظ آٖٞوا زض آیٙوس ٜلابوُ حهو َٛاؾوتٔ .رواضد
ؾطٔایٝای بٔ ٝهاضف ظیطبٙایی ٔیضؾٙس  ٚزض ٟ٘ایت ٔٛرب افعایف تِٛیس ٔویقو٘ٛس .افوعایف ٔرواضد
ؾطٔایٝای ب ٝا٘زاْ بط٘أٞٝای فٕطا٘ی بیكتط  ٚزض ٟ٘ایت ایزاز اقتغاَ  ٚافعایف تِٛیس  ٚافطایف زضآٔوس
ٔٙزطٔی قٛزٔ .راضد فٕطا٘ی اظ عطیك فوطا ٓٞووطزٖ ظیطؾواذت ٞوای التهوازی  ٚاضتموای وواضایی ٚ
بٟطٜٚضی اضاف ٝضفا ٜبٍٙاٜٞا ضا بٕٞ ٝطا ٜزاض٘س .اِهت ٝعهك لا٘ٚ ٖٛاٌٙطٔ 1رواضد زِٚوت ٕٞواٌٖ٘ٛو ٝووٝ
ٔیتٛا٘س بٝفٛٙاٖ فأُ بطٖٚظا ٔٙزط ب ٝضقس قٛزٕٞ ،چٙیٗ ٔیتٛا٘س زض٘تیز ٝضقوس التهواز یقٙوی فأوُ
زضٖٚظا باقس .زضحاِیو ٝعطفساضاٖ ویٙعی ٔراضد زِٚت ضا فّت ضقس التهوازی ٔویزا٘ٙوسِٛ ،وواؼ
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ٔقتمس اؾت و ٝؾطٔایٌٝصاضی زِٚتی زض آٔٛظـ ؾطٔای ٝا٘ؿا٘ی زض بّٙسٔست بٝفٛٙاٖ یه فأوُ ٟٔوٓ
زض ضقووس التهووازی تیحیطٌووصاض اؾووت .بوواض٘ ٚیووع ٔقتمووس اؾووت إٞیووت ٔروواضد زِٚتووی زض تكووىیُ
ظیطؾاذتٞای فٕٔٛی ضقس التهازی بؿیاض ٔثحط اؾت .ضقس زضآٔس ؾطا٘ ٝزض ٞط التهاز لابّیت  ٚزأٝٙ
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ا٘ترا ذا٘ٛاضٞا ضا افعایف ذٛاٞوس زاز .ایوٗ لوسضت ا٘تروا بواالتط ،ظٔیٙو ٝا٘تروا آٔوٛظـ فواِی ٚ
بٟساقت ذهٛنی ضا بطای ذا٘ٛاضٞا بیكتط ذٛاٞس وطز (بٛٙؼ.)2007 ،1
 .0-2-0-2رابطه میان دولت و رفاه
یىووی اظ ٔؿووائُ ٟٔووٓ زض ضابغوو ٝبووا پی٘ٛووس زِٚووت ،ضقووس التهووازی  ٚضفووأ ٜهووطفوٙٙووس ،ٜتوویٔیٗ
ظیطؾاذتٞای ٔٛضز٘یاظ اظ ؾٛی زِٚت اؾت .ظیطؾاذتٞا بٝعٛض وُ بٝفٛٙاٖ ظیطؾاذتٞای فٕٔٛی
انّی قٙاذتٔ ٝیق٘ٛس وٛٔ ٝضٛؿ اؾاؾی التهاز ٞؿتٙس  ٚیه فأُ حٕایتی بطای اوخوط فقاِیوتٞوای
التهازی یه وكٛض ٞؿتٙس .اٌطچ ٝذسٔاتی و ٝتٛؾظ ظیطؾاذتٞا فطأ ٓٞیقٛز تٛؾظ ذا٘ٛاضٞوا ٚ
بٍٙاٜٞا ٔهطف ٔیقوٛز ،زض ازبیوات ٔطبوٛط بو ٝظیطؾواذتٞوا بو ٝآٖٞوا واالٞوای فٕؤٛی زض ٔمابوُ
واالٞای ٔهطفی اقاضٔ ٜیقٛز .ظیطؾاذتٞایی و ٝتٛؾوظ زِٚوتٞوا بوٚ ٝروٛز ٔویآیٙوس ،اظ ضاٜٞوای
ٌ٘ٛأٌ ٖٛیتٛا٘ٙس ٔٛرب احطٌصاضی بط قس  ٚتٛؾق ٝق٘ٛس.بط ایٗ اؾاؼ ،ظیطؾاذتٞا بٝفٙوٛاٖ فأوُ
انّی بطای واٞف ٔٛا٘ـ تزاضی فُٕ ٔیوٙٙس .ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٙاعك قٟطی ب ٝایٗ نٛضت ٘كاٖ زازٜ
ٔیقٛز و ٝظیطؾاذتٞا ب ٝتٛؾق ٝباظاض واض  ٚباظاض واال وٕه ٔویوٙوس  ٚاظایوٗضٙٔ ٚزوط بو ٝافوعایف
بٟطٜٚضی  ٚتِٛیس ٔیقٛز .فسضو ٚ ٝبٌٛتی ( )2005بطای آفطیمای رٛٙبی احطات باالی ظیطؾاذتٞا بوط
بٟطٜٚضی ٘یطٚی واض زض برفٞای ٌ٘ٛواٌ ٖٛضا ٔحاؾوه ٝووطزٜا٘وس .زض ایوٗ تحمیوك احوطات چكوٍٕیط
واالٞای فٕٔٛی زض حٛظ ٜحُٕ٘ٚمُ  ٚاضتهاعات بط بٟطٜٚضی ٘یطٚی وواض ٔكواٞسٔ ٜویقوٛز .وٙیٙوً
(ٔ )2000قتمس اؾت و٘ ٝهایس اظ احطات را٘هی باالیی ؤ ٝراضد زِٚوت زض حوٛظ ٜظیطؾواذتٞوا ایزواز
ٔیوٙٙس و ٝاحطات ٔرتّفی اظ رّٕ ٝبٟهٛز قطایظ یه وكٛض رٟت اضتهاط با تزاضت رٟا٘ی زاضز غافُ
بٛز .چطاو ٝتٟٙا فأُ ٔ ٟٓزض افعایف تزاضت رٟا٘ی ،آظازؾاظی ؾیاؾتٞای تزاضی ٘یؿت  ٚافعایف
 ٚبٟهٛز ظیطبٙاٞا فأُ ٔ ٟٓزیٍط زض ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت.
ضقس  ٚپیكطفت ٞط رأقٝای بٚ ٝروٛز ظیطؾواذتٞوای فیعیىوی بوطای تِٛیوس  ٚتٛظیوـ واالٞوا ٚ
ذسٔات بیٗ فأٔ ٝطزْ بؿتٍی زاضز بٝعٛضیو ٝلسضت التهاز ّٔی ب ٝتٛا٘ایی ٔٛرٛزی ظیطؾواذت آٖ
بؿتٍی زاضز ٕٞچٙیٗ ظیطؾاذتٞا بٝفٙوٛاٖ یوه زازٚ ٜاؾوغٝای بٟوطٜٚضی فٛأوُ تِٛیوس ضا افوعایف
. Benous
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ٔیزٙٞس اظایٗضٔ ٚیتٛاٖ ظیطؾاذتٞای التهازی  ٚزیٍوط فٛأوُ تِٛیوس ضا ٔىٕوُ یىوسیٍط زا٘ؿوت.
ذسٔات فٕٔٛی ٌؿتطـیافت ٝتٛؾظ زِٚت بٝعٛض ٔؿتمیٓ  ٚبٚٝیػ ٜزض ٔٙاعك قٟطی ضفا ٜذا٘ٛازٜٞوا ضا
افعایف ٔیزٞس ٌطچ ٝایٗ بٟهٛز ضفا ٜبٝعٛض ٔؿتمیٓ تِٛیس ضا تحوت تویحیط لوطاض ٕ٘ویزٞوس أوا اظ عطیوك
افعایف ویفیت ٘یطٚی واض بٟطٜٚضی ضا افعایف زاز ٚ ٜاظایٗض ٚبٝعٛض غیطٔؿتمیٓ ٔٛرب ٔیقٛز ضقوس
التهاز افعایف یابس .اظ ٔٙؾط زیٍط ،فطض ٝواالٞای فٕٔٛی ٕٞ ٚچٙیٗ ظیطؾاذتٞای ٔٛضز٘یاظٞ ،عیٙوٝ
اوخط فٛأُ تِٛیسی ضا و ٝتٛؾظ بٍٙاٜٞا اؾتفازٔ ٜیق٘ٛس واٞف ٔیزٞس .بٝعٛض ٔخاَ ظیطؾاذتٞوای
اضتهاعاتی بٝعٛض ٔؿتمیٓ بٟطٜٚضی ضا افعایف زازٛٔ ٚ ٜرب ٔیقٛز وٞ ٝعیٞٝٙای بٍٙاٜٞا واٞف یابس
(اؾتطا .)2008 ،
یىی زیٍط اظ ابقاز تیحیطٌصاض ظیطؾاذتٞا بعضيتط قسٖ باظاضٞا اؾت .ایٗ ٔٛضٛؿ بٚٝیػ ٜزض ؾٝ
باظاض ٘یطٚی واض ،باظاض واال  ٚباظاض ؾطٔای ٝاؾتفازٔ ٜیقٛز .وواٞف ٞعیٙوٞٝوایی ٕٞچو ٖٛحٕوُ٘ٚموُ،
اضتهاعات ٔٛرب ٔیقٛز و ٝنوطفٞ ٝوای ٔمیواؼ التهوازی  ٚترهوم زض باظاضٞوا بوٚ ٝروٛز آٔوسٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ بِ ٝحاػ تیحیطٌصاضی بط ٘یطٚی واض ٔٛرب آٖ ٔیقٛز و ٝفطض ٚ ٝتماضای ٘یط ٚوواض تٙاؾوب
بٟتطی یافتٛٔ ٚ ٝرب واضاتط قسٖ باظاض واض قٛز .بٝعٛضوّی ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛبیاٖ ووطز وو ٝزِٚوت اظ
عطیك ٔراضد فٕطا٘ی بط ضٚی ٌؿتطـ ظیطؾاذتٞا  ٚبقضی اظ واالٞای فٕٔٛی ٙٔ ٓٞافـ بٍٙاٞ ٚ ٜوٓ
ٔٙافـ ذا٘ٛاض ضا تیٔیٗ ٔیؾاظز  ٚایٗ بٝعٛض ٔؿتمیٓ ٔٛرب افعایف ضفا ٜذا٘ٛاضٞوا ٕٞ ٚچٙویٗ اظ عطیوك
واٞف ٞعیٞٝٙا  ٚتٛؾق ٝباظاضٞا زض افعایف ضقس التهازی ٔثحط اؾت .زض ایٗ چاضچ ، ٛا٘وساظٌٜیوطی
ٔیعاٖ احطٌصاضی ٔراضد زِٚت بط ضفا ٜارتٕافی اظ ٔٛضٛفاتی اؾت وو ٝپیٛؾوت ٝزض لاِوب ٘ؾطیوٞٝوای
ٔتفاٚت بطضؾی ٔیقٛزٌ .ا ٜایٗ ٔٛضٛؿ زض لاِب تیحیطٌصاضی ٔراضد زِٚت بط قواذمٞوای تٛؾوقٝ
ا٘ؿا٘ی ،احطٌصاضی بط واٞف ٔیعاٖ ٘ابطابطیٞای ارتٕافی  ٚیا ٔیعاٖ فمط بطضؾی ٔیقٛز ٌ ٚا ٜزض یوه
تحّیُ ٞعی-ٝٙفایسٔ ٜیعاٖ احطٌصاضی ؾیاؾتٞای تخهیتی بط ضٚی ضقس التهوازی  ٚاحوطات روا٘هی آٖ بوط
ضفا ٜارتٕافی اظ عطیك احطٌصاضی بط زضآٔس ؾطا٘ ٝبطضؾی  ٚاضظیابی ٔیقٛز.
 .2-2-0-2تأثیز مخارج دولت بز مصزف خصوصی
ٍ٘طـ فّٕی ب ٝتیحیط ؾیاؾت ٞای ٔاِی بط ٔتغیطٞوای التهواز ووالٖ اظرّٕؤ ٝهوطف ذهٛنوی،
أطی ضطٚضی اؾت .ظیطا ٔهطف یىی اظ فٙانط اؾاؾی التهواز ٞوط رأقوٞ ٝؿوت .زض نوس بواالیی اظ
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تِٛیس ٘اذاِم ّٔی وكٛض بٞ ٝعیٝٙای ٔهطفی اذتهال ٔییابس .زض٘تیزو ٝبطضؾوی تویحیط ؾیاؾوتٞوای
ٔاِی زِٚت بط ٞعیٞٝٙای ٔهطفی ضطٚضی اؾت توا بوسیٗٚؾویّ ٝؾیاؾوتٞوای وواضا افٕواَ قوٛز .ایوٗ
ٔٛضٛؿ و٘ ٝح ٜٛتیحیطٌصاضی ٔراضد زِٚت بط ضفأ ٜهطف وٙٙس ٔ ٚیوعاٖ ٔهوطف  ٚبوٝفهواضتزیٍوط
ضطیب فعایٙسٔ ٜراضد زِٚت بط ٔهطف ذهٛنی چٍ ٝ٘ٛاؾتٔ ،حُ وٙىواـ  ٚبطضؾوی بؿویاضی اظ
ٔحمموویٗ زض چوواضچ ٛاٍِٞٛووای ٔرتّووف التهوواز وووالٖ بووٛز ٜاؾووت .اٌطچوو ٝبؿوویاضی اظ ٔغاِقووات
ا٘زاْ ٌطفتٔ ٝهطف برف زِٚتی ضا را٘كیٙی بطای ٔهطف برف ذهٛنی زض ٘ؾوط ٌطفتوٝا٘وس ،أوا زض
پاضٜای اظ ٔغاِقات ا٘زاْقسٔ ،ٜهطف زِٚتی بٝفٛٙاٖ ٔىّٕی بطای ٔهطف ذهٛنوی آحواض ٔخهتوی بوط
ضفا ٜذا٘ٛاضٞا زاقتٝا٘س.
زض تحّیُٞای التهاز ویٙعی افعایف ٔراضد زِٚت بٝفٛٙاٖ یه ؾیاؾت ٔاِی ا٘هؿواعی اظ عطیوك
احط فعایٙسٜای و ٝبط اقتغاَ  ٚزضآٔس بٝرای ٔیٌصاضز ،بافوج افوعایف ٔهوطف ذهٛنوی قوس ٚ ٜزض
قطایظ ضوٛزی ٘مف ٕٟٔی زض حهات التهوازی ایفوا ٔویوٙوسِٚ .وی ٍٙٞوأیوؤ ٝرواضد زِٚتوی اظ ضاٜ
وؿطی بٛزر ٝتیٔیٗ ق٘ٛس ،بٔٝطاتب ضطیب فعایٙس ٜبعضيتط ذٛاٞس بٛز چطاو ٝتیٔیٗ ٔاِی ٔرواضد اظ
عطیك ٔاِیاتٞا بافج واٞف ٔیعاٖ زضآٔس لابُتهطف ذا٘ٛاض ذٛاٞس قس ٘ ٚیطٚیوی زض رٟوت فىوؽ
احطٌصاضی ؾیاؾت ٔاِی ا٘هؿاعی ضا واٞف ٔیزٞس (چطچٕٗ .)2001

