 61ترٕيٗ احط ربيٍعيٙي رجطي  ٚحٕبيتي زض التهبز ايطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛي ذٛز تٛضيحي ثب ٚلفٞ ٝبي
ٌؿتطزARDL ٜ

تخميه اثز جايگشيىي جبزي ي حمايتي در اقتصاد ايزان با استفادٌ اس الگًي خًد
تًضيحي با يقفٍ َاي گستزدٌ ARDL

٘بنط يبضٔحٕسيبٖ

1

ثٟطٚظ نبزلي

2

قٟطاْ ٔؼيٙي

3

چکيذٌ
اظ آ٘زب و ٝزذبِت زِٚت زض التهبزٔ ،حٛض ثحجٞبي ٔىتجي زض ع َٛتبضيد التهبز ثٛز ٜاؾت ٔيعاٖ تبحيط
زِٚت ثط ضٚي ضفتبض ثرف ذهٛني  ٓٞيىي اظ ػٙبٚيٗ پط ٔزبز ٜثيٗ ٔمبالت ٔتؼسز زض ػّٓ التهبز ثٛزٜ
اؾت .ايٗو ٝضاثغٔ ٝيبٖ ػّٕىطز ثرف ػٕٔٛي  ٚثرف ذهٛني چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ٔٛضٛع ٔمبالت
ٔتؼسزي زض حٛظٞ ٜبي ٔرتّف التهبزي ثٛز ٜاؾت .يىي اظ ايٗ احط ٌصاضيٞب زض حٛظ ٜؾطٔبيٌٝصاضي
ثرف ذهٛني اؾت .آيب زِٚت ٔيتٛا٘س ثب افعايف ٔربضد ذٛز ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ضا
تحت تبحيط لطاض ٔي زٞس؟ ثب تفىيه ٔربضد ٔهطفي اظ ؾطٔبيٝاي تبثغ ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ضا
ثطاٚضز وطز ٚ ٜث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيسٜايٓ و ٝافعايف ٔربضد ٔهطفي زِٚت ؾطٔبي ٝثرف ذهٛني ضا اظ
ثبظاض ذبضد ٔيوٙس  ٚذٛز ربيٍعيٗ آٖ ٔيقٛز (ٚرٛز احط ربيٍعيٙي ارجبضي)  ٚافعايف ٔربضد ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ثرف ػٕٔٛي احط حٕبيتي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني زاضز .ؾطا٘زبْ ثب ا٘زبْ آظٖٔٛ
پبيبيي اػتجبض ضطايت ثطآٚضز قس ٜضا ٔٛضز تحّيُ التهبزي لطاض زازٔ ٜيقٛز.
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1ـ مقذمٍ:
چبِف  ٚرساَ ثط ؾط ٔيعاٖ زذبِت زِٚت زض التهبز زض ٔيبٖ ٔت ٖٛالتهبزي ضيكٝاي ثؽ ػٕيك زاضز ثٝ
عٛضي ؤ ٝىبتت التهبزي تٕبْ  ٚ ٓٞغٓ ذٛز ضا ثط ضٚي پبؾد ث ٝايٗ ؾٛاَ ٌصاقتٝا٘س .زض پبضازايٓ
والؾيىي ٘ظطيبت التهبزي ٔجتٙي ثط ٔىب٘يعْ ٞبي ذٛز انالح ٌط 1زذبِت زِٚت ضا ٔب٘غ ضؾيسٖ التهبز
ث ٝتؼبزَ ثٟي ٝٙثب ٔٙبفغ حساوخط قسٔ ٜيزا٘س  ٚزض ٔمبثُ ،پبضازايٓ ويٙعي ػال ٜٚثط ايٙى ٝأىبٖ تؼبزَ پبييٗ
تط اظ اقتغبَ وبُٔ ضا ٕٔىٗ ٔيزا٘س زذبِت زِٚت ضا ثطاي ضفغ ٔٛا٘غ ،رٟت ضؾيسٖ ث ٝتؼبزَٔ ،فيس ٔي
زا٘س .تب ث ٝأطٚظ ٘يع ٚضاث ايٗ زٔ ٚىتت فىطي ثب چٟبضچٛة ٞبي فىطي رسيسي ثس٘جبَ يبفتٗ اؾتسالَ
ٞبي ٔٙغمي ثطاي پكتيجب٘ي اظ پيكٟٙبزٞبي ؾيبؾتي ذٛز ٞؿتٙس .زض ٞط زٚض ٜثب اٚد ٘ ٚعٞ َٚط يه اظ ايٗ
٘ظطيٞٝب زِٚت ثطاي ثٟجٛز قطايظ التهبزي ،عطف تمبضبي التهبز ضا تحطيه ٔيوطز ٚ ٜا٘تظبض ثٟجٛز
قطايظ ضا زاقت ٝاؾت .ثب ايٗ تٛضيحبت ضٚقٗ ٔيقٛز و ٝچطا ٔغبِؼ ٝتبحيط ٔربضد زِٚت ثط ضٚي وبضايي
ثرف ذهٛني زض ثبظاضٔ ،طوع تٛر ٝثؿيبضي اظ ٔمبالت زض ػّٓ التهبز ثٛز ٜاؾت .زض ايٗ ٔمبِ٘ ٝيع ثب ايٗ
ٞسف لهس يبفتٗ رٛاثي ثطاي احط ٌعاضي ٔربضد زِٚتي ثط ثرف ذهٛني ضا زاضيٓ .ثؿيبضي اظ ٔمبالت
ثٔ ٝحبؾج ٝاحط ٔربضد زِٚتي ثط تِٛيس ٘ب ذبِم زاذّي  ٚثط ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني پطزاذتٝا٘س ٚ
اظيٗ عطيك تبثغ ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ضا ثب ٔتغيط ٔؿتمُ ٔربضد زِٚتي ثطآٚضز وطزٜا٘س  ٚوكف
ايٗ ٔتغيط ضا تفؿيط وطزٜا٘س تب ثتٛا٘ٙس وبضايي ٔربضد زِٚت ضا زض ثٟجٛز ٚضؼيت ثبظاض تفؿيط وٙٙس .ايٗ
ٔمبِ٘ ٝيع لهس زاضز پؽ اظ ثيبٖ ٔزبضي تبحيطٌعاضي ث ٝترٕيٗ قست احط پصيطي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف
ذهٛني اظ ٔربضد ؾطٔبي ٝاي ٔ ٚهطفي زِٚت ثپطزاظز .چٍٔ ٝ٘ٛربضد زِٚتي ثط ضٚي ؾطٔبيٌ ٝصاضي
ثرف ذهٛني احط ٔيٌعاض٘س اظ رّٕٛٔ ٝضٛػبت ثحج قس ٜزض وتت التهبز والٖ ٘يع ٔيثبقس ٚلهس
ثط ايٗ اؾت و ٝتٕبْ ٔىب٘يعْ ٞبي احطٌعاضي ٔربضد زِٚت ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ضا
اقبض ٜوٙيٓ .يه احط ٔؼىٛؼ اظ عطيك افعايف ٔربضد ثب ػٛٙاٖ احط رب٘كيٙي رجطي يب احط اظزحبْ ذبضري
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ٔٛرت ذطٚد ؾطٔبي ٝثرف ذهٛني اظ ثبظاض ٔيقٛز  ٚيه احط ٔخجت حٕبيتي يب ٔىّٕي ،3ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ثطاي ثرف ذهٛني ضا تؿٟيُ  ٚثبظزٞي ؾطٔبي ٝضا افعايف ٔيزٞس .ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ؾطي
ظٔب٘ي ثطاي التهبز ايطاٖ اظ ؾبَ  1352تب ؾبَ  1383يه ضٌطؾي ٖٛؾبز ٚ ٜيه ٔسَ ذٛز ضٌطؾي ٖٛثب
ٚلف ٝتٛظيؼي ثطآٚضز قس ٜاؾت  ٚپؽ اظ ثطضؾي ٔب٘بييٚ ،لف ٝثٟئ ٝٙتغيطٞب  ٚضطايت تبحيط ثّٙس ٔست ثٝ
زؾت آٔس ٜاؾت.

