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در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﮐﯿﻨﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻟﮕﻮ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و واﺳﻄﻪای ،دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و در آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ روش ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه و
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ  ۱۳۶۷:۱ﺗﺎ  ۱۳۸۹:۴ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﺳﺖ .ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ،ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت را اﻓﺰاﯾﺶ داده و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺛﺮات
ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻨﺜﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،درﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ ،اﺛﺮ ﻗﻮی دوراﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
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ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺗﺤﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻌﺪود
اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ،ﻓﺮوﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮض اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ )ﻓﺎرغ از
وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری( اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﮐﯿﻨﺰی ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎزوﮐﺎر
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی دارد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی اراﺋﻪﺷﺪه درﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و واﺳﻄﻪای ،دوﻟﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل
ﻋﻼوهﺑﺮ وﺟﻮد ﭘﻮل در ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ۱ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﻧﺎﺷﯽﺷﺪه از ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر دارد
ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد )ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونزا( ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ
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ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری،
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ ۱اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺑﻪ روش ﺑﯿﺰﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﯾﻨﺮ
ﺗﺤﺖ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻄﻠﺐ ۳ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﮕﻮی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮی اراﺋﻪﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺷﺪه و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ ﻓﺼﻞ اول  ۱۳۶۷ﺗﺎ ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎرم  ،۱۳۸۹ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ۳
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ دارای روﻧﺪ )اﻋﻢ از روﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﯾﺴﺘﺎ( ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﺪزداﯾﯽ از
اﻟﮕﻮ و ﺳﭙﺲ ﺧﻄﯽﺳﺎزی آن ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ  ۴ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﯾﻨﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۵ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۲اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی
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ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﺣﻮزه ﮔﺎزی ﮔﺮوﻧﯿﻨﮕﻦ٤رخ داد ،ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺣﻮزه ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻮردن و ﻧﯿﺮی (۱۹۸۲) ٥اﺛﺮ
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺒﻊ «٦و »اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای «۷ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد
اوﻟﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن

۷۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳
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درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ،در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در
ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ واردات
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮﻟﯿﻮی )آﺗﯽ و اِوﯾﺎ ،(۲۰۰۱ ،۱وﻧﺰوﺋﻼ )رودرﯾﮕﻮﺋﺰ و ﺳﺎﭼﺰ،(۱۹۹۹ ،۲
ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ و وﻧﺰوﺋﻼ )آﺗﯽ ،(۱۹۹۴ ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﭘﺮو )ﻣﺎﯾﮑﺴﻞ (۱۹۹۷ ،۳و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﮐﻮادور،
اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و وﻧﺰوﺋﻼ )ﻓﺮدﻣﻨﺶ (۱۹۹۱ ،٤اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽاﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮد اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ و اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻣﮑﺘﺐ
ادوار ﺗﺠﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ ٥ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺪلﺳﺎزی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ادوار ﺗﺠﺎری
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺪاوم ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻗﺺ در ﺑﺎزارﻫﺎ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻧﻮﮐﯿﻨﺰی در ﻣﺪلﺳﺎزی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ وﺟﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻗﺺ،
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻫﻤﺮادی و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ) ،(۱۳۸۹ﻋﺒﺎﺳﯽﻧﮋاد ،ﺷﺎﻫﻤﺮادی و ﮐﺎوﻧﺪ )(۱۳۸۸
و ﻏﻔﺎری ) (۱۳۸۷اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

۷۳

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
آﯾﺮﻟﻨﺪ ،(۲۰۰۱) ۱دﯾﺐ و ﻓﺎﻧﻮف ،(۲۰۰۱) ۲ﻣﺪﯾﻨﺎ و ﺳﻮﺗﻮ ،(۲۰۰۷) ۳واﻟﺶ (۲۰۰۳) ٤و ﺳﻨﺒﺘﺎ
) (۲۰۱۱اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل درﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮐﺎرﮔﺰار اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و واﺳﻄﻪ ،دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ دارای ﯾﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮونزاﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