بط اؾاؼ اٍِٛی ٘ٛوالؾیهٞا ،چٙا٘چ ٝافعایف ٔراضد زِٚت ٔٛلت أا زضاظٔوست باقوس ،أىواٖ
تغییط ٔؿیط ظٔا٘ی بطای ٔهطف ذا٘ٛاضٞا ٚرٛز زاقت ٚ ٝافعایف ٔراضد زِٚوت ٔٛروب افوعایف ٔیوعاٖ
ٔهطف ذهٛنی ذٛاٞس قس .زض ٔمابُ زیوسٌا٘ ٜوٛوالؾویىی ،زض ٔغاِقوات اذیوط وو ٝزض چواضچٛ
اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی ویٙعی رسیس ا٘زاْقس ٜاؾت ،أىاٖ ٚرٛز ٔهطفوٙٙسٌا٘ی بوا
ضفتاض وٙیعی زض وٙاض ٔهطفوٙٙسٌاٖ ٘وٛوالؾیه ٔغطح ٔیقٛز .ب ٝایٗ نٛضت وٌ ٝطٞٚی اظ افوطاز
رأق ٝبا أتٙاؿ اظ فقاِیت زض باظاض زاضایی ،بطای ٔهطف فقّی ذٛز بط زضآٔوس لابوُتهوطف فقّوی اتىوا
ٔیوٙٙس .بٙابطایٗ افعایف ٔراضد زِٚت اظ ضا ٜاؾتمطاؤٕ ،ىٗ اؾت اظ ؾٛی ٔهطفوٙٙسٌاٖ بٙٔٝعِٝ
افعایف حطٚت قرهی تّمی قسٔ ٚ ٜهطف آٖٞا افعایف یابس .باض )1989( ٚزض ایٗ زؾت ٝاظ ٔغاِقوات،
فّت ٚرٛز چٙیٗ ٔهطفوٙٙسٌا٘ی ضا ٘مم زض باظاض زاضایی ٔ ٚحوسٚزیت ٘موسیٍٙی ذا٘ٛاضٞوا فٙوٛاٖ
وطز .احط زضآٔسی حانُ اظ افعایف ٔراضد زِٚت بٝفٛٙاٖ ٟ٘از ٜتِٛیس ذهٛنی با بٟهٛز ؾغح تِٛیوس،
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بافج افعایف ٔهطف ذا٘ٛاض ٔیقٛز .اظ عطف زیٍط احط رهطا٘وی ٔطبوٛط بو ٝروسایی٘اپوصیطی ٔرواضد
زِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی ب ٝتٛر ٝب ٝایٙىٔ ٝراضد زِٚت با ٔغّٛبیت ٟ٘ایی ٔهطف ذهٛنوی ضابغوٝ
ٔؿتمیٓ زاضزٛٔ ،رب ٔیقٛز ؤ ٝرواضد زِٚوت بافوج تحطیوه ٔهوطف ذهٛنوی قوٛزٌ .واّ٘ی ٚ
تطا٘ٛا )2016( 1زض ٔٛضز احطٌصاضی ٔراضد زِٚت بط را٘كیٙی ٔهطف  ٚفطاغت ایٌٗ ٝ٘ٛبحج ٔیوٙٙس
و ٝافعایف ٔراضد زِٚت اظ عطیك افعایف تِٛیس ٔٛرب آٖ ٔیقٛز و ٝذا٘ٛاضٞا زض پاؾد بو ٝافوعایف
حطٚت ایزازقس٘ ٜاقی اظ ٔراضد زِٚت  ٚبا تٛر ٝب ٝلابّیت را٘كیٙی بیٗ ٔهطف ٔ ٚیوعاٖ وواضٔ ،یوعاٖ
ٔهطف بیكتطی ضا اذتیاض وٙٙس  ٚاظ ایٗ عطیك ضفا ٜذا٘ٛاض افعایف ٔییابوسٌ .واِی ٕٞ ٚىواضاٖ ()2003
ایٌٗ ٝ٘ٛبیاٖ ٔیوٙٙس و ٝاٌط زض عطاحی ٔسَٞای ویٙعی رسیس ،ذا٘ٛاضٞای غیوط ضیىواضزٚیی ضا ٚاضز
اٍِ ٛوٙیٓ ،زض قطایظ ٚرٛز چؿهٙسٌی لیٕتٞا ،یه افعایف زض پطزاذتٞای زِٚتٛٔ ،رب افعایف
تماضا  ٚافعایف زؾتٕعز ٚالقی قس ٚ ٜایٗ افعایف زضآٔس ؾهب ٔیقٛز ؤ ٝهطف بروف ذهٛنوی
افعایف یابس.
 .3-2-0-2اثزات جانشینی و درآمذی مخارج دولت
بط ذالف ضٚیىطز فٛق ،بط اؾاؼ ٘ؾطی٘ ٝوٛوالؾیه ٞوا  ٚویٙوعی ٞوای رسیوس وو ٝزض آٖ افوطاز
الساْ بٕٛٞ ٝاضؾاظی ٔهطف زض ع َٛظٔاٖ ٔیوٙٙس ،ا٘تؾواض ٔویضٚز وو ٝاحوط حوطٚت ٘اقوی اظ افوعایف
ٔراضد زِٚت بافج واٞف زض ٔهطف ذهٛنی قٛزِٚ .ی بطذوی ٔحممواٖ بوا عوطح احوط رهطا٘وی ،اظ
أىاٖ واٞف زضر ٝرایٍعیٙی ٔراضد زِٚت بٝرای ٔهطف ذهٛنی ٕٞ ٚچٙیٗ احتٕاَ بطٚظ ضابغوٝ
ٔىّٕی بیٗ ایٗ زٔ ٚتغیط ؾرٗ ٌفتٝا٘س .اِٚیٗ ٘ٛؿ احط رهطا٘ی ،احط زضآٔسی حانُ اظ افوعایف ٔرواضد
زِٚت بٝفٛٙاٖ ٟ٘از ٜتِٛیس ذهٛنی اؾت و ٝبا بٟهوٛز ؾوغح تِٛیوس ،بافوج افوعایف ٔهوطف ذوا٘ٛاض
ٔی قٛز .زٔٚیٗ احط ٔطبٛط ب ٝافعایف ؾوافات وواض ذوا٘ٛاض زض پوی احوط حطٚتوی ٔٙفوی ٘اقوی اظ افوعایف
ٔراضد زِٚتی اؾت و ٝافعایف تِٛیس  ٚافوعایف ٔهوطف ذوا٘ٛاض ضا زض پوی زاضز .ؾؤٛیٗ احوط رهطا٘وی
ٔطبٛط ب ٝرسایی٘اپصیطی ٔراضد زِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی اؾوت .زضنوٛضتیوؤ ٝرواضد زِٚوت بوا
ٔغّٛبیت ٟ٘ایی ٔهطف ذهٛنی ضابغٔ ٝؿتمیٓ زاقت ٝباقس ،افوعایف ٔرواضد زِٚوت بافوج تحطیوه
. Ganelli and Tervala
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ٔهطف ذهٛنی ذٛاٞس قس .باض )1981( ٚبطای بطضؾی ضابغ ٝرا٘كیٙی بیٗ ٔراضد زِٚوت ٔ ٚهوطف
ذهٛنی ،با فطو ایٗوو ٝذطیوسٞای زِٚوت بوٙٔ ٝؾوٛض اضائو ٝذوسٔات فٕؤٛی ضایٍواٖ بوطای بروف
ذهٛنی ا٘زاْ ٔیقٛز ،آٖٞا ضا ب ٝزٚزؾت ٝفٕس ٜتمؿیٓ ٔیوٙس .ذسٔات زؾت ٝا َٚو ٝبٝعٛض ٔؿتمیٓ
ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض احطٌصاض ٔیباقٙس ٔ ٚویتوٛاٖ ذوسٔاتی ٘ؾیوط پواضنٞوا ،وتابرا٘وٞٝوا ،بیٕاضؾوتاٖٞوا ٚ
ذسٔات حُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی رع ایٗ زؾت ٝب ٝقٕاض آٚضز .ذهٛنیت لابُتٛر ٝایوٗ ٌوط ٜٚاظ ذوسٔات،
لابّیت را٘كیٙی آٖٞا با ٔهطف ذهٛنی اؾت .ذسٔات زؾت ٝز ْٚبٙٔٝعِٟ٘ ٝازٜٞایی زض فطآیٙس تِٛیس
برف ذهٛنی ٞؿتٙس  ٚزض بطذی ٔٛاضز ٔیتٛا٘ٙس را٘كیٗ ٘عزیه ٟ٘ازٜٞای ٘یطٚی وواض  ٚؾوطٔایٚ ٝ
یا بافج افعایف تِٛیس ٟ٘ایی ٟ٘ازٜٞای برف ذهٛنی ق٘ٛسِ .صا افوعایف ایوٗ ٔرواضد زِٚوت وو ٝزض
بیكتط ٔٛالـ ضایٍاٖ اضائٔ ٝیق٘ٛس ،اظ عطیك افعایف تِٛیس ٟ٘ایی بافوج تحطیوه زضآٔوس ٚالقوی بروف
ذهٛنی قس ٚ ٜذا٘ٛاض ٘ٛفی٘ 1یع اظ ایٗ افعایف زضآٔس ؾٕٟی ٔیبطز .ایٗ افعایف زضآٔس تا حسٚزی
احط ٔٙفی ٔراضد زائٕی زِٚت بط زضآٔس زائٕی ضا رهطاٖ ٔیوٙس .اظایٗزؾت ٔراضد ٔیتٛاٖ بٔ ٝراضد
تسٚیٗ ٘ؾاْ لا٘٘ٛی ،زفاؿ  ٚأٙیت ّٔی ،ذسٔات ضفاٞی ٔخُ آٔوٛظـٚپوطٚضـ  ٚغیوط ٜاقواض ٜووطز .بوا
اؾتفاز ٜاظ ایٗ تمؿیٓبٙوسی ٔوی توٛاٖ ضابغو ٝبویٗ ٔرواضد زِٚوت ٔ ٚهوطف ذهٛنوی ضا تٛضویح زاز.
بسیٗنٛضت و ٝبا افعایف ا٘ساظ ٜزِٚتٞا ،زؾت ٝأ َٚراضد ٘ؿهت ب ٝزؾت ٝزٔ ْٚرواضد زِٚوت بیكوتط
افعایف ٔییابٙس .بٙابطایٗ ا٘تؾاض ٔیضٚز و ٝبا افعایف ٔراضد بط قست را٘كویٙی بویٗ ٔرواضد زِٚوت ٚ
ٔهطف ذهٛنی افعٚز ٜقٛز.
وٛضٔٙسی٘ )1983( 2یع بٝعٛض ضٕٙی ب ٝاحط زضآٔسی ٔراضد زفافی زِٚت اقاضٜووطز ٜاؾوتٚ .ی
زض وٙاض احط اتالفی ٔراضد زِٚت و ٝبا واٞف حطٚت وُ بافج واٞف تماضای وُ ٔیقٛز ،ز٘ ٚمف
زیٍط بطای ٔراضد زفافی ٔتهٛض اؾت و ٝفهاضتا٘س اظ افعایف حطٚت  ٚحفؼ حطٚت .افوعایف حوطٚت
زض٘تیز ٝافعایف ٔٙابـ وكٛضٞا زض رطیاٖ رًٞٙا ٔحمك ٔیقٛز زض ایٗ قطایظ ٔراضد زفوافی زِٚوت
زض حمیمت ٘ٛفی ؾطٔایٌٝصاضی بطای افعایف ٔٙابـ زاذّی بوٝحؿوا ٔویآیوس .اظ عطفوی ،تٟسیوسٞای
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ذاضری ٕٛٞاض٘ ٜیطٚیی زض رٟت واٞف باظزٞی ؾطٔایٞٝای زاذّی افٕاَ ٔیوٙٙوس  ٚزض ایوٗ قوطایظ
افعایف ٔراضد زفافی ب ٝزِیُ ٘مف باظزاض٘سٌی آٖٞا بطای حفؼ ؾطٔای ٝزاذّی الظْ اؾت.
ٔاٞیت احوط زضآٔوسی ٔرواضد زِٚوت زض فطضوی ٝزضآٔوس زائٕوی بوا احوط زضآٔوسی ٔغوطحقوس ٜزض
چاضچ ٛتحّیُٞای ویٙعی ٔتفاٚت اؾت .زض تحّیُٞای وٙیعی ٔتفاٚت اؾت .زض تحّیُٞای ویٙعی
افعایف ٔراضد یه فطز بٔٝخاب ٝافعایف زضآٔس فطز زیٍطی اؾتِ .صا با افعایف ٔراضد ووُ ،تماضوای
وُ  ٚبوٝتهوـ آٖ زضآٔوس ووُ التهواز افوعایف ٔوی یابوسٕٞ .ویٗ افوعایف زضآٔوس ذوٛز بافوج افوعایف
ٔهطفقس ٚ ٜایٗ فطایٙس ٕٞچٙاٖ ازأٔ ٝییابس .بٝفهواضتزیٍوط افوعایف ٔرواضد زِٚوت اظ عطیوك احوط
فعایٙس ٜافعایف ٔهطف ذهٛنی ضا ب ٝز٘هاَ زاضزِٚ .ی زض چاضچ ٛتحّیوُ زضآٔوس زائٕویٔ ،رواضد
زِٚت ب ٝفٛٙاٖ یه ٟ٘از ٜیا فأّی ٔثحط بط واضایی فٛأُ تِٛیس بافوج افوعایف تِٛیوس ذهٛنوی  ٚبوٝ
ز٘هاَ آٖ افعایف ٔهطف ذهٛنی ٔیقٛز٘ .مغٔ ٝكتطن زض ایوٗ ز ٚتحّیوُ ایوٗ اؾوت وو ٝافوعایف
ٔراضد زِٚت زضٟ٘ایت اظ عطیك افعایف زضآٔس فطز بافج افعایف ٔهطف ذهٛنی ٔیقٛز.
 .4-2-0-2اثز جانشینی مصزف-فزاغت
باض )1981( ٚزض بطضؾی احط حطٚتی ٔراضد زِٚت بٝعٛض ضٕٙی ب ٝاحوط را٘كویٙی ٔهوطف-فطاغوت
اقاضٕٛ٘ ٜز ٜاؾتٚ .ی ٔقتمس اؾت و ٝافعایف ٔراضد زِٚت ،ذا٘ٛاض ٕ٘ایٙس ٜفمیطتط قس ٚ ٜاظ ٔهوطف
 ٚفطاغت ذٛز ٔیواٞس  ٚاظآ٘زاو ٝافطایف ؾافات واض افوعایف تِٛیوس ضا بو ٝز٘هواَ زاضز ،بایوس ٔموساض
افعایفیافتٔ ٝراضد زِٚت با افعایف زض ٔهطف ذاِم اظ زضآٔس بطابط باقس .أا احط را٘كیٙی ٔهوطف-
فطاغت بط ضابغ ٝبیٗ ٔراضد زِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی ب ٝایٗ ٘تیزٔ ٝحسٚز ٕ٘یقٛز .چطاوو ٝافوعایف
ؾغح تِٛیس زض احط افعایف فطض٘ ٝیطٚی واض بافج افعایف حطٚت ذا٘ٛاض  ٚتقسیُ آٖ بو ٝؾوٕت ؾوغح
اِٚی ٝحطٚت ٔیقٛز .زضر ٝایوٗ تقوسیُ حوطٚتٚ ،ابؿوت ٝبو ٝلابّیوت را٘كویٙی بویٗ ٔغّٛبیوت حانوُ اظ
ٔهطف  ٚفسْ ٔغّٛبیت حانُ اظ افعایف ؾافات واض زض تابـ ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض اؾتٞ .طچٔ ٝغّٛبیوت
ٟ٘ایی حانُ اظ ٔهطف بیكتط اظ فسْ ٔغّٛبیت ٟ٘ایی واٞف فطاغت بوٛز ٚ ٜقوست را٘كویٙی ٔرواضد
زِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی زض تابـ ٔغّٛبیت وٕتط باقوس ،افوطاز زض ٔٛارٟو ٝبوا احوط حطٚتوی ٔٙفوی اِٚیوٝ
ب ٝرای واٞف ٔهطف ذهٛنی ٔیُ بیكتطی ب ٝواٞف فطاغت زاض٘س .زض چٙیٗ قطایغی ٔیعاٖ رهوطاٖ
احط حطٚتی بیكتط قس ٚ ٜضابغٔ ٝراضد زِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی ب ٝحاِت ٔىّٕیتط ٘عزیهتط ٔیقٛز.
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 .5-2-0-2اثز جذاییناپذیزی مخارج دولت و مصزف خصوصی
زض تحّیُٞای ٔرتّف پیطأ ٖٛاحط ٔراضد زِٚت بط ٔهطف ذا٘ٛاض ز ٚضٚیىطز فٕس ٜزض ذهٛل
ضابغٔ ٝراضد زِٚت ٔ ٚغّٛبیت ذا٘ٛاض ٚرٛز زاضز .زض پواضٜای اظ تحّیوُٞوا ٔرواضد زِٚوت ٚاضز توابـ
ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض ٘كس ٚ ٜفمظ احط حطٚتی آٖ بط زضآٔس لابُتهطف افطاز ٔس٘ؾط اؾت .زض ٌطٞٚی زیٍوط
اظ ٔغاِقات ،ب٘ ٝمف ٔراضد زِٚت بٝفٛٙاٖ فأّی احطٌصاض بط ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض ٘یع تٛر ٝقس ٜاؾوت .زض
ایٗ زؾت ٝاظ ٔغاِقات بطای بطضؾی ضابغ ٝبویٗ ٔرواضد زِٚوت ٔ ٚهوطف ذهٛنوی زض توابـ ٔغّٛبیوت
ذا٘ٛاض فٕٔٛار آ ٔف" ْٟٛرا٘كیٙیٔ/ىّٕی ارٛضث" اؾتفازٔ ٜیقٛز .بط اؾاؼ تقطیفی وو ٝاظ واالٞوای
ٔىُٕ  ٚرا٘كیٗ تٛؾظ ارٛضث  ٚپاضت ٛاضائٝقس ،ٜواالی  yزض بٛزرؤ ٝهوطفوٙٙوسٔ ٜىٕوُ  xاؾوت
اٌط با افعایف  Xبا فطو حهات ٔ Yغّٛبیت ٟ٘ایی  Yافعایف یابس  Y ٚرا٘كیٗ  Xاؾت اٌط ایٗ ٔٛضٛؿ
بطفىؽ باقس .بٙابطایٗ اٌط زض تابـ ٔغّٛبیوت ذوا٘ٛاض ٔرواضد زِٚوت بافوج افوعایف ٔغّٛبیوت ٟ٘وایی
ٔهطف ذهٛنی قٛز ،ایٗ زٔ ٚتغیط ٔىُٕ ارٛضث ٔیباقس .چٙا٘چٔ ٝراضد زِٚت را٘كیٗ اروٛضث
ٔهطف ذهٛنی باقس ،افعایف ٔراضد زِٚت واٞف ٔغّٛبیت ٟ٘ایی ٔهطف ذهٛنی ضا بو ٝز٘هواَ
ذٛاٞس زاقتٌ .طٞٚی اظ ٔحمماٖ ضٕٗ اؾتٙاز بٔ ٝف ْٟٛفوٛق ٔقتمس٘وس زضحواِیوؤ ٝرواضد زِٚوت ٚ
ٔهطف ذهٛنی ٔىُٕ ارٛضث باقٙس ،أىاٖ رهطاٖ احط حطٚتی اِٚی٘ ٝاقی اظ افعایف ٔرواضد زِٚوت
ٚرٛز زاضز .ایٗ رٙه ٝاظ ضابغ ٝزِٚت ٔ ٚهطف ذهٛنی رایٍإٟٔ ٜی زض تهیویٗ احوط ٟ٘وایی تغییوطات
ٔٛلت ٔراضد زِٚت بط ٔهطف ذهٛنی  ٚبٝتهوـ آٖ بوط حؿوا رواضی زاضز .اٌوط ٔرواضد زِٚوت ٚ
ٔهطف ذهٛنی را٘كیٗ ارٛضث باقٙس ،اظیهعطف افعایف ٔرواضد زِٚوت بافوج وواٞف زضآٔوس
لابُتهطف ذا٘ٛاض قس ٚ ٜاظ عطف زیٍط بافج واٞف تٕایُ آٖٞا بٔ ٝهطف بیكتط ٔیقوٛز ،بٙوابطایٗ
زض ایٗ حاِت پیفبیٙی ٔیقٛز ؤ ٝهطف ذهٛنی زض ٔمابُ افعایف ٔراضد زِٚت واٞف یابس.
 .6-2-0-2اثزمخارج دولت بز رفاه مصزفکننذه و رفاه اجتماػی
ٚاغٜٞایی ٔا٘ٙس ضفا ٜارتٕافی ،اظرّٕٚ ٝاغٜٞایی ٞؿتٙس و ٝاظیهعطفِٛٔ ،وٛز ٘ؾواْٞوای ٔوسضٖ
ٞؿتٙس  ٚاظایٗض ٚزض تقطیف آٖ ٞوا ٘وٛفی ابٟواْ  ٚپیچیوسٌی ٚروٛز زاضز  ٚاظ عوطف زیٍوطٚ ،ضوقیت
چٙسرا٘ه ٝالتهازی -ارتٕافی ضا زضبطٔوی ٌیط٘وس .ضفوا ٜارتٕوافی ضا ٔویتوٛاٖ اظ ابقواز ٔتفواٚتی ٔوٛضز
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تزعیٚٝتحّیُ لطاض زاز .زض ٔها٘ی ٔغاِقات ارتٕافی ،آٖ ضا ٔزٕٛفٝای ٔتكىُ اظ ذسٔاتٔ ،ثؾؿات ٚ
ٟ٘ازٞا بطای تیٔیٗ ظ٘وسٌی ٔغّو ٚ ٛبطذوٛضزاضی اظ ٔٞٛهوتٞوای عهیقوی ٙٔ ٚوابـ ارتٕوافی تقطیوف
ٔیوٙٙس  ٚبٝفهاضتزیٍط ،عطفساضاٖ ضفا ٜارتٕافی ،احؿاؼ ٔیوٙٙس و ٝرٙهوٞٝوای ذانوی اظ ظ٘وسٌی
ارتٕافی ٘هایس ب ٝزؾت ذیاَپطزاظیٞای باظاض ؾپطز ٜقٛز؛ ایٗ اٞوساف ضفواٞی قوأُ تِٛیوس أىا٘وات
ضفاٞی ٔقٕٔ َٛا٘ٙس بیٕو ٝبیىواضی ،بٟساقوت ،آٔوٛظـٚپوطٚضـ ،باظ٘كؿوتٍی  ٚفمطظزایوی اؾوت .زض