1. Self regulation
2. Crowding-out effect
3. Crowding-in effect
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1ـ2ـ پيشيىٍ مًضًع
مطالعات اوجام شذٌ در خارج
ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفت ٝقس ثطضؾي تبحيط ٔتغيط ٞبي ٔبِي ثط ثٟجٛز ٚضؼيتٞبي التهبزي زض التهبز والٖ
پيكي ٝٙػٕيمي زاضز ،التهبززا٘بٖ اثتسا ٔكتبق ثطضؾي تبحيط ايٗ ٔتغيط ٞب ثط ضٚي ضقس التهبزي ثٛز٘س و ٝايٗ
ٔغبِؼبت ثب وبض ٞبي وٛضٔٙسي ٔ ٚىٛئيط ( )1985قطٚع قسٕٞ ،عٔبٖ ثب ايٗ ٔغبِؼبتٔ ،غبِؼبت زيٍطي
ث ٝثطضؾي ٔربضد ٔهطفي زِٚت ثط ضٚي تِٛيس ٘بذبِم ّٔي پطزاذتٙس اظ رّٕ ٝايٗ افطاز؛ ٌطيطٚتِٛٛن
(ِٙ ٚ )1983سا (ٞ )1983ؿتٙس .و ٝايٗ ذٛز ٔمسٔٝاي ثط ثطضؾي تبحيط ايٗ ٔتغيطٞبي ٔبِي ثط ضٚي ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ثرف ذهٛني قس .آقٛئط( )1989زؾت ث ٝثطضؾي احط ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف زِٚتي ثط ضٚي
تِٛيس ٘بذبِم ّٔي ثطاي وكٛض آٔطيىب ظز ،ثب ثطاٚضز يه تبثغ تِٛيس ،وكف تِٛيسي ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚتي
ضا ثيٗ  38تب  56زضنس ثطآٚضز وطز .پؽ اظ ا ،ٚثبض )1991( ٚايٗ ٔحبؾجبت ضا ثطاي ٔربضد ٔهطفي ا٘زبْ
زاز  ٚث ٝثطضؾي احط ٔربضد ٔهطفي  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي زِٚت ث ٝعٛض ٔزعا ضٚي تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ظز ٚ
ٞعيٞٝٙبي آٔٛظقي  ٚزفبػي ضا؛ اظ آ٘زبيي ؤ ٝؼتمس ثٛز ايٟٙب ٞعئ ٝٙهطفي ٔحؿٛة ٕ٘يق٘ٛس؛ اظ
ٔربضد ٔهطفي زِٚت وٓ وطز  ٚيه ضاثغٙٔ ٝفي ٔؼٙي زاض ٔيبٖ ٔربضد ٔهطفي زِٚت  ٚزضآٔس ؾطا٘ٚ ٝ
ٕٞچٙيٗ يه ضاثغٔ ٝخجت ضؼيف ٔيبٖ ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚتي  ٚزضآٔس ؾطا٘ ٝپيسا وطزٕٞ .بٖعٛض و ٝزيسٜ
ٔي قٛز تب ايٗ ظٔبٖ ٔتغيط ٞبي ٔبِي زِٚت ضٚي تِٛيس ٘بذبِم ّٔي يب زضأس ؾطا٘ ٝثطضؾي ٔيقس ٝ٘ ٚ ٜثط
ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني .زض ايٗ ٔيبٖ ٔغبِؼبت زيٍطي ثب تمؿيٓ ثٙسيٞبي زيٍط زض ٔتغيط
ٞبي ٔبِي ٘يع ا٘زبْ قسٜا٘سٔ ،خال؛ زٚاضربٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1996ثب تفىيه ٔربضد زِٚت ثٔ ٝربضد
"ِٔٛس" " ٚغيط ِٔٛس" ثطاي وكٛض ٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝزض ٔيبٖ ؾبَٞبي  1970تب  1990پطزاذتٙس  ٚثٝ
٘تبيزي قجي ٝثبض ٚضٚي زضآٔس ؾطا٘ ٝضؾيس٘س ؤ ٝربضد ِٔٛس(ؾطٔبي ٝاي) ضٚي زضآٔس ؾطا٘ٛٔ ٝحط أب
ضؼيف ٔ ٚربضد غيط ِٔٛس (ٔهطفي) ضٚي زضآٔس ؾطا٘ٙٔ ٝفي اؾت٘ .ىت ٝلبثُ تٛر ٝايٗ ٔمبِ ٝثطضؾي
ايكبٖ ضٚي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝاؾت ثط ذالف ثبض ٚو ٝثطاي يه وكٛض تٛؾؼ ٝيبفت ٝثٛزٕٞ .چٙيٗ
ثطذي ٔغبِؼبت ٘ح ٜٛتبٔيٗ ٔبِي زِٚت ضا  ٓٞثط ضٚي ٔتغيطٞبي ٔٛضز ٞسفكبٖ ثطضؾي وطز٘س  ٚث ٝتفبٚت
تبحيطات تبٔيٗ ٔبِي اظ عطيك اؾتمطاو ٔ ٚبِيبت ضؾيس٘س اظ رّٕ ٝآٟ٘ب ٔغبِؼبت ٔيّط  ٚضٚؾته ()1997
اؾت .ثب ٚرٛز تٛٙع زض ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفت ٝثطذي ٘يع احط ٔربضد زِٚتي ضا ثغٛضوّي ثط ضٚي زضآٔس
ؾطا٘ ٚ ٝؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني ثطضؾي وطزٜا٘س و ٝوكف ثطاٚضز قسٔ ٜزٕٛع ز ٚاحط رب٘كيٙي رجطي ٚ
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حٕبيتي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس .ثبيس ذبعط ٘كبٖ وطز و ٝاٌط ٔربضد زِٚت ثط ضٚي تِٛيس ٘بذبِم ّٔي ٔٛحط
ثبقس ايٗ ا٘تظبض ٚرٛز زاضز و ٝثط ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ٘يع ٔٛحط ثبقس ؤ ٝب زض ثرف ازثيبت
ٔٛضٛع ثيكتط ث ٝايٗ أط ٔيپطزاظيِٓ .ي ٚ ٖٛظيطٚاؼ( )1997ث ٝثطضؾي ؾٔ ٟٓهطفي زِٚت زض  GNPثط
ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني پطزاذتٙس  ٚقبٞس احط ٔخجت ثط ضٚي آٖ ثٛز٘س .ثبيطاْ ٚ ٚاضز ( )1993ضاثغٝ
ٔربضد زِٚتي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني ضا ثطاي  25وكٛض ػض ٛؾبظٔبٖ تٛؾؼٕٞٚ ٝىبضي ٞبي
التهبزي  OECDثطضؾي وطز٘س ٔ ٚيبٖ  24وكٛض ضاثغٕٞ ٝجؿتٍي پيسا وطز٘س  ٚثطاي  19وكٛض اظ اظ 24
وكٛض ضاثغ ٝلٛيِ ٔٙفي پيسا وطز٘س .آضٌيٕ٘ ٖٛيع يه احط ٔؼىٛؼ ٔيبٖ ٔ 2تغيط ٔربضد ٔهطفي  ٚؾطٔبيٝ
ٌصاضي زِٚت ثب ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني پيسا وطز ٜاؾت .احٕس ٔ ٚيّط( )2000ثب ثطاٚضز زٚ
ٔزٕٛػ ٝضٌطؾي٘ٛي  ٓٞث ٝاحط ٔربضد زِٚت ث ٝعٛض وّي  ٓٞ ٚظيطٔزٕٛػٞٝبي آٖ ثغٛض ذبل پطزاذتٙس
 ٚزٔ ٚزٕٛػ ٝاحط رب٘كيٙي رجطي ضا تبييس وطز٘س  ٚثطاي ٞعي ٝٙاضتجبعبت  ٚحُٕ ٘ ٚمُ احط حٕبيتي ضا
تبييس وطز٘سٚ .يّيبْ اؾتطِي ( )2000ثب ثطضؾي ضاثغ ٝؾبذتبض ٔبِي  ٚضقس ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي تّفيمي ثٝ
٘تبيزي ضؾيس و ٝيىي اظ ايٗ ٘تبيذ تبحيط ٔخجت ٔربضد حُٕ ٘ ٚمُ  ٚاضتجبعبت ثط ضٚي زضآٔس ؾطا٘ ٝاؾت.
ثطذي ٘يع تبحيط ٔربضد زِٚتي ضا ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني اظ عطيك تفىيه ثٙسي ٔربضد زِٚت
زض ٌطٞ ٜٚبي ٔرتّف ثطآٚضز وطزٜا٘س ثطاي ٔخبَ ٘تبيذ ثبتبي ٚاً٘ )2004( 1ثطاي وكٛض وب٘بزا ٘كبٖ زاز
ؤ ٝربضد زِٚت ثط ضٚي آٔٛظـ  ٚثٟساقت يب ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي زاضاي احط ٔخجت ٔ ٚؼٙي زاضي ثطاي
ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني اؾتٔ ،ربضد ثط ضٚي وبالٞبي ؾطٔبيٝاي  ٚظيط ؾبذتٞب زاضاي احط ٔٙفي
ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني اؾت ٔ ٚربضد حٕبيت اظ ٔبِىيت  ٚاقربلٔ ;32ربضد تبٔيٗ
ارتٕبػي4؛ ٔربضد حٕبيتبظ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ 5تبحيط ٔؼٙي زاضي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني
٘ساض٘س.
ق )2008(ٍٗٙث ٝثطضؾي ا٘ٛاع ٔرتّف ٔربضد زِٚت ثط ضٚي ثرف وكبٚضظي اٌٚب٘سا پطزاذت  ٚيه
احط ٔخجت  ٚثٟجٛز وٙٙس ٜضا ثطاي تٛؾؼ ٝثرف وكبٚضظي تبييس وطز.

مطالعات اوجام شذٌ در داخل

1. Baotai Wang.
 .2قبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي زازٌؿتطي  ٚأٙيت  ٚذسٔبت قٟطي اؾت.
3. Protection of persons and property.
4. Government and social services.
5. Debt charges.

 65ترٕيٗ احط ربيٍعيٙي رجطي  ٚحٕبيتي زض التهبز ايطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛي ذٛز تٛضيحي ثب ٚلفٞ ٝبي
ٌؿتطزARDL ٜ

ذّيّي ػطالي ( )1376ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ثّزط  ٚذبٖ  ٚثب تؼسيُ 1آٖ ثطاي التهبز ايطاٖ ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس
و ٝاحط رب٘كيٙي رجطي زض التهبز ايطاٖ ٚرٛز ٘ساضز  ٚحتي ثطاي ؾطٔبيٌٝصاضي زض ٔبقيٗ آالت زاضاي
احط حٕبيتي  ٚتىٕيّي ٘يع ٔي ثبقس .ثمبييفط ( )1376و ٝوبضايي ٔربضد زِٚتي ضا ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض
ثرف نٙؼت ٔ ٚؼسٖ ثطضؾي وطز٘ ،ٜكبٖ زاز ٜو ٝثب ٚرٛز افعايف ٔربضد زِٚت زض ايٗ ز ٚثرف
ؾطٔبيٌٝصاضي زضيٗ ثرف ٞب ؾيط ٘عِٚي زاقت ،ٝا ٚو ٝايٗ ٔغبِؼ ٝضا ثطاي ؾبَٞبي  1350تب  1377ا٘زبْ
زاز ٜقبٞس وبٞف ؾطٔبيٌٝصاضي زض ؾبَ  1375ثٔ ٝمساض  22زضنس ثٛز .زِٛت( )1375احط ٕٞؿٛيي ٔخجتي
ٔيبٖ ٔربضد زض ثرف وكبٚضظي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني زض آٖ ثرف پيسا وطز ٚ ٜايٗ ٕٞؿٛيي ضا
 ٓٞزض وٛتبٔ ٜست  ٓٞ ٚزض ثّٙسٔست ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض ٜزيىي-فِٛط ا٘زبْ زاز .ٜػجسِي ( )1380احط
ثٛزرٞ ٝبي ػٕطا٘ي ضا؛ زض ؾغح؛ ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛنئ ،خجت  ٚتغييطات آٖ ضا ٔٙفي اضظيبثي
ٔي وٙسٕٞ .چٙيٗ ثٛزرٞ ٝبي ػٕطا٘ي غيط ظيطثٙبيي احط ٔؼٙي زاض تطي ٘ؿجت ث ٝثٛزرٞ ٝبي ػٕطا٘ي
ظيطثٙبيي زاض٘س .الجبِي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1382ثطاي التهبز ايطاٖ زض زٚض 1338 ٜتب  1377ضاثغ ٝػّي ٔيبٖ
ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثرف ذهٛني ٔ ٚتغيط ٞبي والٖ ضا ثطضؾي وطز٘ ،تبيذ ا٘ ٚكبٖ ٔي زٞس و ٝؾطٔبيٝ
ٌصاضي زِٚتي يه احط حٕبيتي ٔ ٚىّٕي ثب ضطيت  18زضنس زض ٕٞبٖ زٚض ٜثط ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثرف
ذهٛني زاضز.
1ـ3ـ ادبيات مًضًع
زض ايٗ ثرف ث ٝثطضؾي  ٚؾپؽ تحّيُ ػٛأُ ٔٛحط ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي پطزاذتٔ ٝيقٛز  ٚؾؼي ٔي
قٛز ث ٝتفهيُ وب٘بَٞبي ٔرتّف تبحيطٌعاضي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني قطح زاز ٜقٛز.
ثبيس ذبعط ٘كبٖ وطز ؤ ٝتغيط ؾطٔبيٌٝصاضي يىي اظ ٔتغيط ٞبي ٔ ٟٓزض ؾغح والٖ زض ٞطوكٛض اؾت ٚ
ثط ذالف ثرف ٔهطف ،يه رعء پط ٘ٛؾبٖ  ٚحؿبؼ ث ٝػٛأُ ٔرتّف زض تمبضبي وُ اؾت ث ٝعٛضي
و ٝحتي اظ ٔتغيطٞبي ويفي  ٚضٚا٘ي يه ربٔؼ ٝتبحيط ٔيپصيطز ٚ .اظ ٕٞيٗ ض ٚثؿيبض تحت تبحيط ٔحيظ
حجبت يب ثيحجبت التهبز والٖ لطاض ٔيٌيطز ،زض ضوٛز ثعضي  1930زض اضٚپب ،ويٙع ٘يع زض تٛضيح ٘ٛؾب٘بت
ؾطٔبيٌٝصاضي ذهٛني ث ٝضٚحي ٝقطٚض حيٛا٘ي اقبضٔ ٜيوٙس و ٝزض قطايظ يبؼ ٘ ٚب أيسي اظ آيٙسٜ
ثبظاض ،اٍ٘يع ٜاي ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٘ساضز .ػٕس٘ ٜظطيٞ ٝبي ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض التهبز والٖ ثب فطو
ػسْ ٚرٛز ٔحيظ ٘باعٕيٙبٖ قىُ ٌطفتٝا٘س ثٕٞ ٝيٗ ذبعط ٔب ٍ٘بٞي ث ٝتبحيط ٔتغيطٞبي ويفي ٘ ٚب اعٕيٙب٘ي
ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ٔيپطزاظيٓ  ٚاٍِٛي ذٛز ضا ثط اؾبؼ آٖ تؼسيُ ٔيوٙيٓٔ .ب زض ايٗ ثرف ثٝ
6. Modified Model.
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ثطذي اظ ٘ظطيٞٝبي ؾطٔبيٌٝصاضي ٘يع ٔيپطزاظيٓ .زض ايٙزب ث ٝته ته ػٛأُ ٔٛحط ثط ؾطٔبيٌٝصاضي
ٔجتٙي ثط ازثيبت ٔٛضٛع قىُ ٌطفت ٝزض ايٗ حٛظٔ ٜي پطزاظيٓ:

رابطٍ يا تقاضاي کل با سزمايٍ گذاري
ٔتغيطٞبيي وٕ٘ ٝبيبٍ٘ط ؾغح تمبضبي وُ ثبقٙس اظ رّٕ ٝزضآٔس ّٔي ،تِٛيس ٘بذبِم ّٔي ،زضآٔس ؾطا٘ٝ
تٛضيح زٙٞس ٜذٛثي ثطاي تغييط زض ؾغح ؾطٔبئ ٝغّٛة يه التهبز ٔيثبقٙس .اظ يه عطف تمبضبي
وُ ٔٛرت افعايف تٕبيُ ث ٝتِٛيس ثٍٙبٞ ٜبي يه التهبز ٔيقٛز  ٚتِٛيس ثيكتط ٔتضٕٗ ؾطٔبيٌٝصاضي
ثيكتط زض تزٟيعات  ٚوبالٞبي ؾطٔبيٝاي اؾت  ٚاظ عطف زيٍط افعايف زض تمبضبي وُ اظ آ٘زب وٝ

ٔٛرت افعايف زضآٔس ٔيقٛز ،پؽ ا٘ساظ ضا ٘يع تحت تبحيط لطاض ٔيزٞسٔ .غبثك ثب ٘ظطي ٝقتبة
ؾبزٜؾطٔبيٌٝصاضي ،تغييطات ؾطٔبيٌٝصاضي اظ تغييطات تمبضبي وُ زض يه زٚض٘ ٜبقي ٔيقٛز .زض ايٗ
٘ظطي ٝثب فطو حبثت ثٛزٖ ٘ؿجت ؾطٔبي ٝث ٝتِٛيس ( )k/yافعايف تمبضب ٔٛرت افعايف ؾطٔبئ ٝغّٛة
التهبز ٔي قٛز  ٚاظ آ٘زب وٞ ٝيچ ٚلفٝاي ٔ ٚكىّي ثطاي تؼسيُ ؾطٔبيٌٝصاضي زٚض ، Kt، t ٜث ٝؾغح
ؾطٔبئ ٝغّٛةٚ ،K* ،رٛز ٘ساضز ؾطٔبيٌٝصاضي ،و ٝاذتالف ؾغٛح ؾطٔبي ٝزض ا٘تٟبي زٚض ٚ ٜاثتساي
زٚض ٜاؾت ٔخجت ٔيقٛز.
وظزيٍ شتاب سزمايٍ گذاري
فطو ٔيكٛز ٘ؿجت ؾطٔبي ٝث ٝتِٛيس K/Yحبثت اؾت ايٗ ٘ؿجت ضا ثب٘ kكبٖ ٔيزٞيٓ و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜؾطٔبيٝ
ٔٛضز ٘يبظ ثطاي يه ٚاحس تِٛيس اؾت .ؾطٔبئ ٝغّٛة ضا ث ٝنٛضت ٔؼبزِ٘ )1( ٝكبٖ ٔيزٞيٓ.
() 1
ٔؼبزِ )1( ٝزض ايٗ ٔسَ فطوٞبي اؾبؾي ٚرٛز زاضز اظ رّٕ ٝايٙى ٝثٍٙبٞ ٜب ؾطٔبي ٝضاوس ٘ساض٘س ثٕٞ ٝيٗ
ذبعط اٌط تمبضبي وُ افعايف يبثس آٟ٘ب ٔزجٛض ث ٝتبٔيٗ ؾطٔبي ٝاظ عطيك ثبظاض ٞؿتٙس  ٚحب٘يب ٞيچ ٔكىّي
ثطاي تبٔيٗ ؾطٔبيٛٔ ٝضز ٘يبظقبٖ ٘ساض٘س ٔ ٚيتٛا٘ٙس آٖ ضا ثس ٖٚفكبض ثط ضٚي ليٕت ذطيساضي وٙٙس .پؽ
ثٙب ثطايٗ ؾطٔبئ ٝغّٛة ٞط زٚض ٜثطاثط ؾطٔبي ٝا٘زبْ قس ٜزض آٖ زٚض ٜاؾت Kt*=Kt،اٌط تغييطات 1ضاثغٝ
ثبال ضا ٔحبؾج ٝوٙيٓ ٔي تٛاٖ ؾطٔبيٌٝصاضي ضا زض زٚضٔ t ٜحبؾج ٝوطز.
()2
1. Differentiate
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()3
أب زض ػُٕ فطٚو ٔسَ قتبة ؾبز ٜثط لطاض ٕ٘يثبقٙس  ٚؾطٔبيٚ ٝالؼي ٕ٘يتٛا٘س ذٛز ضا ثالفبنّ ٝثب
ؾطٔبيٌٝصاضي ٔغّٛة ثطاثطوٙس ظيطا اٚال ؾطٔبيٌٝصاضي يه أط ظٔبٖ ثط اؾت .حب٘يب ثسِيُ ايٙىٔ ٝتغيطٞبي
ٔب رٕؼئ 1يثبقٙس افعايف تمبضبي ؾطٔبيٌٝصاضي ٔٛرت وٕجٛز ؾطٔبئ ٝيقٛز  ٚليٕت آٖ ضا تغييط