٘ؾطیات رسیس ب ٝبطآٚضز ٜقسٖ ٘یاظٞا پطزاذتٕ٘ ٝیقٛز ،بّىٟٔ ٝیاوطزٖ قطایظ اظرّٕ ٝبیٕ ٝارتٕوافی
ضا یه اِٛٚیت بطرؿتٔ ٝیزا٘ٙس ،زضفیٗحاَ با ٟٔیاوطزٖ قوطایظ یقٙوی تٛظیوـ ٔزوسز ضفوا ٜارتٕوافی
قطایظ ضفا ٜضا بٚ ٝرٛز ٔیآٚض٘س..
بٝعٛضوّی ؾ ٝضٚیىطز اؾاؾی زض ا٘ساظٌٜیطی ضفا ٜالتهازی ٚرٛز زاضز٘ .رؿتیٗ ٔف ْٟٛتابـ ضفواٜ
ارتٕافی اظ تطریحات تٛظیقی بط٘أٝضیع ٔطوعی التهاؼقس ٜاؾت .چٙیٗ تفؿیطی اظ تابـ ضفا ٜارتٕافی
بیاٍ٘ط بطزاقت بط٘أٝضیع ٔطوعی اظ ٔغّٛبیت ٔهطفوٙٙس ٜبوا اؾوتفاز ٜاظ ؾوغٛح ٔهوطف اؾوت .ایوٗ
ضٚیىطز ،تفؿیط ؾاظٌاضی اظ تابـ ضفا ٜارتٕافی اضائٔ ٝیٕ٘ایس .زٔٚیٗ ٔف ْٟٛتابـ ضفا ٜارتٕافی اظ یوه
ٔف ْٟٛاذاللی التهاؼقس ٜاؾت .زض ایٗ ضٚیىطز ،تابـ ضفا ٜارتٕافی با تٛر ٝبو ٝاٞوساف رأقو ٝتقیویٗ
ٔی ٌطزز .زض ایٗ ضٚیىطز ز ٚزیوسٌا ٜغاِوب ٚروٛز زاضز .یىوی زیوسٌأ ٜغّٛبیوت ٌطایواٖ اؾوت ووٝ
زؾتیابی ب ٝبیكتطیٗ واال بطای رأق ٝضا بٝفٛٙاٖ تابـ ٞسف زض ٘ؾط ٔیٌیط٘وس زض ایوٗ ضٚیىوطز ٔزٕوٛؿ
ٔغّٛبیت بٝفٛٙاٖ قاذم انّی ا٘ساظٌٜیطی ٔغّٛبیت زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقوٛز  ٚایوٗ ٔٛضوٛؿ وو ٝایوٗ
ٔغّٛبیت چٍ ٝ٘ٛبیٗ ٔهطفوٙٙسٌاٖ تمؿیٓ ٔیقٛز اظ إٞیت ذانی بطذٛضزاض ٘یؿت .زیسٌا ٜضلیب
ٔهتٙی بط زیسٌا ٜضاِعیٔ 1یباقس .زض ایٗ ٍ٘طـ ظٔا٘ی ؾغح ضفا ٜارتٕافی حساوخط ٔیقٛز وو ٝؾوغح
ضفا ٜفمیطتطیٗ فطز زض رأق ٝافعایف یابس .زض ایٗ ٘وٛؿ اٍِو ٛتٛظیوـ ٔغّٛبیوت بویٗ افوطاز رأقو ٝبؿویاض
إٞیت زاضز .زض ضٚیىطز ٔغّٛبیت ٌطایاٖ ٘یاظ اؾت ؤ ٝغّٛبیت ٔهوطفوٙٙوسٌاٖ بوا یىوسیٍط رٕوـ
قس ٜتا بتٛا٘یٓ ب ٝتابـ ضفا ٜارتٕافی بطؾیٓ .ؾٔٛیٗ ضٚیىوطز ،اؾوترطاد واضزیٙواِی توابـ ضفوا ٜبوٚٝؾویّٝ
تطریحات ٔهطفوٙٙسٌاٖ ا٘فطازی اؾت ٔ ٚهتٙی بط ایٗ فطو اؾت و ٝیه تٙاؽط یوهبوٝیوه ٔیواٖ
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تطریحات ا٘فطازی  ٚارتٕافی ٚرٛز زاضز .بٝفٛٙأٖخاَ اٌط تٕاْ ٔهطفوٙٙسٌاٖ یه ٚضوقیت ضا بوط
زیٍطی تطریح زٙٞس ٔیبایؿت تابـ ضفا ٜارتٕافی ٘یع اضرحیوت ایوٗ ٚضوقیت زض ٔمایؿو ٝبوا ٚضوقیت
ضلیب ضا ٘كاٖ زٞس.
زض ازبیات التهازی تٛابـ ظیازی بطای ؾٙزف ضفا ٜرأق ٝعطاحیقسٜا٘س اظ آٖ زؾتٔ ٝویتوٛاٖ بوٝ
تٛابـ ضفا ٜاض ،ٚبطٌؿ-ٖٛؾأٛئّؿ ،ٖٛتابـ ضفأ ٜغّٛبیت ٌطا ،تابـ ضفاٞ ٜطؾا٘ی ،تابـ ضفا ٜؾٗ  ... ٚغیطٜ
اقاض ٜوطز .بطٌؿ ٚ ٖٛؾأٛئّؿ ٖٛضفا ٜارتٕافی ضا تابقی اظ ٔغّٛبیت افطاز ٔرتّف تقطیف ٔیوٙٙوس ٚ
بطای ایٙى ٝایٗ ٔٛضٛؿ بِ ٝحاػ وٕی لابُا٘ساظٌٜیطی باقس ،تابـ ٔغّٛبیوت ضا بو ٝزٔ ٚتغیوط ٔهوطف ٚ
فطاغت تمؿیٓ ٕ٘ٛزٜا٘س .اٌط تابـ ضفا ٜارتٕافی ضا بٝنٛضت تابقی اظ ٔغّٛبیتٞای افطاز ٔرتّف فوطو
وٙیٓ ب ٝتابـ ضفا ٜارتٕافی فطزٌطایا٘ ٝذٛاٞیٓ ضؾیس.
یىی زیٍط اظ تٛابـ پطواضبطز تٛابـ ضفا ٜارتٕافی و ٝبط اؾاؼ ٔتغیطٞوای ووالٖ التهوازی زض ٘ؾوط
ٌطفتٔ ٝیقٛز ٔیعاٖ ٔٙفی تابـ ظیاٖ ارتٕافی اؾت و ٝبط اؾاؼ تمطیب توابـ ٔغّٛبیوت ٔهوطفوٙٙوسٜ
حٔ َٛمساض پایساض آٖ حانُ ٔیقٛز .آضٌٔٛاٖ تابـ ظیاٖ ارتٕافی ٔتغیطٞوایی چو ٖٛتوٛضْ  ٚقوىاف
تِٛیس اؾت و ٝاظ اضتهاط ٔیاٖ بٟیٝٙؾاظی تابـ ٔغّٛبیت فطزی ،قطایظ بٟیٝٙؾاظی تابـ ٞعی ٝٙتِٛیسوٙٙسٜ
٘ٛفی  ٚقطایظ تؿٛی ٝباظاض تكىیُ ٔیقٛز ٔ ٚقٕوٛالر ضإٙٞوای ؾیاؾوتٌوصاضاٖ پوِٛی ٔ ٚواِی رٟوت
بٟیٝٙؾاظی ؾیاؾتٞای ذٛز ٔیقٛز و ٝزض آٖ تابـ ظیاٖ ارتٕافی ،تابقی اظ توٛضْ ،قوىاف تِٛیوس ،یوا
٘طخ بٟط ٜاؾت .بسیٟی اؾت و ٝؾیاؾتٌصاض زض پی اتراش ؾیاؾتٞایی رٟت وٕیٝٙؾاظی ایٗ توابـ بوا
تٛر ٝب ٝلیٛز ذٛز اؾت  ٚایٗ ٔٛضٛؿ زضٟ٘ایت ٔٙزط ب ٝاتراش ؾیاؾتٞای بٟی ٝٙارتٕافی ذٛاٞس قوس.
ایٗ ٘ٛؿ اظ تٛابـ بٚٝیػ ٜزض اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی تهازفی عطحضیعی ٔیقٛز زض ایٗ حاِت اظ عطیوك
بؿظ تیّٛض ٔطته ٝز ْٚتابـ ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض ٘ٛفی حؤ َٛموساض پایوساض آٖ توابـ ظیواٖ ارتٕوافی ٔحموك
ٔیقٛز )ٌاِی.)2007 ،
زض زؾووتٝای زیٍووط اظ تٛابووـ ٔغّٛبیووت ٔهووطفوٙٙووس ٜووو ٝزض ازبیووات التهوواز وووالٖ ٔٛضزتٛرووٝ
لطاضٌطفتٝا٘س واالٞای فٕٔٛی بٝفٛٙاٖ آضٌٔٛاٖ تابـ ٔغّٛبیوت بوٝعوٛض نوطیح ٚاضز ٔوسَ ٔویقو٘ٛس.
بٝفهاضتزیٍط ٔهطف وٙٙس اظ ٔهطف واالٞای ذهٛنی  ٚفٕٔٛی بٝعٛض ٓٞظٔواٖ ٔٙتفوـ ٔویقوٛز.
ایٗ ٘ٛؿ اٍِ ٛرٟت ا٘ساظٌٜیطی ٔیعاٖ تیحیطٌصاضی ؾیاؾتٞای ٔاِی  ٚبٚٝیػٔ ٜراضد زِٚوت ؾوٛزٔٙس
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ٞؿتٙس .ؾیٕع )2017( 1زض اٍِٛیی رٟت ٔحاؾه ٝتیحیط قٛنٞای ٔاِی بط ضفا ٚ ٜتِٛیوس زض چطذوٞٝوای
التهازی ب ٝاضائٔ ٝسِی پطزاذت ٝاؾت و ٝزض آٖ ٔغّٛبیوت ٔهوطفوٙٙوس ٜبوا ٔهوطف وواالی فٕؤٛی
افعایف ٔییابس .زض ایٗ ٔغاِق ٝرٟت بطضؾی احطٌصاضی قٛنٞای ٔاِی تابـ ضفا ٜبٝنٛضت رٕـ تٛابـ
ٔغّٛبیووت تٕوواْ ذا٘ٛاضٞووای ٔٛرووٛز زض التهوواز زض ٘ؾووط ٌطفتووٝقووس ٜاؾووت  ٚپووؽاظآٖ اظ عطیووك
زیفطا٘ؿیٌُیطی اظ توابـ تهوطیحقوسٔ ٜغّٛبیوت بو ٝبطضؾوی ضوطیب فعایٙوسٔ ٜرواضد زِٚوت بوط ضفواٜ
پطزاذتٝقس ٜاؾت .وّٕٗ ( )2003با اؾتفاز ٜاظ یه ٔسَ تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی  ٚزض حاِتی ووٝ
ٔراضد زِٚت بٝنٛضت ٔخهت زض تهطیح تابـ ٔغّٛبیت ٔهطفوٙٙسٚ ٜاضزقوس ٜاؾوت بو ٝبطضؾوی احوط
ٔتمابُ ؾیاؾت پِٛی ٔ ٚاِی بط تابـ ضفا ٜو ٝنٛضت رٕـ تٛابـ ٔغّٛبیت فطزی اؾت پطزاذت ٝاؾوت .زض
ایٗ حاِت بطذالف اٍِٞٛایی ؤ ٝهوطف زِٚتوی ضا را٘كویٗ ٔهوطف ذهٛنوی ٔویزا٘ٙوس واالٞوای
فٕٔٛی بٝنٛضت ٔىّٕی بوطای ٔهوطف ذهٛنوی زض ٘ؾوط ٌطفتؤ ٝویقوٛز  ٚتوابـ ٔغّٛبیوت توابقی
نقٛزی اظ ٔراضد زِٚت ٔیباقس.
با بطٚظ بحطاٖ التهازی زض ؾاَ ٔ 2008یالزی ایٗ ؾوثاَ اؾاؾوی  ٚلوسیٕی التهواز بواض زیٍوط بوٝ
وا٘ ٖٛانّی ٔزازالت التهاز والٖ باظٌكت و٘ ٝمف زِٚت زض وٙتطَ التهاز چٍ ٝ٘ٛاؾوت اٌطچوٝ
زض ع َٛزٞٝٞای ٌصقت ٚ ٝتحت اٍِٞٛای ٔرتّف التهازی وٞ ٝطوساْ با تٛر ٝبو ٝفوطٚو  ٚقوطایظ
ذال التهازی ایزازقس ٜا٘س ٘مف زِٚت ٔحّی بطای ٔٙالكو ٝبوٛز ٜاؾوت ووٌ ٝوا ٜفّٕىوطز التهوازی
زِٚت زض بٛت ٝتطزیس لطاضٌطفت ٝاؾوت أوا زض ازبیوات التهواز ووالٖ تویحیط ضوطیب ٔرواضد زِٚوت بوط
ٔتغیطٞای حمیمی ٕٞچ ٖٛضقس التهازی ٕٞ ٚچٙیٗ ضفا ٜرأق ٝرایٍاٚ ٜیػٜای زاقت ٝاؾت .احطٌوصاضی
ٔراضد زِٚت  ٚضطیب فعایٙس ٜآٖیىی اظ ٔؿائُ ٕٟٔی اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜتٛؾظ ٔوسَٞوای ٔرتّوف ٚ
زض چاضچ ٛاٍِٞٛای ٔرتّف ٔٛضز اضظیابی لطاضٌطفت ٝاؾت با ض٘ؿا٘ؽ التهاز رسیس والؾیه ٘مف
ؾیاؾت ٔاِی واٞف یافت٘ .ؾطیٕٞ ٝهؿتٍی ضیىاضزیٗ اؾتسالَ ٔیووطز وو ٝا٘تؾواض ٔویضٚز ٌؿوتطـ
ٔاِی ٘اذٛقایٙس باقس چطاؤ ٝطزْ ا٘تؾاض زاض٘س وٙٔ ٝهـ تیٔیٗ ٔاِی ایٗ افعایف ٔراضد ؾوهب ٔویقوٛز
ٔاِیاتٞای آیٙس ٜافعایف یابس (الض .)1989 ،ٚپاؾد ویٙعی ٞای رسیوس بو ٝایوٗ ٔٛضوٛؿ ایوٗ بوٛز ووٝ
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بركی اظ رٕقیت با ٔحسٚزیت افتهاض ٔٛار ٝاؾت  ٚب ٝزضآٔس فقّی ٘ؿوهت بو ٝزضآٔوس زائٕوی ٚاووٙف
٘كاٖ ذٛاٞس زاز (ٔٙىی .)2000 ،1ٛپیف اظ بحطاٖ  2008زض بؿیاضی اظ التهازٞای ٔسضٖ ٘موف ؾیاؾوت
ٔاِی زِٚت بؿیاض ٘اچیع زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقس  ٚایٗ ٘موف تٟٙوا بو ٝتخهیوتوٙٙوسٜٞوای ذٛزوواض وواٞف
ٔییافت زضحاِی وو ٝپوؽ اظ بحوطاٖ ایوٗ زیوسٌاٛٔ ٜضزتطزیوس ٚالوـ قوس (ٚٚزفوطز .)2009 ،2نوٙسٚق
بیٗإِّّی پ٘ َٛكاٖ زاز ٜاؾت وؤ ٝوسَٞوای ووالٖ ٔٛروٛز بوٝعوٛض ٔوسا ْٚضوطیب ٔموازیط ٔواِی ضا
وٓاضظـ ٌعاضـ وطزٜا٘س (بال٘چاضز ِ ٚی .)2013 ،3بٝتاظٌی ٔماالت ٔتقسز ویٙعی اؾتسالَ ٔیوٙٙوس
و ٝضطایب زض ع َٛبحطاٖ اظ ظٔاٖٞای ٔقٕٔ َٛتفاٚت ذٛاٞس بٛز.
 .2-2پیشینه پژوهش
در هطالعات اًجام شذُ در ایزاى ،توزکش هطالعات بیشتز بز اثز سیاستّای هالی ٍ تکاًِّای آى بز
رشذ اقتصادی بَدُ ٍ شایذ هَضَع رفاُ با ایي تَجیِ کِ رشذ اقتصادی ًیش یک هتغیز ًیابتی اس رفاُ
است کوتز هَرد تَجِ پژٍّشگزاى قزار گزفتِ است .اس ایي رٍ در بخش پیشیٌِ پژٍّشّای داخلی
ًیش هحَر بیشتز هباحث در حَسُ رشذ اقتصادی است.
 .0-2-2مطالؼات انجام شذه در داخل
ٌؿىطی  ٚالهاِی ( )1386زض ٔماِٝای تحت فٛٙاٖ" ٔراضد زِٚت  ٚضقس التهازی" با اؾتفاز ٜاظ
یه تابـ وا -زاٌالؼ با باظزٞی حابت ب ٝبطضؾی احط ٔراضد زِٚت بط ضقس التهوازی عوی ؾواَٞوای
 1382-352پطزاذتٝا٘س ،زض ایٗ ٔماِ ٝب٘ ٝمف ؾطٔای ٝا٘ؿا٘ی ،ؾطٔای ٝفیعیىی  ٚبٛزر ٝزِٚوت زض تِٛیوس
پطزاذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض ٌؿتطـ اٍِ٘ ٛیع ا٘هاقت ؾطٔای ٝا٘ؿا٘ی ،ب ٝؾٕٟی اظ ؾطٔای ٝفیعیىوی ،ؾوطٔایٝ
ا٘ؿا٘ی  ٚبٛزر ٝزِٚت پی٘ٛس ذٛضز ٜاؾت ،ضٚـ التهازؾٙزی ب ٝواض ضفت ٝزض ایٗ ٔماِ ،ٝذٛزباظٌكوتی
با ٚلفٞٝای تٛظیقی اؾت٘ .تایذ حىایت اظ آٖ زاضز ؤ ٝراضد زِٚوت چو ٝبوٝنوٛضت ٔهوطفی  ٚچوٝ
بٝنٛضت ؾطٔایٝای تیحیط ٔخهت بط ضقس التهازی زاضزٔ .راضد ؾطٔایٝای زِٚوت ٔویتٛا٘وس توا ز ٚؾواَ
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ضقس التهازی ضا تحت تیحیط ذٛز لطاض زٞس زضحاِیو ٝتیحیط ٔراضد ٔهوطفی ٔقغوٛف بوٕٞ ٝواٖ ؾواَ
اؾت.
حیسض ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1391زض ٔغاِق ٝذ ٛبا فٛٙاٖ "تیحیط قٛنٞای ٔاِی بط تِٛیس  ٚؾوغح لیٕوت
زض ایطاٖ با اؾتفاز ٜاظ اٍِٛی ذٛزضٌطؾی ٖٛبطزاضی ؾاذتاضی" آحاض تىا٘ٞٝای ٔاِی بط تِٛیوس ٘اذواِم
زاذّی  ٚؾغح لیٕت زض ایطاٖ با اؾتفاز ٜاظ زازٜٞای فهّی ،عوی زٚض ٜظٔوا٘ی  1389-1367ضا بطضؾوی
ٔیوٙٙس٘ .تایذ حانُ اظ تٛابـ ٚاوٙف آ٘ی بطای ٔتغیطٞای ٔسَ ٘كاٖ ٔیزٞوس اروعای ٔرتّوف ٞعیٙوٝ
زِٚت  ٚزضآٔس ٔاِیاتی آحاض ٔتفاٚتی زض وٛتأٜست  ٚبّٙس ٔست بط ٔتغیطٞای والٖ بٝرای ٔیٌصاض٘س.
تىا٘ٔ ٝخهت زض ٔراضد وُ ٔ ٚراضد راضی زِٚت ،تِٛیس ضا زض وٛتأٜست بوٝنوٛضت ٔٛلوت افوعایف
ٔیزٞس ٘ ٚیع ٔٙزط ب ٝافعایف ؾغح لیٕتٞا ٔیقٛز ،ایٗ زض حاِی اؾوت ووٞ ٝعیٙوٞٝوای فٕطا٘وی احوط
ٔخهت پایساضتطی بط تِٛیس زاضز ،أا بطؾغح لیٕت تیحیط ٘ساضز .تىا٘ؤ ٝخهوت زض ووُ زضآٔوس ٔاِیواتی احوط
چٙسا٘ی بط تِٛیس ٘كاٖ ٕ٘یزٞس ،أا زض وٛتأٜست احط ٔٙفی بوط ؾوغح لیٕوت افٕواَ ٔویوٙوس .بطضؾوی
ارعای زضآٔسٞای ٔاِیاتی حاوی اظ آٖ اؾت و ٝتىا٘ٞٝای ٔخهت زض ٔاِیاتٞای ٔؿتمیٓ بافج وواٞف
تِٛیس  ٚؾغح لیٕت زض وٛتأٜست ٔیقٛز ٔ ٚاِیاتٞای غیطٔؿتمیٓ احط ٔقٙازاضی بط ایٗ ٔتغیطٞا ٘ساضز.
ٔٙؾٛض  ٚتمی پٛض ( )1394رٟت بطضؾی آحاض قٛنٞای پِٛی  ٚبٛزر ٝزِٚت  ٚزضآٔسٞای ٘فتوی
زض پػٞٚكی تحت فٛٙاٖ"تحّیُ آحاض قٛنٞای پِٛی ٔ ٚراضد ٔاِی زِٚت زض ایطاٖ با اؾتفاز ٜاظ ٔسَ
تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی" اظ عطیك تهییٗ یه اٍِٛی ویٙعی رسیس ب ٝبطضؾوی آحواض ایوٗ تىا٘وٞٝوا
تحت ؾٙاضیٞٛای ؾیاؾتٌصاضی پِٛی نالحسیسی  ٚلافسٜٙٔس پطزاذتٝا٘س٘ .تایذ ٌٛیای ایٗ ٔٛضوٛؿ
اؾت و ٝتحت ٞط ز ٚؾٙاضی ٛافعایف ؾطٔایٌٝصاضی زِٚتی ؾهب افعایف اقتغاَ قس ٜاؾت .با افوعایف
ؾطٔایٌٝصاضی زِٚتی ،ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی با ٚلف ٝافعایف یافتو ٚ ٝزضٟ٘ایوت تِٛیوس ٘یوع بواال ضفتوٝ
اؾت .افعایف ٔراضد راضی زِٚت ٔٛرب افعایف ٔهطف ذهٛنی  ٚاقوتغاَ قوس ٜاؾوتٕٞ .چٙویٗ
افعایف زضآٔسٞای ٘فتی ٔٛرب افعایف تِٛیسٔ ،هوطف  ٚاقوتغاَ  ٚؾوطٔایٌٝوصاضی ذهٛنوی قوسٜ
اؾت ِٚی ٔٛرب افعایف تٛضْ ٘یع قس ٜاؾت  ٚب ٝایٗ زِیُ زؾتٕعز حمیمی واٞف ٔییابس.
رقفطی نٕیٕی ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1395زض پػٞٚف ذٛز با اؾوتفاز ٜاظ یوه اٍِوٛی تقوازَ فٕؤٛی
پٛیای تهازفی زض قطایظ التهاز باظ ب ٝبطضؾی احط تىا٘ٔ ٝراضد ذٛز بط تِٛیس  ٚتٛضْ پطزاذتٙس .زض ایٗ

31

فصلناهه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و ششن ،شواره  ،58بهار 9317

پػٞٚف تٛابـ ٚاوٙف آ٘ی التهاز ب ٝتىا٘ ٝزضآٔس ٘فتی ٔ ٚراضد زِٚت ٔحاؾهٔ ٚ ٝوٛضز اضظیوابی لوطاض
ٌطفت .یىی اظ ٘تایذ ب ٝزؾت آٔس ٜزض ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ زاز و ٝتىا٘ٔ ٝخهت زضآٔسٞای ٘فتی  ٚتىا٘وٝ
ٔراضد زِٚت ٔٛرب افعایف تِٛیس  ٚتٛضْ زض التهاز ایطاٖ ٔیقٛز.
 .0-2-2مطالؼات انجام شذه در خارج
ؾٕیع ِٚ ٚف ( )2014زض ٔماِ ٟٓٔ ٝذٛز تحت فٛٙاٖ " تیحیطٌصاضی قٛنٞای ٔراضد زِٚت بوط
ضفا ٚ ٜتِٛیس زض چطذٞٝای التهازی" ب ٝبطضؾی احط ٌصاضی تىا٘ٞٝای ٔواِی بوط ضفوا ٚ ٜضقوس التهوازی
ٔیپطزاظ٘سٔ .حممیٗ زض چاضچ ٛیه ٔسَ تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی  ٚبا فوطٚو ویٙوعی رسیوس
ضفتاض ٔهطفوٙٙس ،ٜتِٛیسوٙٙس ،ٜؾیاؾتٌصاض پِٛی ٔ ٚاِی ضا ٔسَؾاظی ٔیوٙٙوس٘ .توایذ ایوٗ ٔغاِقوٝ
٘كاٖ ٔی زٞس ٘تایذ ٌٛیا ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت و ٝضطیب فعایٙسٔ ٜراضد ٔهطفی زض حاِت تقازِی التهاز
بط ضفا ٜاحط ٔٙفی  ٚبعضٌی زاضز ( ٚ)-2/14ایٗ زض حاِی اؾت و ٝضطیب فعایٙسٔ ٜرواضد ؾوطٔای ٝای بوط
ضفا ٜبؿیاض بعضي ٔ ٚخهت اؾت ( )3/17زض ٔٛضز ضطیب فعایٙس ٜضقس التهازی ،ضطیب فعایٙسٔ ٜراضد
ٔهطفی بٔ ٝیعاٖ ا٘سوی بعضيتط اظ یه بٛز ٚ)1/06( ٜزض ٔٛضز ٔرواضد ؾوطٔایٝای بؤ ٝیوعاٖ ا٘وسوی
وٛچهتط اظ یه اؾت.
ٚٚزفٛضز ( )2011زض ٔغاِق ٝذوٛز بو ٝبطضؾوی ضوطیب ٔرواضد زِٚوت بوط تِٛیوس ٕٞ ٚچٙویٗ ضفواٜ
ٔیپطزاظزٔ .حمك زض ایٗ ٔغاِق ٝبا بیاٖ ایٗ ٔٛضٛؿ و٘ ٝوطخ بٟوط ٜاؾوٕی زض اوخوط وكوٛضٞای پیكوطفتٝ
بٝفٛٙاٖ ٔتغیط تقییٗ ؾیاؾت پِٛی بطای حهات بركی ب ٝالتهاز ب ٝپاییٗتطیٗ حس ذوٛز ضؾویس ٜبوٛز ٚ 1اظ
ایٗ ض ٚؾیاؾت پِٛی رٟت حهات بركی ب ٝالتهاز واضا ٘یؿت ،ب ٝبطضؾی تیحیط ؾیاؾت ٔاِی ٔی پوطزاظز.
ٚٚزفٛضز ابتسا با بطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ و ٝتحت ٔسَ ٘وٛوالؾیىی با فطو ٚرٛز اعالفات وأُ  ٚفسْ
ٚرٛز چؿهٙسٌیٞا ضطیب ؾیاؾت ٔاِی زض وٛتوأٜوست بؿویاض ا٘وسن اؾوت ،بو ٝبطضؾوی احوط بركوی
ؾیاؾت ٔاِی باٚرٛز فطٚو ویٙعی رسیس  ٚتحت یه ٔسَ ؾازٔ DSGE ٜیپطزاظز٘ .تایذ ٘كواٍ٘ط آٖ
اؾت و ٝظٔا٘ی و ٝبا٘ه ٔطوعی لازض ٘یؿت ٘طخ بٟط ٜضا واٞف زٞس ،احطٌصاضی ؾیاؾت ٔواِی بؿویاض
ظیاز  ٚفطاتط اظ یه اؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔغطح ٔی قٛز و ٝافعایف ٔراضد زِٚت ؾهب افعایف
. Zero Lower Bound
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ضفا ٜرأق ٝذٛاٞس قس ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ احط ٌصاضی ٔراضد زِٚت چٙاٖ اؾت وؤ ٝوی تٛا٘وس ؾوهب قوٛز
قىاف تِٛیس ب ٝوّی اظ ٔیاٖ بطٚز.
زواؾتطٞ ٚ ٚط٘ا٘سظ  )2008(1زض ٔماِ ٝذٛز احطات تىا٘ٞٝای بطٖٚظای ؾیاؾوت ٔواِی ضا زض اؾوپا٘یا
زض لاِب ٔسَ  VARترٕیٗ ظزٜا٘سٔ .قیاض ترٕیٗ ٔسَ  VARقأُ زازٜٞای فهّی اؾت ترٕویٗ ظز٘وس
و٘ ٝتایذ باظٌ ٛوٙٙس ٜآٖ اؾت و ٝضطیب تِٛیس ٔراضد زِٚتی زض وٛتأٜست ب ٝآضأی بواالتط اظ یوه
لطاض ٔیٌیطز  ٚزض بّٙسٔست ٔٙفی ٔیقٛز .افعایف ٞط زٔ ٚراضد زِٚت ٔ ٚاِیواتٞوای ذواِم بافوج
افعایف وؿط بٛزر ٝفٕٔٛی زض ٔیاٖ ٔست ٙٔ ٚزط ب ٝفىؽ اِقٕوُ زض ٖٚظای آٟ٘وا ٔوی قوٛز .ز٘ ٚتیزوٝ
وّی ؤ ٝیتٛاٖ اظ ٘تایذ ایٗ ٔغاِقٌ ٝطفت ایٗ اؾت و٘ ٝرؿت ،ؾیاؾت ٔاِی لازض اؾت فقاِیوتٞوای
التهازی ضا اظ عطیك افعایف ٔراضد زض ٞعی ٝٙتٛضْ باالتط  ٚوؿط بٛزرو ٝی فٕؤٛی  ٚتِٛیوس وٕتوط زض
ٔیاٖ ٔست تحطیه وٙس .زیٍط آ٘ى ٝتالـ بطای ضؾیسٖ ب ٝتخهیت ٔواِی بوٚ ٝؾویّ ٝافوعایف بواض ٔاِیواتی
ٕٔىٗ اؾت ب ٝؾطا٘زاْ ٘طؾس  ٚبافج ایزاز وؿط بٛزر ٝباالتط زض آیٙوس ٜقوٛزٟ٘ .ایوت چٙویٗ ؾیاؾوتی
ٕٔىٗ اؾت بافج واٞف فقاِیتٞای التهازی زض ٔیاٖ ٔست قٛز.
ضات ٚ ٛضٌٚط )2005( 2زض پػٞٚكوی روأـ زض ذهوٛل تویحیط ؾیاؾوت ٔواِی زض ٔٙغمو ٝیوٛض ،ٚبوٝ
بطضؾی احطات ؾیاؾت ٔاِی با تیویس بوط ٔرواضد زِٚوت ،ؾوطٔایٌ ٝوصاضی ٔ ٚاِیوات بوط زؾوتٕعز بوطای
وكٛضٞای ٔٙغم ٝیٛضٔ ٚی پطزاظ٘سٔ .حممیٗ بط ایٗ باٚض٘س و ٝب ٝزِیوُ آ٘ىو ٝزض ایوٗ حوٛظ ٜچؿوهٙسٌی
اؾٕی زض لیٕت  ٚزؾتٕعز ٚرٛز زاضز ،ذا٘ٛاضٞا با ٔحسٚزیت ٘مسیٍٙی ٔٛارٞ ٝؿتٙس  ٚزِٚت یه رع
بعضي زض التهاز اؾت  ٚاظ ایٗ ض ٚتحّیُ قٛنٞای ٔاِی بؿویاض ٟٔوٓ اؾوت .زض ٔغاِقو ٝا٘زواْ قوس،ٜ
بطضؾی زض لاِب یه ٔسَ تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی با فطٚو التهاز ویٙعی رسیس  ٚبا فوطو بواظ
بٛزٖ التهاز ا٘زاْ قس ٜاؾت٘ .تایذ حاوی اظ آٖ اؾت وو ٝضوطایب ٞطیوه اظ اروعای ؾیاؾوت ٔواِی
وٕتط اظ یه بٛز ٜاؾت .أا قٛن ٞای ٔخهت ٔاِی زض حهات بركی ب ٝالتهاز ٔثحط بٛز ٜاؾتٕٞ .چٙویٗ
ب ٝزِیُ ٔحسٚزیت ٘مسیٍٙی زض ایٗ ٔٙغم ،ٝؾیاؾت ٞای ٔاِی زِٚت زض ٕٛٞاضؾاظی ٔهطف ذهٛنی