ٔيسٞس  ٚحبِخب ؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ اعٕيٙب٘ي اظ تسا ْٚافعايف تمبضب زض آيٙس٘ ٜساض٘س ثٕٞ ٝيٗ ذبعط ٘ظطي ٝقتبة
ا٘ؼغبف پصيط ث ٝتؼسيُ تسضيزي ؾغح ؾطٔبيٌٝصاضي ٚالؼي ثب يه ضطيت حبثت تبويس ٔيوٙس .زض ٔسِي
و ٝثطآٚضز ٔيوٙيٓ اظ تغييطات ؾغح زضآٔس ّٔي اؾتفبزٔ ٜيوٙيٓ  ٚثطاي حُ ايٗ ٔكىُ ايٗ ٔتغيط ضا ثب
ٚلفٚ ٝاضز ٔيوٙيٓ.
َشيىٍ فزصت سزمايٍ
انٛال ا٘تربة ثٟي ٝٙزض التهبز اظ عطيك ٔمبيؿ ٝا٘تربة ٞبي ٕٔىٗ وكف ٔيقٛز ،زلت ثٞ ٝعي ٝٙفطنت
ٞط ا٘تربة ٘يع ٔمبيؿ ٝيه ػُٕ ثب ٔمسٚضاتي اؾت ؤ ٝب ٔي تٛا٘يٓ ا٘زبْ زٞيٓ .ثطاي ؾطٔبي٘ ٝيع ٞعيٝٙ
فطنتي ٞؿت و ٝرطيبٖ ؾطٔبي ٝضا تؼييٗ ٔيوٙس .ؾطٔبيٌٝصاض ثطاي ايٙى ٝتهٕيٓ ث ٝا٘زبْ ؾطٔبيٌٝصاضي
ثٍيطز يب ٘ ٝثٞ ٝعي ٝٙفطنت ؾطٔبئ ٝيٍ٘طز .ؾطٔبيٌٝصاض لجُ اظ ؾطٔبيٌٝصاضي ث ٝاضظيبثي ؾٛز حبنُ اظ
ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔيپطزاظز  ٚؾپؽ تهٕيٓ ذٛز ضا ػّٕيبتي ٔيوٙس .يه ضٚـ اضظيبثي ؾطٔبيٌٝصاضي
ٔؼيبض اضظـ و٘ٛٙي ذبِم اؾت زض ايٗ ضٚـ ؾٛز ا٘تظبضي ٞط ؾطٔبيٌ ٝصاضي اظ ٔؼبزِٔ )4( ٝحبؾجٔ ٝي-
قٛز.
() 4

∑

وTR ٝزضأس ٞ VCٚعي ٝٙربضي ٞط ؾبَ ٞ C0 ٚعي ٝٙحبثت ِٚي٘ rٚ ٝطخ ثٟط ٜيب ٘طخ تٙعيُ پ َٛاؾت .اٌط
ٔ NPVخجت ثبقس ؾطٔبيٌٝصاضي نٛضت ٔيٌيطز  ٚاٌط ٔٙفي ثبقس ٍٟ٘ساضي پ َٛزض ثب٘ه ثب ٘طخ ثٟطrٜ

ثطاي ا ٚث ٝنطفٝتط اؾتٔ .الحظٔ ٝي قٛز ؤ ٝيبٖ ٞعي ٝٙفطنت پ َٛو ٝزض ايٙزب ث ٝػٛٙاٖ يه قبذم
اظ ٘طخ ثٟطٔ ٜيتٛاٖ اؾتفبز ٜوطز ثب ٔيعاٖ ؾطٔبيٌ ٝصاضي ضاثغٔ ٝؼىٛؼ ٚرٛز زاضز ظيطا اٌط ٘طخ ثٟطٜ
وبٞف يبثس تؼساز پطٚغٞ ٜبي ثيكتطي أىبٖ التهبزي پيسا ٔيوٙٙس .ث ٝزِيُ ايٙى٘ ٝطخ ثٟط ٜزض ايطاٖ
ٔحبؾجٕ٘ ٝيقٛز ٔب اظ رب٘كيٗ٘ 2طخ تٛضْ زض ٔسَ اؾتفبزٔ ٜيوٙيٓ.

1. Aggregate.
2. Proxy
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دستزسي بٍ مىابغ پًلي
ثؿيبضي اظ ٔغبِؼبت زض وكٛض ٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝحبوي ثط ايٗ اؾت و ٝضاثغ ٝلٛي ٔ ٚؼٙيزاضي ٔيبٖ
٘طخ ثٟط ٚ ٜؾطٔبيٌٝصاضي آٖچٙبٖ و ٝزض ٘ظطيٞٝب ٌفتٔ ٝيقٛز ٚرٛز ٘ساضز .ثطاي ٔخبَ قبوطي ٚ
ذؿطٚي( )1383ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔه وي ٚ ٖٛٙقب ٚثطاي التهبز ايطاٖ ضاثغٙٔ ٝفي ٘طخ ثٟط ٜثبالتط ٚ
وبٞف ٘طخ ؾطٔبيٌٝصاضي زض ؾغٛح ٘طخ ثٟط ٜضا ضز ٔيوٙٙسٕٞ .چٙيٗ عجيجيبٖ(٘ )1370تيزٌ ٝطفت ٝاؾت
و٘ ٝطخ ثٟط ٜثّٙس ٔست زض وكٛض ٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝاظ إٞيت چٙسا٘ي ثطذٛضزاض ٘يؿتٕٞ .چٙيٗ
ٔغبِؼبت قٟكٟب٘ي( ٚ )1375رجُ ػبّٔي( .)1386اٌطچ ٝزض وكٛضٞبي تٛؾؼ ٝيبفت ٝضاثغ٘ ٝطخ ثٟطٚ ٜ
ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؼٙي زاض ثٛز ٜأب زض ٔٛاضزي ٌفت ٝقسٔ ٜحسٚزيت انّي ؾطٔبيٌٝصاضي ٞعي ٝٙفطنت
ؾطٔبي٘ ٝيؿت ثّى ٝزؾتطؾي ثٙٔ ٝبثغ ٔبِي اؾت 1ذهٛنب زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝو ٝپسيسٜ
ؾطوٛة ٔبِي زض آٖٞب ثيكتط زيسٔ ٜي قٛز ٕٞ ٚچٙيٗ زض ايطاٖ و ٝالتهبزـ ثب تؼييٗ زؾتٛضي ٘طخ ؾٛز
ثب٘ىي ٔٛار ٝاؾت .ثب تبويس ث ٝايٗ ٔغّت ٔغبِؼبت ٘كبٖ ٔيزٙٞس و ٝزؾتطؾي ث ٝاػتجبضات ثطاي ثٍٙبٜٞبي
ثرف ذهٛني اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت (،1984ثّيط  ٚذبٖ .)2ذّيّي ػطالي( )1376زض ٔغبِؼٝ
اـ ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيضؾس و ٝؾغح تِٛيس  ٚاػتجبضات ثب٘ىي احط ٔؼٙي زاضي ثط ضٚي ؾطٔبيٌ ٝصاضي ثرف
ذهٛني زاضز ،وكيف ثب٘ٛؾي (٘ )1377يع تغييط ٔب٘س ٜتؿٟيالت ٚالؼي ثط تكىيُ ؾطٔبي٘ ٝبذبِم ثسٖٚ
٘فت ضا ٔٛحط ٔ ٚؼٙي زاضز پيسا ٔيوٙسٔ .ب ٘يع ٕٞچٙيٗ اظ ٔتغيط ٚالؼي قسٔ ٜب٘س ٜتؿٟيالت ثب٘هٞب ٚ
ٔٛؾؿبت اػتجبضي ث ٝثرف غيط زِٚتي 3اؾتفبزٔ ٜيوٙيٓ.
مخارج ديلت ،مخارج مصزفي ي سزمايٍ اي
تبحيط ٔربضد زِٚت ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ثب ز ٚاحط رب٘كيٙي رجطي  ٚاحطحٕبيتي زض
التهبز قٙبذتٔ ٝيقٛز .احط رب٘كيٙي رجطي اظ عطيك ثبظاض پ ٚ َٛافعايف ٘طخ ثٟط ٜؾطٔبي ٝثرف ذهٛني
ضا ذبضد ٔيوٙس  ٚؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت رب٘كيٗ ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ٔيقٛز .زض ٔمبثُ احط
حٕبيتي ٔربضد زِٚت و٘ ٝبقي اظ ؾطٔبيٌٝصاضي  ٚذطد وطز زِٚت ثط ضٚي وبالٞبي ػٕٔٛي  ٚظيط
ؾبذتٞبي التهبز اؾت اظ عطيك وبٞف ٞعي ٝٙتِٛيس  ٚاحطات ذبضري ٔخجتي و ٝثٕٞ ٝطا ٜزاضز ؾطٔبيٝ
ٌصاضاٖ ضا تحطيه ث ٝؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔي وٙس .أب ثبيس زلت زاقت و ٝايٗ احطات ث٘ ٝح ٜٛتبٔيٗ ٔبِي
زِٚت ثطاي وؿطي ثٛزر ٝثؿتٍي زاضز .زض ثبال ث ٝعٛض ضٕٙي فطو ٔيقٛز و ٝزِٚت اظ ثرف
1. Mirio I .Blejer&Mohsin S .Khan.
2. Belier & khan.
 .3زازٞ ٜب اظ ٔزٕٛػ ٝزازٞ ٜبي ؾطي ظٔب٘ي ؾبيت ثب٘ه ٔطوعي ٌطفت ٝقس.ٜ
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ذهٛني اؾتمطاو ٔيوٙس  ٚاظ عطيك ا٘تكبض اٚضاق لطضٔ ٝربضد ذٛز ضا تبٔيٗ ٔيوٙس .ايٗ ػُٕ ٔٛرت
افعايف ػطض ٝاٚضاق لطض ٝزض ثبظاض اٚضاق ثٟبزاض ٔي قٛز  ٚثب وبٞف ليٕت ٔجبزِ ٝاي اٚضاق لطض٘ ٝطخ
ثٟط ٜافعايف ٔي يبثس  ٚؾطٔبيٌٝصاضي وبٞف ٔييبثسٔ .ب اثتسا تبحيط ٞط يه اظ ٔربضد ٔهطفي  ٚؾطٔبيٝ
اي زِٚت ضا ثحج ٔيوٙيٓ  ٚؾپؽ زض حبِت ٞبي ٔرتّف تبٔيٗ ٔبِي ،تبحيط ٔربضد زِٚت زض وبالٞبي
ٔهطفي  ٚؾطٔبي ٝاي ضا ثطضؾي ٔيوٙيٓ.
ٔربضد ٔهطفي زِٚت:
ٔربضد ٔهطفي زِٚت اظ چٟبض رٟت ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ٔٛحط اؾت.