. De castro and Hernandez
. Ratto and Roeger
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تیحیط ب ٝؾعایی زاقت ٝاؾت  ٚب ٝعٛض وّی ؾیاؾت ٞای ٔاِی زض ٔٙغم ٝیٛض ٚتٛا٘ؿت ٝاؾت ٘ٛؾا٘ات تِٛیوس
ضا بٔ ٝیعاٖ  14زضنس واٞف زٞس.
بٛآوع  ٚضبی )2003( 1زض ٔماِ ٝذوٛز بو ٝچطایوی افوعایف ٔرواضد ذهٛنوی تحوت تویحیط تىا٘وٝ
ٔراضد زِٚت ٔی پطزاظ٘س٘ .تایذ ایٗ تحمیك بطذالف ٘ؾطیٞ ٝای ضایوذ التهواز ووالٖ اؾوت وؤ ٝقتموس
اؾت احطات ٔٙفی ٔراضد زِٚت ؾهب رایٍعیٗ قسٖ ٔرواضد زِٚوت بوا ٔهوطف ذا٘ٛاضٞوا ٔویقوٛز.
ٔحممیٗ با اؾتفاز ٜاظ یه ٔسَ ؾاز ٜچطذٞٝای حمیمی ( )RBCب ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیضؾٙس ؤ ٝراضد زِٚت
با ٔراضد برف ذهٛنی ٔىُٕ بؿیاض لٛی ارٛضث ٞؿتٙس .ایوٗ ٚیػٌوی ؾوهب ٔوی قوٛز وو ٝزض احوط
قٛن ٔخهت ٔراضد زِٚت ،ا٘تؾاض زاقت ٝباقیٓ ؤ ٝهطف ذهٛنی افعایف یابوس .اِهتؤ ٝىٕوُ بوٛزٖ
ٔراضد زِٚت ٔ ٚراضد ذهٛنی ضا ٕ٘وی توٛاٖ بو ٝا٘وٛاؿ ٔرواضد زِٚوت بؿوظ زازٕٞ .چٙویٗ اٌوط زض
اؾتفاز ٜاظ ٔسَ ٞای ویٙعی رسیس فطو غیط ضیىاضزٚیی بٛزٖ ٔهطف وٙٙوسٚ ٜاضز قوٛز ،تیحیطٌوصاضی
ٔراضد زِٚت بیكتط لابُ بطضؾی اؾت .بٙوابطایٗ بوا ایوٗ فوطو ٔویتوٛاٖ ٔرواضد زِٚوت ضا بوٌ٘ٛٝوٝای
بٟیٝٙؾاظی وطز و ٝضفأ ٜهطفوٙٙس ٜحساوخط قٛز.
ٔ٘ٛفٛضز  ٚاّٞٚیً )2002( 2زض ٔماِ ٝای با فٛٙاٖ" احطات قٛن ٞوای ؾیاؾوت ٔواِی چیؿوت" بوا
اؾتفاز ٜاظ زازٞ ٜای فهّی زض باظ ٜظٔا٘ی  2000-1995ب ٝبطضؾی احط ٌصاضی ؾیاؾت ٔاِی ٔوی پطزاظ٘وس.
ایٗ زٔ ٚحمك ،ؾیاؾت ٔاِی ضا قأُ یه قٛن زضآٔس زِٚتی  ٚیه قوٛن ٔرواضد زِٚتوی زض ٘ؾوط
ٌطفت ٚ ٝؾیاؾت ٔاِی ٔتفاٚت ضا تحت تطویب ذغوی ٔتفواٚت اظ ایوٗ ز٘ ٚوٛؿ قوٛن انوّی زض ٘ؾوط
ٌطفتٝا٘س٘ .تیز ٝایٗ ٔغاِق٘ ٝكاٖ زاز ٜاؾت و ٝتىا٘ ٝانّی زضآٔس زِٚت وو ٝبو ٝیوه افوعایف پوؽ اظ
باظٌكت یه ؾاَ اظ قوٛن ٔحوسٚز قوس ٜاؾوتٔ ،GDP ،هوطف ،ؾوطٔایٌ ٝوصاضی ؾواذتٕا٘ی ٘ ٚیوع
ؾطٔایٌ ٝصاضی غیط ؾاذتٕا٘ی ضا با یه زٚضٚ ٜلف ٝوواٞف زاز ٜاؾوتٕٞ .چٙویٗ تىا٘و ٝانوّی ٔرواضد
زِٚتی و ٝب ٝیه افعایف پؽ اظ ٌصقت یه ؾاَ اظ قٛن ٔحسٚز قس ٜاؾت ،ب ٝتحطیوه تِٛیوس زض

. Bouakez and Rebei
. Mountford & Uhlig
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ؾاَ ا َٚبٝنٛضت رعئی  ٚضقیف  ٚواٞف ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی ٔیا٘زأس .یوه افوعایف پویف
بیٙی ٘كس ٜزض ٔراضد ٘یع احطی ٔخهت ضٚی تِٛیس ٔ ٚهطف زاضز.

 .3روش تحقیق
ٞسف اظ پػٞٚف حاضوط ،عطاحوی یوه اٍِوٛی وواضبطزی بوٙٔٝؾوٛض بطضؾوی احوط تىا٘ؤ ٝرواضد
ؾطٔایٌٝصاضی ٔ ٚهطفی زِٚت بط ضفأ ٜیباقس .اظ آ٘زا و ٝاٍِٞٛای  DSGEبٙٔٝؾٛض تزعیو ٚ ٝتحّیوُ
احطات ؾیاؾتٌصاضی  ٚاضظیابی تىا٘ٞٝای ٚاضز ٜب ٝالتهاز ٔٛضز اؾتفاز ٜلوطاض ٔویٌیط٘وسِ ،وصا اٍِوٛی
عطاحی قس ٜبایس ٚیػٌیٞای التهاز ٔٛضز ٘ؾط ضا زاقت ٝباقس .بوا تٛرو ٝبوٚ ٝروٛز زضآٔوسٞای ٘فتوی ٚ
٘مف زِٚت زض التهازٞای ٘فتی ،فّیضغٓ ایٙى ٝزض اٍِٞٛای ویٙعی رسیس زِٚت ٘مف ظیوازی ٘وساضز،
أا با ایٗ حاَ ،ایٗ زٚ ٚیػٌی زض اٍِٛی پیكٟٙازی ِحاػ ٌطزیس ٜاؾت .ظیوطا ٚروٛز ایوٗ زٚ ٚیػٌوی،
ٔٛرب بطٚظ تىا٘ٞٝا ٔرتّف ٔ ٚزاضی احطٌصاضی ؾیاؾتٞای اتراش قسٔ ،ٜتفاٚت اظ آ٘چ ٝزض بؿیاضی
زیٍط اظ وكٛضٞا اتفاق ٔیافتس ذٛاٞس قس.
 .0-3خانوارها
زض ایٗ اٍِ ،ٛذا٘ٛاض ٘ٛفی ،اظ ٔهطف واالٞای ذهٛنی  ٚفٕؤٛی (ٔ ٚ )GCt ٚ Ctا٘وس ٜحمیموی
پٔ )Mt/Pt( َٛغّٛبیت وؿب وطز ٚ ٜاظ واض وطزٖ (ٔ )Ltغّٛبیوت اظ زؾوت ٔویزٞوس .تطریحوات ایوٗ
ذا٘ٛاض ضا ٔیتٛاٖ با تابـ ٔغّٛبیت ظیط ٘كاٖ زاز:
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زض ایٗ تابـ Et ،فٍّٕط ا٘تؾاضات β ،فأُ تٙعیُ σ ،فىؽ وكف را٘كیٙی بیٗ ظٔا٘ی ٔهوطفε ،
فىؽ وكف تماضا بطای ٔا٘س ٜحمیمی پ γ ٚ َٛفىؽ وكف فطض٘ ٝیطٚی واض اؾت.
زض وٙاض بحج ؾیاؾتٌصاضی پِٛی  ٚزض التهواز ایطاٖ٘ ،مف زِٚوت ٘یوع بوا تغییوطات چكوٍٕیطی
ٔٛار ٝقس ٜاؾت .بطای ایٗ ٔٙؾوٛض ٔرواضد رواضی زِٚوت ،بٝفٛٙاٖ ٘ٛفی واالی فٕٔٛی ٔوس٘ؾط لوطاض
ٔیٌیطز و ٝبطای ٔهطفوٙٙس ٜایزاز ٔغّٛبیت ٔیوٙوس .ب٘ٝحٛیو ٝفطو ٔیقٛز تطویهی اظ ٔهوطف
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ذهٛنوی ٔ ٚهوطف فٕؤٛی زض توابـ ٔغّٛبیوت ٔهوطفوٙٙوسٚ ٜاضز ٔیقٛز .زض تحّیُٞای ٔرتّف
پیطأ ٖٛاحط ٔراضد زِٚت بط ٔهطف ذا٘ٛاض ز ٚضٚیىوطز فٕوس ٜزض ذهوٛل ضابغؤ ٝرواضد زِٚوت ٚ
ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض ٚرٛز زاضز .زض پاضٜای اظ تحّیُٞا ٔراضد زِٚت ٚاضز توابـ ٔغّٛبیوت ذوا٘ٛاض ٘كوسٚ ٜ
فمظ احط حطٚتی آٖ بط زضآٔس لابُتهطف افطاز ٔس٘ؾط اؾوت .زض ٌطٞٚوی زیٍوط اظ ٔغاِقوات ،بو٘ ٝموف
ٔراضد زِٚت بٝفٛٙاٖ فأّی احطٌصاض بط ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض ٘یع تٛر ٝقس ٜاؾت .بط ایٗ اؾاؼ زض ٔغاِقوٝ
حاضطٔ ،راضد ٔهطفی زِٚت ( )GCبٝفٛٙاٖ فأُ ٔثحط بط ٔغّٛبیت ٔهوطفوٙٙوس ٜزض توابـ ٔغّٛبیوت
ٚاضز قس ٜاؾت (بٝعٛض ٔخاَ ٘اواتا ٚ 2017 ،1وٕیزا٘ی  ٚتٛوّیاٖ.)1391 ،
زض اٍِٛی پیكٟٙازی ،لیس پیف ضٚی ذا٘ٛاضٞا بطابطی ٔراضد  ٚزضآٔسٞا اؾت .ب ٝایوٗ ٔفٟو ْٛووٝ
زض ابتسای ٞط زٚض ،ٜذا٘ٛاض ٘ٛفی ٔیعاٖ ٚ Mt-1احس ٔا٘س ٜپِٛی ٚ Kt ٚاحوس ؾوطٔای ٚ ٝاٚضاق لطضو)Bt( ٝ
زض اذتیاض زاضز .زض زٚض٘ t ٜیعٙٔ ،ابـ ذا٘ٛاضٞا ٔٛاضزی اظ لهیُ زضیافت زؾتٕعز حانُ اظ فطض٘ ٝیوطٚی
واض ( ،)wtاراض ٜؾطٔای )rt( ٝاظ بٍٙاٜٞای تِٛیس وٙٙس ٜواالٞای ٚاؾوغ ،ٝبٟوط ٜاٚضاق لطضو ٝزٚض ٜلهوُ ٚ
ؾٛز ؾٟاْ زضیافتی اظ بٍٙاٜٞا ( )Dtاؾتٕٞ .چٙیٗ ذا٘ٛاضٞا با تٛر ٝب ٝزضآٔسٞای وؿب قس ،ٜالساْ بوٝ
پطزاذت ٔاِیات ( )Ttب ٝزِٚت ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .با تٛر ٝبٛٔ ٝاضز فٛق ،ذا٘ٛاض ٔغّٛبیت ذٛز ضا با تٛر ٝبٝ
لیس ظیط حساوخط ٔیوٙس.
()2

Bt M t
B
M
D T

 rt Kt  wt Lt  (1  rtn1 ) t 1  t 1  t  t
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt Pt

Ct  It 

زض ایٙزا ذا٘ٛاضٞا بٝرع ٔهطف ،بركی اظ زضآٔسٞای ذٛز ضا ٘یع ؾطٔایٌٝصاضی ٔیوٙٙوس .زض ٞوط
زٚض ،ٜبا تٛر ٝب ٝؾطٔایٌٝصاضی ا٘زاْ قس ٜتٛؾظ ذا٘ٛاضٞا ٚ ٚرٛز اؾتٟالن (ٛٔ ،)δروٛزی ؾوطٔایٝ
التهاز ب ٝقی ٜٛشیُ تغییط ٔیوٙس.
()3

Kt 1  It  (1   ) Kt

. Nakat
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 .2-3بنگاه تولیذ کننذه کاالی واسطه
ٞط بٍٙا ٜتِٛیس وٙٙس ٜواالی ٚاؾغ ٝاظ ٔیاٖ ظ٘زیطٜای اظ بٍٙواٜٞوای تِٛیوسی  ٚبوا اؾوتفاز ٜاظ توابـ
تِٛیس وا  -زاٌالؼ ،زض یه باظاض ضلابت ا٘حهاضی الساْ بو ٝتِٛیوس وواال ٔویوٙوسٕٞ .چٙویٗ فوطو
ٔیقٛز ؤ ٝراضد فٕطا٘ی زِٚت ب ٝتِٛیوس بٍٙاٜٞا وٕوه ووطز ٜاؾوت؛ بٙوابطایٗ بوٝنوٛضت ؾوطٔایٝ
افووعا زض توووابـ تِٛیوووس بٍٙوواٜٞووا ٚاضز ٔوویقووٛز .بوواایٗحوواَ ٕٞیكووو ٝبحوووج بوووط ظٔوواٖبووط بوووٛزٖ
ؾطٔایٌ ٝوصاضی ٞوای زِٚتوی ٔغوطح بوٛز ٜاؾوت .ایٙىو ٝؾطٔایٌ ٝصاضی زِٚتووی اظ ِحؾو ٝتهووٛیب تووا
ِحؾ ٝبٟطٜبطزاضی ٔقٕٛالر ب ٝظٔا٘ی بؿیاض عٛال٘یتط اظ ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی ٘یاظ زاضز ،ذٛز ٔیتٛا٘س
بوط تِٛیوس وُ تیحیط بٍصاضز .بٙابطایٗ با تٛر ٝب ٝایٙىٔ ٝقٕٛالر زض التهاز ایطاٖ ،پطٚغٞ ٜای فٕطا٘ی زِٚت
بؿویاض ظٔاٖبط اؾت  ٚؾاذتاض التهاز وأالر تحت تیحیط ایٗ پطٚغٜٞا لطاض ٔیٌیطز.

yH ,t ( j )  At ( K j ,t 1.Kg ,t 1 ) L1j,t

()4

زض ٔقازِ ٝفٛق ٘ Lj,tیطٚی واض  K j ,t 1 ٚؾطٔای ٝفیعیىی تماضا قس ٜبوطای تِٛیوس وواالی ٚاؾوغα ٚ j ٝ
وكف تِٛیس ٘ؿهت بٟ٘ ٝاز j ٜاْ اؾت At .تىا٘ ٝفٙاٚضی بوٛز( ٜبوٝعوٛض ٔخواَِ :وی  ٚؾواً٘ٚ )2015 ، 1
بٝنٛضت ظیط ٔیباقس:

(N (0,1) )5

 A,t

At   A At 1  (1   A ) A   A,t ,

بٍٙاٜٞای تِٛیس وٙٙس ٜواالی ٚاؾغ ٝیه ٔؿوّ ٝزٔ ٚطحّٝای پیف ضٚی ذوٛز زاض٘وس .زض ٔطحّو ٝاٚ َٚ
بٙٔٝؾٛض حسالُ ؾاظی ٞعی ،ٝٙبا تٛر ٝب ٝلیٕتٞای زاز ٜقس ٜبطای ٟ٘وازٜٞوا ( ٚ )wt,rtلیوس ضابغو،)25( ٝ
الساْ ب ٝبٝواضٌیطی ٔ Kj,t ٚ Lj,tیوٙس.
() 6

min w t L j ,t  rt k K j ,t

L j ,t , K J ,t

زض ٟ٘ایت ٞعیٟ٘ ٝٙایی بٍٙا ٜتِٛیسی ( )mctب ٝفطْ ظیط ب ٝزؾت ٔیآیس.