اظ عطيك تمبضب



اظ عطيك پؽ ا٘ساظ (ربيٍعيٙي ٔهطف)



اظ عطيك افعايف ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس



احط رب٘كيٙي رجطي

ٔربضد زِٚت ثب ا٘تمبَ تمبضب ث ٝثبظاض ثبػج ٔيقٛز و ٝثٍٙبٜٞبي تِٛيسي ثب افعايف تمبضب ضٚثط ٚق٘ٛس ٚ
ثطاي تِٛيس ثيكتط زؾت ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي ثيكتطي ثع٘ٙس.
ثب افعايف ٔربضد زِٚت ثط ضٚي وبالٞبي ٔهطفي ذب٘ٛاضٞب ٔربضد وٕتطي ضٚي ؾجس ٔهطفي ذٛز
ذٛاٙٞس زاقت ظيطا ثركي اظ ؾجس ٔهطفي ثطذي ذب٘ٛاضٞب تٛؾظ زِٚت تبٔيٗ قس ٜاؾت ،ثب وبٞف
ٔهطف ذب٘ٛاضٞب ،زض  ٕٝٞؾغٛح زضآٔس ،پؽ ا٘ساظ ذب٘ٛاضٞب افعايف ٔي يبثس  ٚاحط ٔخجتي ضٚي ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ذٛاٞس زاقت (ذّيّي ػطالي) .ايٗ عطيك احط ٌعاضي زاضاي احط ٔٙفي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي اؾت.
اظ عطفي ظٔب٘ي و ٝتمبضبي زِٚت ثطاي وبال ٞبي ٔهطفي افعايف ٔي يبثس تمبضبي ٔٙبثغ ٘يع افعايف ٔي
يبثس  ٚليٕت ٟ٘بزٜٞبي تِٛيس ثب ؾيط نؼٛزي ضٚثطٔ ٚي قٛز  ٚث ٝزِيُ ٞعي ٝٙتِٛيس ثبال تط اٍ٘يع ٜؾطٔبيٝ
ٌصاضي ضا وبٞف ٔيزٞس (وبظض٘ٚي  ٚثمبيي).
احط رب٘كيٙي رجطي ٘يع زاضاي احط ٔٙفي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي اؾت ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝقطحف پيكتطآٔس.
ٔربضد ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت:
ٔربضد ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت ٘يع ٔي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ؾطٔبيٌٝصاضي ثطاي تِٛيس وبالٞبي ٟ٘بيي ثبقس يب
ؾطٔبيٌٝصاضي ظيطثٙبيي ثط ضٚي ظيطؾبذتٞب .ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت ثط ضٚي تِٛيس وبالٞبي نٙؼتي؛ ٔب٘ٙس
نٙبيغ ٘ؿبري؛ ٔٛرت ػمت ضا٘سٖ ثرف ذهٛني ث ٝحبقي ٝنٙؼت ٔيقٛز  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ثرف
ذهٛني ضا وبٞف ٔيزٞس(ذّيّي ػطالي) ٕٞ ٚچٙيٗ ثب افعايف ليٕت ٟ٘بزٜٞب زض آٖ نٙؼت ٞعي ٝٙتِٛيس
افعايف ٔييبثس .أب ٞعيٞٝٙبي ػٕطا٘ي زِٚت زض ظيط ؾبذتٞب  ٚوبالٞبي ػٕٔٛي و ٝثرف ذهٛني
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لبزض ث ٝؾطٔبيٌ ٝصاضي ثط ضٚي آٖ ٞب ٘يؿت ٞعيٞ ٝٙبي تِٛيس ضا وبٞف زاز ٚ ٜاٍ٘يع ٜؾطٔبيٌ ٝصاضي ضا
افعايف ٔي زٞس.
ٔب زض ايٗ ٔمبِ ٝوُ ٔربضد زِٚت ضا ث ٝز ٚرعء ٔهطفي  ٚؾطٔبي ٝاي تفىيه ٔيوٙيٓ  ٚضطيت ٞط يه
ضا رسا ٌب٘ ٝثطآٚضز ٔيوٙيٓ .ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚتي قبُٔ تكىيُ ؾطٔبي ٝحبثت ٘ب ذبِم زِٚت زض ثرف
ٔبقيٗ آالت  ٚؾبذتٕبٖ اؾت و ٝاظ حؿبة ٞبي ّٔي ث ٝضٚـ ٞعي ٝٙاي ث ٝليٕت حبثت  76اؾترطاد قسٜ
اؾتٕٞ .چٙيٗ ٔربضد ٔهطفي زِٚت ضا اظ ؾبيت ثب٘ه ٔطوعي ث ٝليٕت ٞبي پبي ٝؾبَ  76اؾترطاد
وطز ٜايٓ.
٘ح ٜٛتبٔيٗ ٔبِي ٔربضد زِٚت  ٚاحط آٖ ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي:
زِٚت اظ ؾ ٝضٚـ ٔي تٛا٘س ٔربضد ذٛز ضا تبٔيٗ وٙس:


اظ عطيك افعايف ٔبِيبت.



ا٘تكبض اٚضاق لطض.ٝ



ثهٛضت ثط٘ٚعا.

ثب افعايف ٔبِيبت اٚال تمبضب وبٞكٕي يبثس(اظ عطيك تمبضب)  ٚحب٘يب ٔزٕٛع ٔهطف  ٚپؽ ا٘ساظ وبٞف ٔي
يبثس( )C+S=Yو ٝاظ عطف پؽا٘ساظ تبحط ٔيٌعاضز .پؽ افعايف ٔبِيبت اظ ز ٚعطيك تمبضب  ٚپؽ ا٘ساظ ثط
ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي احط ٔيٌعاضز.
ظٔب٘ي و ٝزِٚت ثطاي تبٔيٗ ٔبِي وؿطي ثٛزر ٝزؾت ث ٝا٘تكبض اٚضاق لطض( ٝيب اٚضاق ثٟبزاض اؾالٔي ٔب٘ٙس
نىٛن) ٔيظ٘س ليٕت ايٗ اٚضاق وبٞف ٔييبثس ٘ ٚطخ ثٟط ٜث ٝزِيُ ايٙى ٝضاثغٔ ٝؼىٛؾي ثب اٚضاق لطضٝ
زاضز افعايف ٔييبثس  ٚثب افعايف ٞعي ٝٙفطنت ؾطٔبيٌٝصاضي ،ؾطٔبيٌٝصاضي وبٞف ٔييبثس .1زض ايٗ
ضٚـ چ ٖٛػبٔالٖ التهبزي ا٘تظبض زاض٘س و ٝزِٚت زض آيٙسٔ ٜبِيبت ذٛز ضا ثطاي رجطاٖ ثسٞي ذٛز
افعايف زٞسٔ ،2بِيبت ا٘تظبضي افعايف يبفت ٚ ٝؾطٔبيٌٝصاضي ربضي وبٞف ٔي يبثس.
ٕٞچٙيٗ زِٚت ٔيتٛا٘س اظ ٔٙبثغ زيٍطي ٔب٘ٙس شذبيط ظيط ظٔيٙي؛ ٔب٘ٙس ٘فت؛ ايٗ ٞعيٞٝٙب ضا پٛقف زٞس.
زض ايٗ حبِت احط افعايف تمبضب ز ٚچٙساٖ ٔيقٛز ظيطا ػال ٜٚثط ايٗوٙٔ ٝحٙي  ISث ٝثيط ٖٚا٘تمبَ ٔييبثس
ثّىٙٔ ٝحٙي ٘ LMيع ثسِيُ افعايف ػطض ٝپ َٛث ٝؾٕت ثيط ٖٚا٘تمبَ ٔييبثس.
متغيز َاي کيفي ي وا اطميىاوي
 . 1يه تفبٚت ظطيفي ٔيبٖ اٚضاق لطض ٝثب اٚضاق ثٟبزاض اؾالٔي ٚرٛز زاضزِ ،عٔٚب ضاثغٔ ٝؼىٛؾي ٔيبٖ ليٕت اٚضاق ثٟبزاض اؾالٔي (ٔب٘ٙسنىٛن) ثب ٘طخ ثبظزٞي آٖ
ٚرٛز ٘ساضز ظيطا و ٝثبظزٞي ايٗ اٚضاق ث ٝؾٛز آٚضي يب ظيبٖ پطٚغ ٜزض حبَ ا٘زبْ ثؿتٍي زاضز .احط تغييطات زض ؾٛز ٔي تٛا٘س احط تغييط ليٕت اٚضاق ضا ثپٛقب٘س.
2. Ricardian equivalent.
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اظ آ٘زب و ٝرطيبٖ ؾطٔبي٘ ٝؿجت ثٔ ٝحيظ ثؿيبض حؿبؼ اؾت ثؿيبضي اظ ٔتغيطٞبي ويفي ٔي تٛا٘ٙس ثط
ضٚي آٖ تبحيط ثٍصاضزٔ .تغيطٞبيي ٔب٘ٙس ػٛأُ فطٍٙٞي؛ حجبت ؾيبؾي؛ وٙتطَٞبي زِٚت؛ ٘ح ٜٛلٛا٘يٗ
ٔبِىيت؛ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ؛ ؾ ٚ ُٟآؾب٘ي نسٚض ٔزٛظ ثطاي فؼبِيت التهبزي ٕٞ . ...ٚچٙيٗ اضظيبثي
ٔحيظ ػسْ اعٕيٙبٖ التهبزي ثطاي ؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ يه ٔؿبِ ٝاؾبؾي زض تهٕيٓ ٌيطي ٔي ثبقس ظيطا زض
ز٘يبي ٚالغ ؾطٔبيٌٝصاضي يه ػُٕ ثطٌكت ٘بپصيط اؾت .وبظض٘ٚي ( )1386احط ٘ب اعٕيٙب٘ي ضا ثب پطٚوؿي
٘ب اعٕيٙب٘ي ٘طخ اضظ اظ عطيك ٘ٛؾبٖپصيطي آٖ ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ايطاٖ ثطضؾي وطز ٚ ٜيه ضاثغٙٔ ٝفي
ٔيبٖ ٘ب اعٕيٙب٘ي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي زض ايطاٖ پيسا وطز ٜاؾت.
زض ٘ظطيبت التهبزي ٔطثٛط ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي ،فطو ػسْ تغييط ٔحيظ التهبزي يه فطو ضٕٙي اؾت.
ظٔب٘ي ؤ ٝب ضاثغ٘ ٝطخ ثٟط ٚ ٜؾطٔبيٌٝصاضي ضا ثطضؾي ٔيوٙيٓ قطايظ ثطٖٚظاي ٔسَ ضا حبثت فطو ٔي
وٙيٓ.
زض ايٙزب ٔيذٛاٞيٓ ٔجب٘ي ذطز تبحيطات ٔحيظ ٘باعٕيٙب٘ي ضا ثط حزٓ ؾطٔبئ ٝغّٛة ٔ ٚيعاٖ ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ثطضؾي وٙيٓٔ .سَ ٔٛضز ثطضؾي اظ ٔمبِ ٝػجبؾي ٘ػاز ( )1385اؾترطاد قس ٜاؾت.
يه ثٍٙبٞي ضا زض ٘ظط ٔيٌيطيٓ ؤ ٝي ذٛاٞس ٔغّٛثيت ؾٛز ٔٛضز ا٘تظبضـ ضا حساوخط وٙس .يه تبثغ
تِٛيس وٛتبٔ ٜست ضا ثطاي ايٗ ثٍٙب ٜزض ٘ظط ٔيٌيطيٓ وٟ٘ ٝبزٔ ٜتغيط ٔ Kيثبقس.
() 5

,

فطو ٔيوٙيٓ زض نٛضت ٚلٛع ا٘مالة(ٔحيظ ٘ب اعٕيٙبٖ) ثٍٙب ٜتِٛيس ٕ٘يوٙس  ٚاٌط احتٕبَ ػسْ ٚلٛع
ا٘مالة  qثبقس ؾٛز ثٍٙب ٜثطاثط اؾت ثب:
ثب احتٕبَq

ثب احتٕبَ

)(1-q

زض ايٙزب  Pليٕت ٔحه r ٚ َٛليٕت ؾطٔبيٞ a ٚ ٝعي ٝٙحبثت ثٍٙب ٜاؾت .فطـ ٔيقٛز ثٍٙب ٜتٕبْ ٞعيٞٝٙب
ضا زض ظٔبٖ ا٘مالة ثبيس پطزاذت وٙس ثٙبثطايٗ ؾٛز ظٔبٖ ا٘مالة وٕتط اظ زٚضاٖ ػسْ ا٘مالة اؾت .ثٍٙبٜ
ٔغّٛثيت ٔٛضز ا٘تظبضـ ضا حساوخط ٔيوٙس:
()6
قطط ٔطتج ٝاَٚ
ضاثغ ٝضا ثط  rتمؿيٓ ٔيوٙيٓ  ٚثب يه ؾطي ػّٕيبت ضيبضي ث ٝضاثغٔ )7( ٝيضؾيٓ:
() 7

)

(
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{

ضا ثب اؾتفبز ٜاظ * Kو ٝزض قطط ٔطتج ٝا َٚنسق ٔي وٙس ث ٝزؾت آٚضز ٜايٓ.
ٍٙٞبٔي و q=1 ٝاؾت قطط تؼبزَ التهبز والؾيىي ضا زاضيٓ:
() 8
ضاثغ )8( ٝثٔ ٝب ٔمساض  Kضا زض قطايظ ٘ب اعٕيٙب٘ي ٔيزٞس  ٚضاثغ K ،)9( ٝضا زض قطايظ اعٕيٙبٖ ثٔ ٝب ٔي-
*

زٞس ؤ ٝمساض ايٗ زٔ ٚتفبٚت اؾت .حبَ ٔيذٛاٞيٓ احط تغييط زض اعٕيٙب٘ي  qضا ثط ضٚي ؾغح ٔغّٛة
ؾطٔبي ٝثطضؾي وٙيٓ ،اظ ضاثغ 6 ٝزيفطا٘ؿيُ وبُٔ ٔيٌيطيٓ  ٚث ٝضاثغ ٝظيط ٔيضؾيٓ:
() 9

}]

[

}

ثب فطو ايٙى ٝثٍٙب ٜضيؿه ٌطيع اؾت ،چٖٛوٝ

{
]