. Lee and Song
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1
k
 1  wt  rt 
. g  
 
   At  kt 1 

()7

1

 1 
mct  

 1 

زض ٔطحّ ٝز ،ْٚبٍٙاٜٞای تِٛیس وٙٙس ٜواالی ٚاؾغٝای بٙٔٝؾٛض حساوخط ؾاظی ؾٛز ٚالقی تٙعیُ قوسٜ
ٔغابك با ضٚـ واِ )1983( 1ٚٛالساْ ب ٝلیٕتٌوصاضی ٔویوٙٙوس .زض ایوٗ ضٚـ  ٚزض زٚض ،t ٜتٟٙوا (
) لؿٕت اظ بٍٙاٜٞا أىاٖ اتراش لیٕتٞای ذٛز ضا بٝنٛضت بٟی ٝٙزاقتٔ ٚ ٝابمی ( ) ایٗ أىاٖ ضا
٘ساض٘س .بٍٙاٜٞایی و ٝأىاٖ لیٕتٌصاضی بٟی ٝٙضا ٘ساض٘س ،فطو ٔیقٛز و ٝلیٕتٞای ذٛز ضا بط تٛضْ
زٚضٌ ٜصقت ٝقاذم ٌصاضی ٔیوٙٙس:
) PH ,t 1 ( j

H

PH ,t ( j )  t 1 

()8
ٔیعاٖ قاذم ٌصاضی تٛؾظ ضطیب   H  0,1تقییٗ ٔیٌوطزز .بو ٝایٙهوٛضت وو ٝاٌوط  H  0

باقس زالِت بط فسْ ٚرٛز قاذم ٌصاضی  ٚاٌط

  Hزالِت بط قاذم ٌصاضی وأُ زاضز .قطط

1

ٔطته ٝأ َٚؿیِ ٝلیٕتٌصاضی بٍٙا ٜفهاضت اؾت اظ:
()9

)  H s t s p H ,t s mct s y H ,t s ( j
) y H ,t s ( j

H

t  h 1

s


h 1

t s

 H 

s






s 0


s 0

   Et


  1 
Et

P H ,t

ٕٞچٙیٗ با ٍِاضیتٕی ذغی وطزٖ ٔقازِ ٝفٛق ٕٞطا ٜبا لا٘ ٖٛحطوت لیٕتٞاٙٔ ،حٙوی فیّیوپؽ ویٙوعی
رسیس بٝنٛضت ظیط ب ٝزؾت ٔیآیس:
()10

2

1   H 1   H  mc
H

Et  H ,t 1 
 H ,t 1 
t
1   H
1   H
 H 1   H 

 H ,t 

. Calvo
 2بٙٔ ٝؾٛض آقٙایی بیكتط با ٘ح ٜٛاؾترطاد ایٗ ضابغٔ ٝطارق ٝقٛز ب.Holmberg, K. (2006). : ٝ
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ایس ٜانّی زض  NKPCایٗ اؾت و ٝتغییط لیٕتٞا زض ٞط زٚض ٜیوا زقوٛاض اؾوت  ٚیوا زاضای ٞعیٙو.ٝ
ایٗ أط ٔیتٛا٘س ب ٝزِیُ ٚرٛز ٞعی ٝٙتغییط فٟطؾت بٟا  ٚیا ا٘ٛاؿ زیٍطی اظ چؿهٙسٌی باقس .ایٗ ضابغوٝ
٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتٛضْ زاذّی زاضای رعء ٌصقتٍ٘ٝط ،رعء آیٙسٍٜ٘ط ٕٞ ٚچٙیٗ ٚابؿت ٝبٞ ٝعیٙوٟ٘ ٝوایی
ٚالقی اؾتٚ .رٛز ٚلف ٝتٛضْ زض ٔقازِٙٔ ٝحٙی ٛٔ NKPCرب بٟهٛز اٍِو ٛزض ٔمایؿو ٝبوا ٔقازِوٞٝوایی
اؾت و ٝزض آٖٞا رعء ٌصقتٍ٘ٝط یا ٚلفِ ٝحواػ ٘كوس ٜاؾوت (ضبطتوع .)1997 1ایوٗ زؾوت ٝاظ ٔقوازالت
 NKPCبا ِحاػ ٚلف ٝتٛضْ ،با ٘اْ ٔٙحٙی فیّیوپؽ ویٙوعی رسیوس پی٘ٛوسی٘ 2یوع قوٙاذتٔ ٝویقوٛز .ظیوطا
ٔقازالت ٔطبٛط بٙٔ ٝحٙی فیّیپؽ ویٙعی رسیس زض ابتسا فالس رعء ٚاپؽ ٍ٘ط بٛز (آزِفؿ ٚ ٖٛزیٍوطاٖ
.)2007
 .3-3بخش نفت
زض پػٞٚف حاضط ،با تٛر ٝب ٝؾ ٟٓزضآٔسٞای ٘فتی زض التهاز ایطاٖ ،ایوٗ بروف بوٝعوٛض ٔزوعا ٔوٛضز
بطضؾی لطاض ٔی ٌیطز .زضآٔسٞای ٘فتی ٘مف ضاٞهطزی زض ؾاذتاض التهاز ایوطاٖ زاضز .نوازضات ٘فوت ٚ
ٌاظ بٝعٛض ٔیاٍ٘یٗ حوسٚز  %90اظ نوازضات ایوطاٖ  ٚحوسٚز  %60اظ زضآٔوسٞای زِٚوت زض بٛزرو ٝضا
تكىیُ ٔیزٞس .با تٛر ٝب ٝؾ٘ ٟٓفت زض التهاز ایطاٖ ،بطٚظ تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی ٔیتٛا٘س بوط ؾواذتاض
التهاز ایطاٖ  ٚبٛزر ٝزِٚت احطٌصاض باقس .اظ ایٗ ض ٚبرف ٘فت بٝعٛض ٔزعا ٚاضز اٍِو ٛقوس ٚ ٜتِٛیوس
٘فت ٔزعا اظ تِٛیس ؾایط بٍٙاٜٞای تِٛیسی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ب ٝفهاضت زیٍط ،ووُ تِٛیوس بو ٝزٚ
برف تِٛیس ٘فتی  ٚغیط٘فتی تمؿیٓ ٔیٌطزز .با تٛر ٝب ٝایٙى ٝتىا٘ ٝلیٕت ٘فت بوا افوعایف زضآٔوسٞای
٘فتی  ٚاظ ٔزطای تغییط ٔراضد زِٚت  ٚحزٓ پ ،َٛبط ٔتغیطٞای التهاز والٖ احط ٔیٌصاضز ،اظ ایوٗ ضٚ
زض پػٞٚف حاضط ،تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی ب ٝقىُ یه فطآیٙس بطٖٚظای ) AR(1ؤ ٝیتٛا٘وس ٘اقوی اظ
تغییط حزٓ نازضات ٘فت ،تغییط زض لیٕت فطٚـ ٘فت  ٚیا تغییط زض ٘طخ اضظ باقس؛ ِحاػ قس ٜاؾت.

(oilrt  or oilrt 1  (1  or )oilr   or )11

. Roberts
. Hybrid New Keynesian Phillips Curve

1
2
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زض ایٙزا  oilrtزضآٔس حمیمی ٘فت زض زٚض ̅̅̅̅̅ٚ t ٜؾغح با حهات رطیاٖ زضآٔسٞای ٘فتوی اؾوت .فوطو
بط ایٗ اؾت و٘ ٝفت تِٛیسی با تٛر ٝب ٝلیٕتٞای رٟا٘ی نازض ٔیٌطززٕٞ .چٙیٗ زضآٔسٞای حانوُ
٘یع با تٛر ٝب٘ ٝطخ اضظ تقییٗقس ٜتٛؾظ با٘ه ٔطوعی ،ب ٝزضآٔسٞای ضیاِی تهوسیُ  ٚروع ٚزضآٔوسٞای
زِٚت ِحاػ ذٛاٞس قس.
 .1-3دولت
زض التهاز یىی اظ انّیتطیٗ ٘مفٞای با٘ه ٔطوعی ،وٙتطَ ؾغح فٕٔٛی لیٕتٞا اؾت .فطیسٔٗ بوٝ
پكتٛا٘٘ ٝؾطیٔ ٝمساضی پ َٛبیاٖ وطز و" ٝتٛضْ ٕٞیكٕٝٞ ٚ ٝرا یه پسیس ٜپِٛی اؾت" .بوا ایوٗ حواَ،
ایٗ زیسٌا ٜبقسٞا تٛؾظ ِیپط (ٚٚ ٚ )1991زفٛضز ( )1998 ٚ 1994با ٔغوطح ووطزٖ ٘ؾطیؤ ٝواِی ؾوغح
لیٕتٞا ( )FTPLب ٝچاِف وكیس ٜقس .ایٗ ٘ؾطی ٝبیاٖ ٔیوٙس و ٝؾیاؾتٞوای ٔواِی اظ عطیوك ٔزوطای
بٛزر ٝزِٚت٘ ،مف ٕٟٔی زض تقییٗ ؾغح فٕٔٛی لیٕتٞا زاض٘سٞ .طچٙس و ٝب ٝایٗ ٘ؾطی٘ ٝیع ا٘تموازاتی
ٚاضز قس ٜاؾت (ٔه وآِٔ ٚ 2001 1ه وآِ ّ٘ ٚؿ٘ .)2005 2ٖٛؾطیٔ ٝواِی ؾوغح لیٕوتٞوا زض زٚ
ضٚیىطز با فٛٙاٖٞای قىُ ضقیف  ٚلٛی  FTPLبیواٖ قوس ٜاؾوت .قوىُ ضوقیف ایوٗ ٘ؾطیو ٝفٙوٛاٖ
ٔیوٙس و ٝتؿّظ ؾیاؾتٞای ٔاِی اظ عطیك اضتهاط ٔیاٖ ؾیاؾت ٔاِی  ٚحك اِضط لابُ تفؿیط اؾت.
پاؾد ب ٝایٗ ؾثاَ و ٝآیا زضآٔسٞا  ٚیا تغییطات لیٕت ٘فت ،احوط ٔؿوتمُ بوط فقاِیوتٞوای التهوازی زض
یه وكٛض نازضوٙٙس٘ ٜفت زاضز یا ذیط ،قایس بتوٛاٖ ٌفوت یىوی اظ ٕٟٔتوطیٗ ٔزواضی احطٌوصاضی اظ
عطیك احط زضآٔسٞای ٘فتی بط ؾیاؾت ٞای پِٛی ٔ ٚواِی اؾوت (بغوٛض ٕ٘٘ٛؤ ٝطارقو ٝقوٛز بو ٝرقفوطی
نٕیٕی ٕٞ ٚىاضأٖ .)1395 ،غاِقات زض ایٗ ظٔی ٝٙبیاٍ٘ط ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت و ٝبوس ٖٚزض ٘ؾوط ٌوطفتٗ
احط زضآٔسٞای ٘فتی بط ؾیاؾتٞای پِٛی ٔ ٚاِی ،ایٗ زضآٔسٞا احط ٔؿتمّی بط تِٛیس غیط٘فتی بوٚٝیوػ ٜزض
وكٛضٞای نازضوٙٙس٘ ٜفت ٘ساضز .زض ٚالـ ؾیاؾت ٔاِیٔ ،زطایوی اؾوت وو ٝاظ عطیوك آٖ تىا٘وٞٝوای
٘فتی بط برف غیط٘فتی التهاز احط ٌصاض ٔیباقٙس (زا٘یُ .)2007

. McCallum
. McCallum & Nelson

1
2
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زض پػٞٚف حاضطٔ ،راضد زِٚت ( )Gtاظ ٔحُ ذّك پ ٚ َٛافعایف پای ٝپِٛی ( ،)Mt-Mt-1اذص ٔاِیوات
( ٚ )Tفطٚـ اٚضاق لطض )Bt( ٝتیٔیٗ ٔیٌطزز .زض ایٗ ضابغ ٝتهسیُ اضظٞای حانُ اظ فوطٚـ ٘فوت زض
تطاظ٘أ ٝبا٘ه ٔطوعی  ٚبط پای ٝپِٛی احط ذٛاٞس ٌصاقت:

(1  rt n ) Bt 1
B M M
 Tt  t  t  t 1
Pt
Pt
Pt
Pt

()12

زض ضابغ ٝفٛق Gt

Gt 

قأُ ٔراضد زِٚت اؾت و ٝاظ ٔزٕٛؿ زٔ ٚراضد راضی  ٚفٕطا٘وی تكوىیُ قوسٜ

اؾت وٞ ٝطیه اظ آٖٞا اظ یه فطآیٙس ذٛزضٌطؾ٘ٛی ٔطته ٝا َٚپیطٚی ٔیوٙٙس.

Gt  GCt  GIt

()13
GCt   gcGCt 1  (1   gc )GC   gc

()14
GIt   giGIt 1  (1   gi )GI   oil   gi

()15
بط ایٗ اؾاؼ با تٛر ٝبٔ ٝتفاٚت بٛزٖ ٘حٔ ٜٛراضد زِٚت ،فطآیٙس ا٘هاقت ؾطٔای ٝزِٚت ٘یع بوٝنوٛضت
ظیط زض ٘ؾط ٌطفت ٝذٛاٞس قس.

K g ,t  (1   g )K g ,t 1  GI t
()16
 -5-3مقام پولی
زض اٍِٛی حاضط ،تغییط حزٓ پای ٝپِٛی تابقی اظ تغییط شذایط ذاضری با٘وه ٔطووعی  ٚذواِم بوسٞی
زِٚت ب ٝبا٘ه ٔطوعی اؾت .ذاِم ؾپطزٜٞای زِٚت ٘عز ٔطوعی ،پؽ اظ وؿط ذاِم بسٞی با٘هٞا
ٔی باقس .بط عهك ضابغ ٝظیط ،افعایف ٘طخ اضظ ،ذاِم شذایط ذواضری با٘وه ٔطووعی  ٚبوسٞی زِٚوت،
ٔٛرب افعایف پای ٝپِٛی ذٛاٞس قس.
()17

M t  DC t  FRt
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ٕٞچٙیٗ زِٚت بركی اظ زضآٔسٞای حانُ اظ فطٚـ ٘فت ذوٛز ضا بو ٝبا٘وه ٔطووعی فطٚذتوٚ ٝ
ؾهب افعایف شذایط ذاضری ( )FRآٖ ٔیٌطزز .اظ ایٗ ض ٚزض ایٙزا فطو قس ٜو ٝتغییط شذایط ذاضری
با٘ه ٔطوعی تابقی اظ زضآٔسٞای حانُ اظ فطٚـ ٘فت اؾت.
()18

FR  FRt 1  oilt

اظ عووطف زیٍووط ،زِٚووت بووالی زضآٔووسٞای حانووُ اظ فووطٚـ ٘فووت ضا ٘یووع ٘ووعز با٘ووه ٔطوووعی
ؾپطزٌٜصاضی ذٛاٞس وطز .ایٗ أط ٔٛرب افعایف ؾپطزٜٞای زِٚت ٘عز با٘ه ٔطوعی ذٛاٞس قوس .زض
ایٙزا تابـ ضفتاضی با٘ه ٔطوعی ب ٝایٗ نٛضت زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز وو ٝزض آٖ با٘وه ٔطووعی ضقوس
افتهاضات زاذّی (  ) DCضا بٛ٘ ٝفی وٙتطَ ٔیوٙس و ٝزض آٖ اٞساف تٛضْ  ٚتِٛیس تویٔیٗ قوٛز .أوا
پػٞٚفٞای ٔرتّف ٘كاٖ زاز ٜاؾت و ٝبا٘ه ٔطوعی زض ایطاٖ اٞساف تٛضْ  ٚتِٛیس ضا زض ٞط زٚض ٜبوا
تٛر ٝب ٝقطایظ آٖ زٚض ٜتقییٗ ٔیوٙس اظ ایٗ ض ٚزض اٍِٛی حاضط تٛضْ ٞسف بٝنٛضت یوه فطآیٙوس
) AR(1زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت (وٕیزا٘ی  ٚتٛوّیاٖ  ٚ 1391رقفطی نٕیٕی ٕٞ ٚىاضاٖ :)1393
()19

DC  DCt  DCt 1
DC  dc DCt 1   ( t   * )   y (Yt  Y * )  t

()20
 -1-3شزط تسویه باسار
یه اٍِٛی ؾ ٝبركی زض التهاز والٖ ب ٝنٛضت وّی ظیط تقطیف ٔیقٛز.
()21

Yt  oilt  Ct  It  Gt

بطای تقازَ زض باظاض ،بایس وُ تِٛیس غیط ٘فتی اظ ضابغ ٚ )4( ٝزضآٔس حانُ اظ فوطٚـ ٘فوت ،بطابوط
وُ تماضا اظ ضابغ ٝفٛق باقس.
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 -7-3لگاریتن خطی ساسی 9و حل الگو
بطای حُ اٍِٞٛای  ،DSGEضٚـٞای ٔتقسزی ٚرٛز زاضز .بٝعٛض ووُٞ ،وسف اظ تٟیو ٝاٍِٞٛوای
 ،DSGEحُ ٔ ٚمایؿ٘ ٝتایذ ایٗ اٍِٞٛا با زازٜٞای ز٘یای ٚالقی اؾت .ایوٗ فطآیٙوس ضا بوٝعوٛض ذالنوٝ
ٔیتٛاٖ بٝنٛضت ظیط فٛٙاٖ ٕ٘ٛز.
 عطاحی یه اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی. اؾترطاد قطایظ ٔطته ٝا .َٚایٗ ٔقازالت بٕٞ ٝطأ ٜقازالت ؾاذتاضی ،زض ٔزٕٛؿٔ ،قازالت تفاضّیتهازفی غیطذغی ضا قىُ ٔیزٙٞس.
 اظ آ٘زا و ٝحُ ایٗ ٔقازالت ٕٛٞاض ٜرٛا نوطیحی ضا بو ٝزؾوت ٕ٘ویآٚضز ،تمطیوب ذغوی آٖٞواح َٛیه ٘مغٔ ٝكرم ٔحاؾهٔ ٝیٌطزز .زض اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی ،ذغی ؾاظی
یه اٍِٛی غیط ذغی  -بٚٝاؾغ ٝزقٛاض بٛزٖ شاتی حُ  ٚترٕیٗ ایٗ زؾت ٝاٍِٞٛا  -واضی ٔقَٕٛ
اؾت .اظ ایٗ ض ،ٚالتهاززا٘اٖ بٝنٛضت تمطیهی ایٗ اٍِٞٛا ضا حُ ٔیٕ٘ایٙوس .اغّوب اٚلوات اظ بؿوظ
تیّٛض ،بٙٔٝؾوٛض ٔحاؾوه ٝقوطایظ بٟیٍٙوی اٍِو ٛحؤ َٛموازیط تقوازِی یىٛٙاذوت ٔتغیطٞوا ،اؾوتفازٜ
ٔیقٛز .حُ ٔقازالتی و ٝحاٚی ا٘تؾاضات فمالئی ٞؿتٙس ،زقٛاض تط اظ حُ ٔقازالت پٛیوای بوسٖٚ
ا٘تؾاضات اؾت .بطای حُ ایٗ اٍِٞٛا اظ ضٚـٞای زیٍطی اؾتفازٔ ٜیقٛز وو ٝقوٙاذت ٝقوس ٜتوطیٗ
ضٚـ زض ایٗ ظٔی ،ٝٙضٚـ بال٘چاضز  ٚواٖ )1980( 2اؾت و ٝزض بؿیاضی اظ ٔغاِقوات  ٚپوػٞٚفٞوا
اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .اِهت ٝضٚـ زیٍطی ٘یع بطای حُ ایٗ ٌ ٝ٘ٛاٍِٞٛا ٚرٛز زاضز و ٝبا فٙوٛاٖ ضٚـ
ضطایب ٘أقیٗ 3قٙاذتٔ ٝیقٛز.
 زض ازأ ،ٝپاضأتطٞا اظ ضٚـ ٔمساضزٞی (واِیهطاؾی ٚ 4)ٖٛیا ترٕیٗ  ٚیا ٞط زٔ ٚحاؾهٔ ٝیٌطز٘وس .زض ایوٗٔٛضز ،تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز اؾتفاز ٜاظ ٞطوساْ اظ ایوٗ ضٚـٞوا بوٞ ٝوسف ٔحموك ،زیوسٌاٜٞوای ٚی ٚ
ٚیػٌیٞای ٔحاؾهاتی اٍِ ٛاضتهاط زاضز .بطذی التهاززا٘اٖ ٔیٌٛیٙس و ٝاٌط ٞسف اظ پػٞٚف ،تٛضیح