پؽ زض ٘تيزٝ

[

{

اؾت

ثٙبثطايٗ نٛضت وؿط ٔٙفي ٔي قٛز  ٚاٌط قطط ٔطتج ٝز ْٚثطلطاض ثبقس ٔرطد وؿط ٙٔ ٓٞفي اؾت  ٚوُ
وؿط ٔخجت ٔي قٛز يؼٙي تبحيط  q؛ احتٕبَ ػسْ ٚلٛع ا٘مالة؛ ثط ضٚي *ٔ Kخجت اؾت ٞ ٚطچ ٝاعٕيٙبٖ
ثيكتطي ٚرٛز زاقت ٝثبقس ؾغح ؾطٔبئ ٝغّٛة افعايف ٔييبثس  ٚث ٝتجغ آٖ ؾطٔبيٌٝصاضي افعايف ٔي
يبثسٔ .ب زض تبثؼي و ٝثطآٚضز ٔيوٙيٓ يه ٔتغيط ٔزبظي ثطاي زٚضاٖ ٞكت ؾبَ زفبع ٔمسؼ زض ٘ظط ٌطفتٝ
ايٓ و ٝزض ايٗ ٞكت ؾبَ ٔمساض  ٚ 1زض ؾبَ ٞبي زيٍط ٔمساض نفط ضا ث ٝذٛز ٔيٌيطز.
2ـ الگًي تحقيق
زض ايٗ تحميك ز ٚضٌطؾي ٖٛثطآٚضز قس ٜاؾت ،اثتسا يه ضٌطؾي ٖٛؾبز ٜذغي ث ٝضٚـ حسالُ ٔطثؼبت
ٔؼِٕٛي ثب ٘طْ افعاض  EViewsترٕيٗ ظزٔ ٜيقٛز ،آٍ٘بٔ ٜب٘بيي ٔتغيطٞب ثطضؾي ٔيقٛز ٚ ،ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ
اظ ضٚـ  ARDLيه ٔسَ ذٛزضٌطؾي٘ٛي ثب ٚلف ٝتٛظيؼي ثطآٚضز ٔيقٛزٟ٘ .بيتب پؽ اظ تؼييٗ ٚلف ٝثٟيٝٙ
ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  ،Microfitضطايت تبحيطٌصاضي ثّٙس ٔست تحّيُ ٔيقٛز.
ٔسَ اِٚي ٝث ٝقىُ ظيط تهطيح قس ٜاؾت ،ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ي ٘ظطي اقبضٜ
قس ٜث ٝتطتيت تبثؼي اظ تفبضُ زضأس ّٔي (٘ ،)YDطخ ثٟط ،)r( ٜاػتجبضات ؾيؿتٓ ثب٘ىي ث ٝثرف
ذهٛني(ٔ ،)MRهطف ثرف زِٚتي( ،)GCؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني(ٔ ٚ ،)GIتغيط ٔزبظي ثٝ
ػٛٙاٖ ٔتغيط ويفي زض قطايظ ٘ب اعٕيٙب٘ي ( )DUMاؾت.
()10
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زض ايٗ ٔسَ ،اظ زازٞ ٜبي ؾطي ظٔب٘ي ؾبَ  1352تب ؾبَ  1383اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ػّت ا٘تربة ايٗ ثبظٜ
ظٔب٘ي ث ٝزِيُ ٔحسٚزيتٞبي اعالػبت آٔبضي ثٛز ٜو ٝزض ايٗ تحميك ثب آٖ ٔٛار ٝثٛزيٓ .اعالػبت
آٔبضي ضا اظ ؾطي ٞبي ظٔب٘ي ؾبيت 1ثب٘ه ٔطوعي ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثسِيُ ٔكىالتي و ٝثطاي ٔحبؾجٝ
٘طخ ثٟط ٜزض ايطاٖ ٚرٛز زاضز  ٚث ٝزِيُ ٘جٛز ايٗ زازٞ ٜب ثغٛض ضؾٕي اظ رب٘كيٗ ٘طخ تٛضْ( )INFثطاي آٖ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚثب ايٗ رب٘كيٗ ٔسَ ٔب ث ٝنٛضت ظيط تغيط قىُ ٔيزٞس.
()11
ثطاي ثطآٚضز ضطايت اظ ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت ٔؼِٕٛي ( )OLSاؾتفبزٔ ٜيقٛز.
3ـ وتايج تحقيق
3ـ1ـ وتايج ي تفسيز بزآيرد َا دررگزسيًن ايليٍ
٘تبيذ ثطآٚضز قس ٜزض ايٗ ٔمبِٔ ٝغبثك ثب ٘تبيذ ٌطفت ٝقسٔ ٜغبِؼبت ٌصقت ٝثٛز ٜؤ ٝيتٛاٖ ثؿيبضي اظ
ٌعاضٞ ٜبي ٔٛرٛز زض ازثيبت ٔٛضٛع ضا تبييس وطز .ثطاي ٔخبَ ثطاي ٔربضد ٔهطفي زِٚت قبٞس احط
اظزحبْ ذبضري ٞؿتيٓ ثغٛضي و ٝثب افعايف ٔربضد ٔهطفي زِٚت قبٞس وبٞف ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف
ذهٛني زض ؾٚ ٝلفٞ ٝؿتيٕٓٞ .چٙيٗ ثطآٚضزٞبي ٔب احط حٕبيتي ٔربضد ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت ضا ثط ضٚي
ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني تبييس ٔي وٙس٘ .تبيذ ث ٝعٛض ذالن ٝزض رس 1 َٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.

رس٘ :1 َٚتبيذ ثطاٚضز ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي اَٚ
ٔتغيط ٞبي تٛضيحي
ػطو اظ ٔجسا

ثطاٚضز ٞب

ؾغح ٔؼٙي زاضي

ٕ٘بز ٔتغيط ٞب
C

77/54

0/ 0

)YD(-1

0/ 2

0/023

٘طخ تٛضْ

INF

-1116/6

0/0001

اػتجبضات اػغبيي

MR

27/22

0/001

ٔربضد ٔهطفي زِٚت ثب ؾٚ ٝلفٝ

)GC(-3

-1/24

0/0302

ٔربضد ؾطٔبيٌ ٝصاضي زِٚت ثب

)GI(-3

0/ 9

تفبضُ زضأس ّٔي ثب يه ٚلفٝ

0/0363

ؾٚ ٝلفٝ
ٔتغيط ويفي (ٔزبظي)

DUM

6720/6

0/2762

1..http://tsd.cbi.ir/
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زض رسٔ 1 َٚكبٞسٔ ٜي قٛز و ٝتغييطات تفبضُ زضآٔس ّٔي ثب يه ٚلف ٝثب ضطيت  0/2ثط ضٚي ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ثرف ذهٛني احط ٔخجت زاضز٘ .طخ تٛضْ ث ٝػٛٙاٖ رب٘كيٗ ٘طخ ثٟط ٜزاضاي يه ضاثغٔ ٝؼىٛؼ
ٔؼٙيزاض اؾت اٌط چٔ ٝغبِؼبت ٔتؼسز زض ايطاٖ ٘كبٖ زٙٞس ٜػسْ ٚرٛز ضاثغ٘ ٝطخ ثٟط ٜثب ؾطٔبيٌٝصاضي
ثرف ذهٛني قس ٜا٘س أب ثطآٚضزٞبي ٔب ايٗ ضاثغ ٝضا ثغٛض ٔؼٙي زاض تبييس ٔيوٙس .رٛاثي و ٝث ٝايٗ
ٔؿبِٔ ٝيتٛاٖ زاز ٔيتٛا٘س زض ا٘تربة ٔتغيط رب٘كيٗ ٟ٘فت ٝثبقس و ٝاظ آٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ظيطا و٘ ٝطخ
تٛضْ ث ٝػٛٙاٖ يه رب٘كيٙي و ٝضفتبض ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ضا تحت تبحيط لطاض ٔيزٞس ايٗ ضاثغ ٝضا تبييس ٔيوٙس
 ٚقبيس اٌط اظ ٘طخ ؾٛز ثب٘ىي اؾتفبزٔ ٜيقس ٕٞبٖ ٘تبيذ ٔغبِؼبت پيكيٗ ضا قبٞس ثٛزيٕٓٞ .چٙيٗ ضطيت
ثطآٚضز قس ٜثطاي زؾتطؾي ث ٝاػتجبضات پِٛي ثغٛض ٔؼٙي زاض  27/22اؾتٔ .ربضد ٔهطفي زِٚت ثب ؾٝ
ٚلف ٝزاضاي ػالٔت ٔٙفي اؾت ٔؼٙبي ايٗ حطف ايٗ اؾت ؤ ٝربضد ٔهطفي زِٚت پؽ اظ ؾٚ ٝلف ٝآحبض
ٔؼىٛؾي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ٚاضز ٔيوٙس ؤ ٝجيٗ ٚرٛز اظزحبْ ذبضري زض التهبز
ايطاٖ ثطاي ٔربضد ٔهطفي زِٚتي اؾت .ضطيت ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف زِٚتي ٔخجت  0/9اؾت ؤ ٝجيٗ آحبض
حٕبيتي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف زِٚتي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ثب ؾٚ ٝلف ٝاؾت .ضطيت
ٔتغيط ويفي زض ثطاٚضز ٔب ٔؼٙي زاض ٘يؿت ثٕٞ ٝيٗ ذبعط ثبيس رٛاثي ثطاي ايٗ ٔؿبِٚ ٝرٛز زاقت ٝثبقس ظيطا
و ٝثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ظطي ٔي پصيطيٓ و ٝآحبض ٘ب اعٕيٙب٘ي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ٔٙفي اؾت .ؾٛاَ
ايٙزبؾت و ٝچطا ثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ظطي ٘ب اعٕيٙب٘ي احط ذٛز ضا ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثغٛض ٔؼٙي زاض
ٍ٘صاقتٝ؟ زض رٛاة ثبيس ٌفت قبيس ػّت ايٗ اؾت و ٝقطايظ ٘ب اعٕيٙب٘ي ثب ايزبز احطات ٕٞب ًٙٞزض
تٕبْ ٔتغيط ٞب ٔب٘ٙس زضآٔس٘ ،طخ ثٟط ٚ ،ٜزؾتطؾي ثٙٔ ٝبثغ پِٛي احط ذٛز ضا زض ٔسَ لبثُ ٘تٛا٘ؿت٘ ٝكبٖ زٞس
ظيطا ايٗ ثبض تٛؾظ ٔتغيط ٞبي زيٍط و ٝتحت تبحيط ٔتغيط ويفي لطاض ٌطفتٝا٘س تٛضيح زاز ٜقس ٚ ٜثٕٞ ٝيٗ
زِيُ ٔسَ ؾبز ٜالتهبز ؾٙزي ظطيت ٘باعٕيٙب٘ي ضا غيط ٔؼٙيزاض ثيبٖ ٔيوٙس.
ٕٞچٙيٗ ثطاي اعٕيٙبٖ اظ ايٙى ٝثطآٚضز ضٌطؾئ ٖٛب وبشة ٘جبقس ٔب٘بيي ضا ثطاي ٔتغيطٞبي تٛضيحي ٚ
رّٕ ٝاذالَ آظٔ ٖٛوطزٜايٓ٘ .تبيذ ٘كبٖ زازٜا٘س ؤ ٝتغيط ٞبي تٛضيحي رٕؼي اظ ٔطتج ٝا َٚاؾت غيط اظ
ٔتغيط اػتجبضات اػغبيي ث ٝثرف ذهٛني و ٝرٕؼي اظ ٔطتج ٝز ٚاؾت ،I(2) ،أب ثسِيُ ايٗ ؤ I(2) ٝي-
تٛا٘س يه تبثغ ذغي اظ ) I(1ثبقس ثطآٚضز ٔب ضا ثب ٔكىّي ٔٛارٕ٘ ٝيوٙس (٘ٛفطؾتيٕٞ ٚ )1378،چٙيٗ
ثسِيُ ايٙى ٝرّٕ ٝاذالَ ،زض ؾغح ،پبيب اؾت پؽ قطايظ ثطاي اعٕيٙبٖ ث ٝضطايت ٚرٛز زاضز ٔ ٚيتٛاٖ
ثٔ ٝؼبزِ ٝضٌطؾي٘ٛي اػتٕبز وطز .أبض ٜزيىي فِٛط ٔ ٚمبزيط ثحطا٘ي زض ؾغح  %5زض رس 2 َٚلبثُ ٔكبٞسٜ
اؾت.

 75ترٕيٗ احط ربيٍعيٙي رجطي  ٚحٕبيتي زض التهبز ايطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛي ذٛز تٛضيحي ثب ٚلفٞ ٝبي
ٌؿتطزARDL ٜ

رس٘ :2 َٚتبيذ آظٔٔ ٖٛب٘بيي ٓٞ ٚرٕؼي زيىي فِٛط
ٔتغيط ٞبي تٛضيحي

ٔطتج ٝرٕؼي

أبض ٜزيىي فِٛيADF

ٔمساض ثحطا٘ي زض ؾغح%5

تفبضُ زضآٔس ّٔي

)I(1

- 7/ 1

- 1/ 9

٘طخ تٛضْ

)I(1

- 6/ 1

- 1/ 9

اػتجبضات اػغبيي

)I(2

- 4/ 9

- 3/ 5

ٔربضد ٔهطفي

)I(1

- 2/ 6

- 1/ 9

زِٚت
ٔربضد ؾطٔبيٝ

)I(1

- 4/ 1

)I(0

- 3/ 9

- 3/ 5

ٌصاضي زِٚت
رّٕ ٝاذالَ

- 1/ 9

ٔبذصٔ :حبؾجبت تحميك

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز ثطاي تٕبْ ٔتغيطٞب آٔبض ٜزيىي فِٛط وٛچىتط اظ ٔمساض ثحطا٘ي زض ؾغح 5
زضنس اؾت ٔ ٚب فطو نفط ذٛز ضا ٔجٙي ثط ٘بپبيبيي ٔتغيطٞب ضا ضز ٔيوٙيٓ.

3ـ2ـ بزآيرد مذل خًدرگزسيًوي با يقفٍ تًضيحي:
زض ايٗ ثطآٚضز يه ٔسَ ذٛز ضٌطؾي ٖٛثب ٚلف ٝتٛظيؼي ث ٝقىُ ظيط ثطآٚضز قس ٜاؾت.
()12

∑

∑

∑

∑
∑

∑

و ٝزض آٖ ٘ tكبٖ زٙٞس ٜزٚض ٜظٔب٘ي اؾت  p ٚتؼساز ٚلف ٝثٟئ ٝٙتغيط ٚاثؿت q5 ٚ q4 ،q3 ،q2 ،q1 ٚ ٝثٝ
تطتيت ٚلفٞٝبي ثٟئ ٝٙتغيطٞبي تٛضيحي ٞؿتٙس٘ .طْ افعاض ٔبيىطٚفيت زضربت ٔسَ ضا ث ٝنٛضت
) ARDL(2,3,1,1,2,3تؼييٗ وطز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ضطايت تبحيط ثّٙس ٔست زض رسٕ٘ 3 َٚبيبٖ اؾت.
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رس٘ :3 َٚتبيذ ثطآٚضز ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي زْٚ
ٕ٘بز ٔتغيط ٞب

ضطيت تبحيط ثّٙس ٔست

ؾغح ٔؼٙي زاضي

ٔتغيط ٞبي تٛضيحي

C

-29150/2

0/125

YD

0/60134

0/028

٘طخ تٛضْ

INF

617

0/068

اػتجبضات اػغبيي

MR

-18/9

0/134

ٔربضد ٔهطفي زِٚت

GC

1/ 5

0/012

ٔربضد ؾطٔبيٌ ٝصاضي زِٚت

GI

0/37

0/227

ػطو اظ ٔجسا
تفبضُ زضأس ّٔي

2

R =98/87
ٔبذصٔ :حبؾجبت تحميك

ايٗ ثطآٚضز ٘تبيزي ٔتفبٚت اظ آ٘چ ٝزض ٔسَ ٌ 3طفت ٝقس ضا اضائٔ ٝيوٙس .اػتجبضات اػغبيي ٔ ٚربضد
ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت ٔؼٙبزاض ٘يؿتٙس  ٚلسضت تٛضيحزٙٞسٌي ٔسَ ثؿيبض ثبال اؾت ايٗ ػاليٓ ٚرٛز
ٔكىُ ذٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٔتغيطٞب ضا ٔتصوط ٔيقٛز و ٝزض ٔسَٞبي  ARDLعجيؼي ث٘ ٝظط ٔيضؾس ظيطا
ٔب اظ ٚلفٞٝبي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝزض ٔسَ اؾتفبز ٜوطزٜايٓ  ٚاظ آ٘زبيي ؤ ٝتغيطٞب ثؼضب

)I(1

ثٛز٘س قبٞس ٕٞجؿتٍي ؾطيبِي ثيٗ ٔتغيطٞبي تٛضيحي ٞؿتيٕٓٞ .چٙيٗ ٔربضد ٔهطفي زض ع َٛؾ ٝزٚضٜ
تبحيط ٔخجتي ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني زاضز .اظ آ٘زب و ٝثطاي ضفغ تٛضـ احتٕبِي يه ٔسَ
ثب پٛيبييٞبي وٛتبٔ ٜست ثطآٚضز قس ٜاؾت ٔب ٔيتٛا٘يٓ قطط تؼبزَ ثّٙس ٔست ضا زض ٔسَ ثطضؾي وٙيٓ.
ٔزٕٛع ضطايت ٔتغيط ٚاثؿت ٝثب ٚلفٔ θ-1 + θ-2 ٝمساضي وٕتط اظ ٚاحس قس ٜاؾت ( ٚ )0/08ثٔ ٝؼٙبي ايٗ
اؾت و ٝپٛيبييٞبي وٛتبٔ ٜست ٟ٘بيتب ث ٝؾٕت ٔمبزيط ثّٙس ٔست حطوت ٔيوٙس .ايٗ ٘تيز ٝضا ٕٞچٙيٗ
اظ ٔسَ تهحيح ذغب ٘ ECMيع ٔيقٛز ٌطفت و ٝزض پيٛؾت ٔٛرٛز اؾت.
4ـ وتيجٍ گيزي ي پيشىُادات:
ايٗ ٔمبِ ٝث ٝتحّيُِ تبحيط ٔربضد زِٚت ثط ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني پطزاذت ٝاؾت .ا٘حٙبي ٔرتّف
تبحيطٌصاضي ايٗ ٔربضد ضا ثط ضٚي ؾطٔبيٌٝصاضي قطح زازيٓ  ٚزٔ ٚسَ ضا ثب تفىيه ٔربضد ثٔ ٝهطفي
 ٚؾطٔبيٝاي ثطآٚضز وطزيٓٔ .سَ ا َٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٔ ٚ EViewsسَ پٛيبييٞبي وٛتبٔ ٜست ضا
ثب ٘طْ افعاض  Microfitثطآٚضز وطزيٕٓٞ .چٙيٗ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔٓٞ ٖٛرٕؼي اٍُ٘ ٌ ٚط٘زط لبثُ اعٕيٙبٖ
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ثٛزٖ ثطاٚضز ٞب ضا تبييس ٔيوٙيٓ٘ .تبيذ ٔسَ اِٚي ٝتبييسي ثٛز ثط ٔغبِؼبت ٌصقت٘ .ٝتبيذ ٚرٛز احط
ربيٍعيٙي ارجبضي ضا زض التهبز ايطاٖ ثطاي ٔربضد ٔهطفي زِٚت تبييس ٕٞ ٚچٙيٗ احط حٕبيتي ضا ثطاي
ٔربضد ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت اضائٔ ٝيوٙس .پؽ ا٘تظبض ٔيضٚز افعايف ٔربضد ؾطٔبيٌٝصاضي زِٚت ثٝ
ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني وٕه ٔيوٙس.وكٛض ايطاٖ ثسِيُ وبُٔ ٘جٛزٖ ظيط ؾبذتٞبي التهبزي
اـ ٘يبظ ث ٝؾطٔبيٌٝصاضي ثيكتط ثؼٛٙاٖ ؾطٔبيٌٝصاضي ػٕطا٘ي زاضز ثٕٞ ٝيٗ ذبعط احط حٕبيتي ايٗ ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ٔٛرت افعايف ؾطٔبيٌٝصاضي ثرف ذهٛني ٔيقٛز .زض ٔسَ  ARDLضطيت ثّٙس ٔست
ٔهطف ثرف زِٚتي ثطاي ؾ ٝزٚض 1/5 ٜثطآٚضز قس ٜاؾت.
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