1

. Log-Linear
. Blanchard and Khan
3
. Undetermined Coefficients
2

 .4بطای ٔغاِـ بیكتط زض ظٔی ٝٙضٚـ ٔمساضزٞی ضرٛؿ قٛز بCanova (2007) :ٝ
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ٚالقیتٞای التهازی باقس و ٝاظ ؾاذتاض پیچیسٜای ٘یع بطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚیا ایٙى ٝاٌط ٞوسف بو ٝزؾوت
آٚضزٖ ذٛال پٛیای اٍِ ٛباقسٔ ،یتٛاٖ اظ ٔمساضزٞی بزای ضٚـٞای ترٕویٗ التهازؾوٙزی اؾوتفازٜ
ٕ٘ٛز (ویسِٙس  ٚپطؾىات  :1982ل  ٚ 1351وٛٙا  :2007ل  .)215بٝفٛٙاٖ ٕ٘٘ٛو ٝاظ ٔغاِقواتی وو ٝاظ
ٔمساضزٞی بطای تحّیُٞای تزطبی اؾتفازٕٛ٘ ٜزٜا٘س ٔیتٛاٖ ب ٝبطظظیٙا  ٚزیٍطاٖٕٞ ٚ )2013( 1چٙیٗ زض
ٔغاِقات زاذّی ٘یع ٔیتٛاٖ ب ٝابطاٞیٕی ( ٚ )1389ذیابا٘ی ( )1387اقاض ٜوطز.

 -4مقذاردهی الگو و نتایج تحقیق
فطآیٙس ٔمساضزٞی ،ضٚقی ٔقٕ َٛزض ٔغاِقات التهازی ٔهتٙی بط اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی ٔحاؾه ٝپوصیط
 ٚتقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی اؾتٔ .مساضزٞی ،یوه ضاٞهوطز بوٙٔٝؾوٛض یوافتٗ ٔموازیط فوسزی بوطای
ضطایب یه ز٘یای التهازی ٔهٛٙفی  ٚؾاذتٍی اؾت .اؾتفاز ٜاظ ایٗ ضٚـ زض چٙس ز ٝٞاذیوط بؿویاض
ٌؿتطـ یافت ٝاؾت .زض ٚالـ ٔمساض زٞی یه اٍِ ٛب ٝایٗ ٔقٙی اؾت و ٝضطایب آٖ اظ ؾوایط ٔغاِقوات
تزطبی یا ٔغاِقات التهازؾٙزی (حتی غیط ٔطتهظ)  ٚیا بٝعٛض وُ تٛؾظ ٔحمك ب٘ ٝحٛی ا٘ترا قٛز
و ٝاٍِ ٛتٛا٘ایی باظؾاظی بطذی اظ ٚیػٌیٞای ز٘یای ٚالقی ضا زاقت ٝباقس (وِٛی ،1995 2ل .)57
با ٚرٛزی و ٝزض وكٛضٞای تٛؾقٝیافت ،ٝبا تٛر ٝبٔ ٝغاِقات ٌؿوتطز ٜوو ٝزض ظٔیٙو ٝالتهواز ذوطز نوٛضت
ٔی ٌیطز ،التهواززا٘اٖ بوطای یوافتٗ ٔموازیط ضوطایب اظ ؾوایط ٔغاِقوات ٔحوسٚزیت ظیوازی ٘ساض٘وس ،أوا زض
وكٛضٞای زض حاَ تٛؾق ٝزض ٔٛضز  ٕٝٞضطایب ؾابم ٝپػٞٚف ٚرٛز ٘ساضز  ٚبو٘ ٝاچواض ٔویبایؿوت تٛؾوظ
ذٛز ٔحمك ٔحاؾوه ٝقوٛز .زض پوػٞٚف حاضوط ،بقوس اظ ذغوی ؾواظی ٔقوازالت حانوُ اظ بٟیٙوٝؾواظی ٚ
ؾاذتاضی ،ضطایب با اؾتفاز ٜاظ ٘طْافعاض زایٙاضٔ 3مساضزٞی  ٚاٍِ ٛقهیٝؾاظی قس ٜاؾت .ب ٝایٗ نوٛضت ووٝ
ٔمساض بطذی اظ ضطایب اظ ؾایط ٔغاِقات اؾتفاز ٜقسٔ( ٜا٘ٙس ٘طخ تطریح ظٔا٘ی  ٚیا وكوف تماضوای پو،)َٛ
بطذی اظ ضطایب اظ لهیُ تقسازی اظ ٘ؿهتٞا زض ٚضقیت تقوازَ یىٛٙاذوت بوا اؾوتفاز ٜاظ زازٜٞوای ؾواِیا٘ٝ
التهاز ایطاٖ بطای ؾاَٞای  1394-1352بط اؾاؼ حساوخط اعالفات ٔٛرٛز ،بقوس اظ ض٘ٚوس ظزایوی اظ ضٚـ

1

. Brzezina et al
. Cogly
3
. Dynare
2
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پاالیٞ 1ٝسضیه پطؾىات ٔحاؾه ٝقس ٜزض رس ٚ 1 َٚؾایط ضطایب ٘یع بٌٝ٘ٛٝای ٔمساضزٞی قس ٜاؾت ووٝ
بیكتطیٗ ا٘غهاق بیٗ ٌكتاٚضٞای اٍِٛی عطاحی قس ٜبا زازٞای ز٘یای ٚالقی ضا حانُ وٙٙس (رس.)2 َٚ
جذٍل ً .1تایج حاصل اس هقذاردّی ًسبتّای الگَ
عٌَاى

هقذار

هتغیز
y

ًسبت ٍضعیت باثبات هصزف بِ تَلیذ داخلی

0/55

y

ًسبت ٍضعیت باثبات سزهایِگذاری بِ تَلیذ داخلی

0/31

y

ًسبت ٍضعیت باثبات هخارج دٍلت بِ تَلیذ داخلی

0/14

GC

ًسبت ٍضعیت یکٌَاخت هخارج هصزفی دٍلت بِ هخارج کل

0/63

GI

ًسبت ٍضعیت یکٌَاخت سزهایِگذاری دٍلت بِ هخارج کل

0/37

c

i

g

G

G
DC
M

ًسبت ٍضعیت یکٌَاخت اعتبارت بِ حجن پَل

0/25

هٌبع :هحاسبات تحقیق
زض اٍِٞٛای ٘قازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی ،زضوٙاض ضطایهی وو ٝاظ زازٜٞوای ٞوط التهواز ٔحاؾوهٝ
ٔیق٘ٛس ،بطذی اظ ضطایب ٘یع اظ بطذی ٔقازالت اٍِ ٛلابُ ٔحاؾهٞ ٝؿتٙس .بغٛض ٕ٘٘ ٝ٘ٛوطخ اؾوتٟالن
ضا ٔیتٛاٖ اظ ٔقاِس ٜا٘هاقت ؾطٔای ٝب ٝنٛضت ظیط ٔحاؾه ٝوطز:
Kt  It  (1   ) Kt 1

با ٔحاؾهٚ ٝضقیت پایساض ٔقازِ ٚ ٝحُ آٖ بطای ٘طخ اؾتٟالن زاضیٓ:
K  I  (1   ) K

I
K



. Filter

1
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فال ٜٚبط ایٗ ضطیبٔ ،یتٛاٖ ب ٝوٕه ضابغ ٝاِٚوط ٔهوطف ٔ ٚحاؾوهٚ ٝضوقیت باحهوات آٖ ٘وطخ
تطریح ظٔا٘ی ٔهطفوٙٙسٔ ٜحاؾه ٝوطز وو ٝزض ازأو ٚ ٝزض روس٘ 2-4 َٚتوایذ حانوُ اظ ٔموساضزٞی
ضطایب آٚضز ٜقس ٜاؾت.
جذٍل ً .2تایج حاصل اس هقذاردّی ضزایب الگَ
عٌَاى

هقذار

هٌبع

ضزیب

درصذ بٌگاُّایی کِ قادر بِ تعذیل قیوت خَد ًیستٌذ

0/88

هحاسبات تحقیق

ًزخ تزجیحات سهاًی هصزفکٌٌذُ

0/96

کویجاًی ٍ تَکلیاى ()1391

کشش جاًشیٌی هیاى هخارج هصزفی دٍلت ٍ خاًَار

0/19

کویجاًی ٍ تَکلیاى ()1391

کشش تَلیذی عاهل تَلیذ سزهایِ

0/43

کویجاًی ٍ تَکلیاى ()1391

کشش جاًشیٌی هیاى سزهایِ خصَصی ٍ دٍلتی

0/94

کویجاًی ٍ تَکلیاى ()1391

σ

عکس کشش جاًشیٌی بیي دٍرُای هصزف

1/52

هحاسبات تحقیق

γ

عکس کشش ًیزٍی کار

1/98

هحاسبات تحقیق

ε

عکس کشش تزاس حقیقی پَل

2/42

هحاسبات تحقیق

δ

ًزخ استْالک

0/14

کویجاًی ٍ تَکلیاى ()1391

δ

ًزخ استْالک سزهایِ دٍلتی

0/22

هحاسبات تحقیق



ضزیب اّویت تَرم در تابع عکس العول باًک هزکشی

-0/98

هحاسبات تحقیق

y

ضزیب اّویت تَلیذ در تابع عکس العول باًک هزکشی

-2/5

هحاسبات تحقیق

 gc

ضزیب خَد رگزسیًَی هخارج هصزفی دٍلت

0/37

هحاسبات تحقیق

 gi

ضزیب خَد رگزسیًَی هخارج سزهایِای دٍلت

0/41

هحاسبات تحقیق

a

ضزیب خَد رگزسیًَی تکاًِ فٌاٍری

0/84

هحاسبات تحقیق

m

ضزیب خَدرگزسیًَی تکاًِ عزضِ پَل

0/72

هحاسبات تحقیق

oil

ضزیب خَدرگزسیًَی درآهذّای ًفتی

0/27

هحاسبات تحقیق

β
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زض اٍِٞٛای تقازَ فٕٔٛی ،یىی اظ ضٚـ ٞای اضظیابی  ٚلضواٚت زض ذهوٛل اٍِوٛی عطاحوی
قسٔ ،ٜمایؿٌ ٝكتاٚضٞای زازٜٞای حانُ اظ قهی ٝؾاظی اٍِ ٛبا ٌكوتاٚضٞای زازٞ ٜوای ز٘یوای ٚالقوی
ٔی باقس .ب ٝایٗ نٛضت و ٝبطای زازٞ ٜای قهی ٝؾاظی قس ٜحانُ اظ اٌٍِ ٛكتاٚضٞای ا٘حطاف ٔقیواض
ٔحاؾه ٝقس ٚ ٜؾپؽ اظ زازٞ ٜای ٔكاب ٝزض ز٘یای ٚالقی ٘یع ایٗ ٌكتاٚضٞا ٔحاؾه ٚ ٝبا یىسیٍط ٔمایؿوٝ
ذٛاٙٞس قس .بط ایٗ اؾاؼ ٘تایذ حانُ اظ ٔمایؿٌ ٝكتاٚضٞای حانُ اظ اٌٍِ ٚ ٛكتاٚضٞای ٔتغیطٞوای
ٔٛضز بطضؾی زض ز٘یای ٚالقی ،زض رس 3 َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.
جذول  .3گشتاورهای حاصل اس دادههای شبیهساسی شذه و دادههای واقعی
هتغیزها

انحزاف هعیار
دادههای واقعی

دادههای شبیهساسی شذه

تولیذ

0/37

0/33

تورم

0/19

0/195

هصزف

0/054

0/063

هٌبع :هحاسبات ًَیسٌذگاى
با تٛر ٝب ٝزازٜٞای رس ،3 َٚا٘حطاف ٔقیاض تِٛیس زض زازٜٞای قهیٝؾاظی قس ٜبطابط  ٚ 0/33توٛضْ
 0/195اؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔمازیط بطای زازٜٞای ٚالقی ٘یع ب ٝتطتیب ٔ 0/19 ٚ 0/37حاؾه ٝقوس ٜاؾوت.
بووطای ٔهووطف برووف ذهٛنووی ٘یووع ،ا٘حووطاف ٔقیوواض زازٜٞووای ز٘یووای ٚالقووی  ٚ 0/054زض زازٜٞووای
قهیٝؾاظی قس 0/063 ٜب ٝزؾت آٔس ٜاؾت.
تٛابـ فىؽاِقُٕ آ٘ی ،ضفتاض پٛیای ٔتغیطٞای اٍِ ٛزض ع َٛظٔاٖ ٍٙٞواْ ٚاضز قوسٖ تىا٘وٝای بوٝ
ا٘ساظ ٜیه ا٘حطاف ٔقیاض بٞ ٝط ٔتغیط ضا ٘كاٖ ٔیزٞسٕٞ .اٖعٛض و ٝاظ قىُ ٔ 1كاٞسٔ ٜیقٛز ،تىا٘وٝ
زضآٔسٞای ٘فتی اظ ٔزطای افعایف ٘مسیٍٙیٛٔ ،رب افعایف تٛضْ ( ٚ )pi_hتِٛیس ( )yذٛاٞوس قوس .بوا
بطٚظ یه ا٘حطاف ٔقیاض تىا٘و ٝزضآٔوسٞای ٘فتوی ،تِٛیوس ٘عزیوه بو 2/2 ٝزضنوس  ٚتوٛضْ  0/2زضنوس
افعایف ذٛاٙٞس یافتٞ .طچٙس احط افعایف زض تِٛیس ب ٝؾطفت اظ بیٗ ضفت ٚ ٝتِٛیس بٔ ٝمساض تقازِی ذوٛز
باظ ٔیٌطزز .با ایٗ حاَ احطات تٛضٔی تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی با فانّ ٝظٔا٘ی بیكتط اظ بیٗ ذٛاٞس ضفوت.

11
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ٕٞچٙیٗ زض ایٗ فطآیٙس ،ؾطٔایٌٝصاضی برف ذهٛنی (ٔ ٚ )i_pهطف (٘ )cیوع افوعایف یافتو ٝاؾوت.
فطآیٙس احط تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی بط ٔهطف  ٚؾطٔایٌٝصاضی برف ذهٛنی ب ٝایٙهوٛضت اؾوت ووٝ
افعایف زضآٔسٞای ٘فتی زض ابتسا بافج ذٛاٞس قس ؾطٔایٌٝوصاضی زِٚوت اظ ٔزوطای ٔرواضد فٕطا٘وی
افعایف یابس؛ زض ٘تیزٔ ٝهطف  ٚؾطٔایٌٝصاضی برف ذهٛنوی افوعایف ذٛاٞوس یافوتٕٞ .چٙویٗ بوا
افعایف زضآٔسٞای ٘فتی  ٚضیاِی قسٖ آٖٞا  ٚب ٝز٘هاَ آٖ افعایف پای ٝپِٛی ،تٛضْ ٘یع افوعایف ذٛاٞوس
یافت (ٕ٘ٛزاض .)1
نوودار  .9اثز تکانه درآهذ نفتی بز اقتصاد

هٌبع :هحاسبات تحقیق
زض ٕ٘ٛزاض  ،2احط تىا٘ٔ ٝراضد ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت زض التهاز آٚضز ٜقس ٜاؾت .ب ٝایٙهٛضت وٝ
با افعایف ٔراضد ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت زض ابتسا ٔهطف برف ذهٛنی واٞف ذٛاٞس یافت .ایٗ أط
ٔیتٛا٘س ٘اقی اظ احط حطٚت ٔٙفی باقس .زض ایٗ فطآیٙس با واٞف فطض٘ ٝیطٚی واض ب ٝزِیُ وٛچهتط اظ
یه بٛزٖ وكف ٔهطف بیٗ زٚضٜای ،احط ٔٙفی حطٚت ضا ذٙخوی ذٛاٞوس ووطزٕٞ .چٙویٗ بو ٝزِیوُ احوط
ؾطٔای ٝزِٚت زض تابـ تِٛیس ،افعایف ٔراضد ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت ٔٛروب افوعایف تِٛیوس ٘یوع ذٛاٞوس
قس٘ .ىت ٝزیٍط زض ایٗ فطآیٙس احط بطٖٚضا٘ی 1ؾطٔایٌٝصاضی زِٚتی با ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی اؾت .بٝ
. Crowding Out Effect

1
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ایٗ نٛضت و ٝبا افعایف ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت ،ؾطٔایٌٝصاضی برف ذهٛنی واٞف ذٛاٞس یافوت.
زض ٞط حاَ بایس تٛر ٝزاقت و ٝتىا٘ٚ ٝاضز بٔ ٝراضد ؾطٔایٌٝصاضی زاضای احوطات بّٙسٔوست بوٚ ٝیوػٜ
حزٓ پ ٚ َٛتٛضْ اؾت .زض ایٙزا ٔی تٛاٖ بیاٖ وطز و ٝایٗ ٘تیز ٝبا زِیُ احط ؾوطٔای ٝزِٚوت بوط تِٛیوس،
ٔٛرب افعایف ٔیعاٖ وُ تِٛیس التهاز قس ٜاؾت.
نوودار  .1اثز تکانه هخارج سزهایهگذاری دولت در اقتصاد

9

هٌبع :هحاسبات تحقیق
احط تىا٘ٔ ٝراضد ٔهطفی زِٚت بط ٔهطف  ٚتِٛیوس زض ٕ٘وٛزاض  3آٚضز ٜقوس ٜاؾوت٘ .توایذ ٘كواٖ
ٔی زٙٞس و ٝبا افعایف ٔراضد ٔهطفی زِٚت زض ابتسا ٔهطف برف ذهٛنی وواٞف ذٛاٞوس یافوت.
ٞطچٙس ایٗ احط زض ابتسا بافج افعایف تِٛیس بٛز ٚ ٜاحطات آٖ بط ؾطٔایٌٝصاضی  ٚتٛضْ بوا تویذیط ٕ٘ایواٖ
ذٛاٞس قس .زض ایٗ چاضچ ، ٛافعایف ٞعیٞ ٝٙای تأیٗ ٔاِی زِٚت اظ عطیك زضیافت ٔاِیوات  ٚاحوط آٖ
بط حطٚیت برف ذهٛنی ٔٛرب واٞف ٔهطف ذٛاٞس قس .زض ایٗ بیٗ بٙٔ ٝؾٛض رهوطاٖ ٞعیٙوٞ ٝوا،
ذا٘ٛاضٞا الساْ ب ٝافعایف فطض٘ ٝیطٚی واض ذٛز وطز ٜو ٝزض ٘تیزو ٝتِٛیوس افوعایف ذٛاٞوس یافوت .بوٝ
ٔزٕٛؿ ایٗ اتفالات احط حطٚت ٌفتٔ ٝی قٛز .احوط حوطٚت زض ووُ ٔتفواٚت اظ احوط تماضوای ٔوٛضز ٘ؾوط
ویٙعی ٞا بٙٔ ٝؾٛض تٛری ٝاحط ٔراضد زِٚتوی ٔوی باقوس .ظیوطا احوط حوطٚت ٘اقوی اظ بٟیٙو ٝؾواظی ضفتواض
 . 1در شبیِ ساسی اًجام شذُ ،هتغیز تَرم ( )pi_hپس اس  80دٍر بِ هقذار تعادلی ّوگزا شذُ است.
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ذا٘ٛاضٞا ب ٝزِیُ تغییط زض ٔیعاٖ تِٛیس  ٚاقتغاَ ٘اقی اظ ؾیاؾت ٔاِی ٌفتٔ ٝی قٛز .اظ ایٗ ٘تایذ آٖ ٘یع
ٔتفاٚت اظ پیف بیٙی ٞای ٔٛضز ٘ؾط ویٙعی ٞا ب ٝذهٛل زض ٔٛضز ٔهطف اؾوت (بىؿوتط  ٚویٙوً

1

)1997
نوودار  .3اثز تکانه هخارج هصزفی دولت بز اقتصاد

هٌبع :هحاسبات تحقیق
زض ذهٛل چٍٍ٘ٛی احط تىا٘ ٝپِٛی بط تِٛیس  ٚتٛضْ ٘یع ٔیتٛاٖ بیاٖ وطز و ٝبا بطٚظ تىا٘ ٝپوِٛی
زض التهاز ،تِٛیس اظ وا٘اَ ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی  ٚزِٚتی زض وٛتأٜست افوعایف ذٛاٞوس یافوت .بوا
ایٗ حاَ احطات آٖ بٝؾطفت اظ بیٗ ضفت ٝایٗ زض حاِی اؾت و ٝاحطات تٛضٔی آٖ بٝوٙسی اظ بیٗ ضفتٚ ٝ
زض التهاز تا ٔستی عٛال٘یتط بالی ذٛاٙٞس ٔا٘س .زض ایٗ ذهٛل ٔیتٛاٖ بیواٖ ووطز وو ٝبوا ٚاضز قوسٖ
تىا٘ ٝپِٛی ب ٝالتهاز ،ایٗ أط ٔٛرب افعایف تٛضْ  ٚزض ٘تیز ٝواٞف زؾوتٕعز حمیموی ٘یوطٚی وواض ٚ
اراض ٜحمیمی ؾطٔای ٝذٛاٞس قس .پیأس ایٗ ز ٚاتفاق افعایف فطض٘ ٝیطٚی واض ؾطٔای ٝتٛؾظ نواحهاٖ
فٛأُ تِٛیس (ذا٘ٛاضٞا)  ٚزض ٘تیز ٝتِٛیس اؾت.
غ

. Baxter and King

1
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نوودار  .1اثز تکانه پولی بز اقتصاد

هٌبع :هحاسبات تحقیق
یىی اظ ٚیػٌی ٞای ذ ٛاٍِٞٛای تقازَ فٕؤٛی پٛیوای تهوازفیٚ ،روٛز یوه ٔقیواض ٔٙاؾوب
ا٘ساظٌٜیطی ضفاٞ ٜؿت و ٝب ٝفٛٙاٖ ابعاضی بوطای ؾوٙزف ضفوأ ٜوٛضز اؾوتفاز ٜلوطاض ٌیوطز .پیأوس ایوٗ
ٔٛضٛؿ ایٗ اؾت ؤ ٝیتٛاٖ اٍِٞٛا ضا بطای ؾیاؾتٞا بٟی ٝٙحُ وطز .زض ایٗ ٔماِ ٝؾیاؾتٞای ٔواِی
بٟیٔ( ٝٙراضد ٔهطفی  ٚؾطٔایٌٝصاضی ب ٝتفىیه) بطای ایطاٖ ٔٛضز ؾٙزف لوطاض ٌطفتو ٝاؾوت .بوطای
ایٗ ٔٙؾٛض ب ٝپیطٚی اظ ٚٚزفوٛضز  ٚبٙیٙو )2007( ٛاظ ضٚیىوطز ضٔوعی 1بوطای حوساوخط ووطزٖ ضفوا ٜبویٗ
زٚض ٜای ذا٘ٛاضٞا اؾتفاز ٜقوس ٜاؾوتٞ .وسف اظ ا٘زواْ ایوٗ وواض بطضؾوی ایوٗ ٔٛضوٛؿ اؾوت وو ٝآیوا
ؾیاؾتٞای ٔاِی ٔٛضز اؾتفاز ٜزِٚت آیا بٟی ٝٙاؾت  ٚزض ایٗ قطایظ اتراش ؾیاؾتٞای ٔواِی ٔرتّوف
چ ٝاحطی بط ضفأ ٜهطفوٙٙس ٜزاضز .بط ایٗ اؾاؼ تابـ ٔغّٛبیت ذا٘ٛاض بٝفٙوٛاٖ توابـ ٞوسف ٘ؿوهت بوٝ
ؾایط ٔقازالت تقازِی اٍِ ٛبٝفٛٙاٖ لیس حساوخط ذٛاٞس قس (ارٕیاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ)2007 ،2


M
()22
max : Wo  E0   tU t  Ct .GCt  , Lt , t 
Pt 


t 0
بط ایٗ اؾاؼ ،ؾیاؾت ٌصاضی بط ٔهٙای لافس ٜضٔعی با اؾتفاز ٜاظ ضٚـ الٌطا٘وػ  ٚزض قوطایظ افوك
بیٟ٘ایت ٔحاؾهٔ ٝیٌطزز .ب ٝایٗ نٛضت و ٝفطآیٙس حساوخط ؾاظی ٔؿیِ ٝتابـ ضفوا ٜا٘تؾواضی بوٝقوطط

. Ramsey
. Adjemian et al.

1
2

81
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ٔزٕٛفٝای اظ لیٛز و ٝاظ قطایظ تقازِی اؾترطاد قسٜا٘س ب ٝزؾت ٔیآیس .زض پػٞٚف حاضط بٙٔٝؾوٛض
بطضؾی احط ٔرواضد ٔهوطفی  ٚؾوطٔایٌٝوصاضی زِٚوت بوط ضفوا ،ٜضوطیب توابـ ضفوا ٜارتٕوافی یوا ظیواٖ
ؾیاؾت ٌصاض ارتٕافی زض زٚ ٚضقیت ا٘زاْ ؾیاؾت ٞای راضی  ٚیا اتراش ؾیاؾت ٞوای بٟیٙؤ ٝحاؾوهٝ
ٌطزیس٘ .تایذ ٘كاٖ زاز و ٝزض قطایظ ازأ ٝزازٖ ب ٝؾیاؾت ٞای ٔٛرٛزٔ ،مساض ضطیب الٌطا٘ػ بطابط 34
 ٚزض نٛضت اروطای ؾیاؾوت ٞوای بٟیٙو ٝایوٗ ضوطیب بطابوط  1.95ذٛاٞوس قوس .بو ٝبیواٖ زیٍوط اترواش
ؾیاؾتٞای بٟی ٝٙزض ٔراضد زِٚت ٔیتٛا٘س ٔٛرب افعایف ضفا ٜالتهازی ٌطزز.
 -5نتیجهگیزی و پیشنهادها
زض ذالَ ٘یٓلطٖ اذیط ،التهاز ایطاٖ ٘ٛؾوا٘ات لابوُ تٛروٝای زض ضقوس التهوازی ضا تزطبو ٝووطزٜ
اؾت .بٕٞ ٝیٗ زِیُ ،بسیٟی اؾت و ٝزؾتیابی ب٘ ٝطخ ضقس التهوازی بواال  ٚپایوساض اظ رّٕؤٟ ٝوٓتوطیٗ
اٞساف ؾیاؾتٌصاضاٖ  ٚبط٘أ ٝضیعاٖ التهازی ٔحؿٔ ٛیقٛز.
زض یه ضٚیىطز ٘ؾطی زض اٍِٞٛای  DSGEچؿهٙسٌیٞای اؾٕی ،ضفتواض فمالیوی  ٚبواظاض ضلابوت
ا٘حهاضی ،فطٚو پایٔ ٝحؿٔ ٛیق٘ٛس .اظ آ٘زا و ٝایٗ فطٚو با قطایظ ز٘یای ٚالقوی اظ ؾواظٌاضی
٘ؿهت را بیكوتطی بطذوٛضزاض اؾوت ،زض زٞو ٝاذیوط ،اٍِٞٛوای تقوازَ فٕؤٛی پٛیوای تهوازفی بوا اؾوتمهاَ
التهاززا٘اٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ٔٛار ٝقس ٜاؾت.
زض ایٗ پػٞٚف ،پؽ اظ عطاحی ٔ ٚحاؾه ٝیه اٍِٛی تقازَ فٕٔٛی پٛیای تهازفی بوطای ایوطاٖ،
تٛابـ ٚاوٙف آ٘ی التهاز ب ٝتىا٘ٞٝای ٔراضد ٔهطفی  ٚؾطٔایٝای زِٚت ،تىا٘ ٝپوِٛی  ٚزضآٔوس ٘فتوی
ٔحاؾه ٚ ٝبطضؾی قس٘س .ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ زاز و ٝتىا٘ٞٝای پِٛیٔ ،راضد زِٚوت  ٚزضآٔوسٞای ٘فتوی
بط تِٛیس زاذّی  ٚتٛضْ احط ٔخهت ٔ ٚؿتمیٓ ٔویٌصاض٘وس .بو ٝایٙهوٛضت وو ٝتىا٘و ٝزضآٔوسٞای ٘فتوی اظ
ٔزطای افعایف ٘مسیٍٙیٛٔ ،رب افعایف تٛضْ ذٛاٞس قسٞ .طچٙس احط افوعایف زض تِٛیوس بو ٝؾوطفت اظ
بیٗ ضفت ٚ ٝتِٛیس بٔ ٝمساض تقازِی ذٛز باظ ٔی ٌطزز .با ایٗ حاَ احطات تٛضٔی تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتوی بوا
فانّ ٝظٔا٘ی بیكتط اظ بیٗ ذٛاٞس ضفت .زض ایٗ ٔیاٖ ،تىا٘ ٝزضآٔسٞای ٘فتی ٔٛرب افعایف بوط ٔهوطف
 ٚؾطٔایٌٝصاضی برف ذهٛنوی ذٛاٞوس قوس .زض ذهوٛل احوط ٔرواضد ؾوطٔایٌٝوصاضی زِٚوت زض
التهاز٘ ،تایذ پػٞٚف ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝبا افعایف ٔراضد ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت زض ابتسا ٔهطف بروف
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ذهٛنی واٞف ذٛاٞس یافت .ایٗ أط ٔی تٛا٘وس ٘اقوی اظ احوط حوطٚت ٔٙفوی باقوس .زض ایوٗ فطآیٙوس بوا
واٞف فطض٘ ٝیطٚی واض احط ٔٙفی حطٚت ضا ذٙخی ذٛاٞس وطزٕٞ .چٙیٗ ب ٝزِیُ احط ؾوطٔای ٝزِٚوت زض
تابـ تِٛیس ،افعایف ٔراضد ؾطٔایٌٝصاضی زِٚت ٔٛرب افعایف تِٛیس ٘یع ذٛاٞس قوس .بوط ایوٗ اؾواؼ
٘تایذ ٔغاِق ٝا٘زاْ قس٘ ٜكاٖ ٔیزٞس و ٝزض التهاز ایطاٖ احط بطٖٚضا٘ی ؾطٔایٌٝصاضی زِٚتی ٘یع ٚروٛز
زاضز٘ .تایذ ٔغاِق ٝا٘زاْ قس٘ ٜكاٖ ٔیزٙٞس وو ٝبوط اؾواؼ اٍِوٛی عطاحوی قوس ،ٜبوا افوعایف ٔرواضد
ٔهطفی زِٚت زض ابتسا ٔهطف برف ذهٛنی واٞف ذٛاٞس یافتٞ .طچٙس ایوٗ احوط زض ابتوسا بافوج
افعایف تِٛیس بٛز ٚ ٜاحطات آٖ بط ؾطٔایٌٝصاضی  ٚتوٛضْ بوا تویذیط ٕ٘ایواٖ ذٛاٞوس قوس .زض ذهوٛل
چٍٍ٘ٛی احط تىا٘ ٝپِٛی بط تِٛیس  ٚتٛضْ ٘یع ٘تایذ ٘كاٖ زاز٘س و ٝبا بطٚظ تىا٘ ٝپِٛی زض التهواز ،تِٛیوس
اظ وا٘اَ ؾطٔایٌٝصاضی ذهٛنی  ٚزِٚتی زض وٛتأٜست افعایف ذٛاٞس یافت .با ایٗ حاَ احوطات آٖ
بٝؾطفت اظ بیٗ ضفت ٝایٗ زض حاِی اؾت و ٝاحطات تٛضٔی آٖ ب ٝوٙسی اظ بیٗ ضفت ٚ ٝزض التهاز تا ٔستی
عٛال٘یتط بالی ذٛاٙٞس ٔا٘س .زض ٟ٘ایت ،با ٞسف بطضؾی احط ٔراضد ٔهطفی  ٚؾطٔایٌٝصاضی زِٚت بوط
ضفأ ٜهطفوٙٙسٌاٖ ،ضطیب تابـ ضفا ٜارتٕافی یا ظیاٖ ؾیاؾتٌصاض ارتٕوافی زض زٚ ٚضوقیت ازأوٝ
زازٖ ب ٝارطای ؾیاؾتٞای راضی تٛؾظ زِٚت  ٚیا اتراش ؾیاؾت ٞوای بٟیٙؤ ٝحاؾوهٌ ٝطزیوس٘ .توایذ
٘كاٖ زاز و ٝزض قطایظ ازأ ٝزازٖ ب ٝؾیاؾت ٞای ٔٛرٛزٔ ،مساض ضطیب الٌطا٘ػ بطابط  ٚ 34زض نٛضت
ارطای ؾیاؾتٞای بٟی ٝٙایٗ ضطیب بطابط  1.95ذٛاٞس قس .ب ٝبیاٖ زیٍط اترواش ؾیاؾوتٞوای بٟیٙو ٝزض
ٔراضد زِٚت ٔیتٛا٘س ٔٛرب افعایف ضفا ٜالتهازی ٌطزز.
با تٛر ٝب ٝیافتٞٝای پػٞٚف  ٚایٙى ٝتیحیط تىا٘ٞٝای ٔراضد زِٚت بط تِٛیس  ٚضفا ،ٜبیف اظ تىا٘وٝ
زضآٔسٞای ٘فتی اؾت ،ضفایت ا٘ضهاط پِٛی ٔ ٚاِی ،واٞف اضتهواط پایو ٝپوِٛی بوا زضآٔوس ٘فتوی ٘ ٚیوع
ؾطٔایٌٝصاضی زض پػٞٚفٞای تحمیوك  ٚتٛؾوق ،)R&D( ٝپیكوٟٙازٞای ؾیاؾوتی ایوٗ ٔماِو ٝضا تكوىیُ
ٔیزٙٞس.
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ٔسِؿاظی التهازی.39-21 ،)20(6 ،
رقفطی نٕیٕی احٕوس ،بواِ٘ٛػاز٘ٛضی ضٚظبو ٚ ،ٝعٟطا٘چیواٖ أیطٔٙهوٛض (" ،)1395بطضؾوی احوط تىا٘وٝ
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