٥

 ۱.۲ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ) ( ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وﺟﻮد دارد
)واﻟﺶ .(۲۰۰۳ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ( ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،درﺻﺪد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎری ﺧﻮد )راﺑﻄﻪ  ،(۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ  (۲اﺳﺖ.
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ﺧﺎﻧﻮار از ﮐﺎﻻی ﺧﺼﻮﺻﯽ،

دﺳﺘﻤﺰد اﺳﻤﯽ Π ،ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،
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4
Walsh
5
Senbeta
2
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در ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﺎد ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮار،
ذﺧﯿﺮه اﺳﻤﯽ ﭘﻮل ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ )ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن(،
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر و ﻧﻤﺎد دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﻧﻤﺎد ﻣﺼﺮف

۷۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ذﺧﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻤﺎد ﻧﺮخ اﺟﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﮐﻞ
ﺧﺎﻧﻮار در راﺑﻄﻪ  ۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن
ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮار از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮض
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ) ( ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺎﻧﻮار از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
)(۳

=

+

ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ،ذﺧﯿﺮه اﺳﻤﯽ ﭘﻮل،
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ )ﯾﻌﻨﯽ
=

،

=

=

و

( ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۴ﺗﺎ  ۶ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
۱

)(۴

=

۱

)(۵
۱

)(۶

۱
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=
۱
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+
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=
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رواﺑﻂ  ۴ﺗﺎ  ۶درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﺑﻄﻪ  ۴ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﻮل ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻣﻌﮑﻮس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۵ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۶ﻣﻌﺎدﻟﻪ اوﻟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊزدن ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﻗﯿﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در راﺑﻄﻪ  ۷ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۷۵

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

 ۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ۱.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی
،
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ۱و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،۲ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد در راﺑﻄﻪ  ۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺶ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ۳در راﺑﻄﻪ  ۹اﺳﺖ.
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tradable
non-tradable
3
)Constant Elasticity of Substitution (CES
2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و
ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ،
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت،
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ  ۱۰ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و راﺑﻄﻪ  ۱۲ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ
از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.

۷۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳
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۱
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 ۲.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ( ،ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت،
ﺣﺪاﮐﺜﺮﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد )راﺑﻄﻪ  (۱۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
)راﺑﻄﻪ  (۱۴اﺳﺖ.
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راﺑﻄﻪ  ۱۵ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ،راﺑﻄﻪ  ۱۶ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و راﺑﻄﻪ  ۱۷ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ
درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
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ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﮐﺎﻻی
ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت،
ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد،
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ،
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ،
و
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و
وارداﺗﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۷۷

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

 ۳.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت را ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ )آﯾﺮﻟﻨﺪ .(۲۰۰۳ ،ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد )راﺑﻄﻪ  (۱۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
)راﺑﻄﻪ  (۱۹اﺳﺖ.
)(۱۸
)(۱۹

)(

۱

)(

۰
۱

۱

= Π

−
)(

۱
۰

=

ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ،ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ( ) ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ) (
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن در
رواﺑﻂ  ۲۰و  ۲۱ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
)(

)(۲۰

=)(

۱

( )۱

۱
۰

=

راﺑﻄﻪ  ۲۰ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﮑﻮس از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۲۱ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
 ۴.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
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)(۲۱

۱

۷۸
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داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد )راﺑﻄﻪ  (۲۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ )راﺑﻄﻪ  (۲۳اﺳﺖ.
)(۲۲
)(۲۳

)(

)(

۱
۰
۱

۱

−
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=
۱
۰

Π
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ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ
ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ( ) ،
ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد،
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ
ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ) (
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ℎ ،ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۲۴و  ۲۵ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
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)(۲۴
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۱

)(۲۵

۱
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 ۵.۲.۲واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی واردﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮ واردﮐﻨﻨﺪه،
ﺣﺪاﮐﺜﺮﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد )راﺑﻄﻪ  (۲۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
)راﺑﻄﻪ  (۲۷اﺳﺖ.
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راﺑﻄﻪ  ۲۴ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﮑﻮس از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۲۵ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
داﺧﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.

۷۹

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ
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ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ از
ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ( ) ،
ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد،
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮر ام و ) ( ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ام( )،
ﻧﻤﺎد ﮐﺸﺶ
واردﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۲۸و  ۲۹ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
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 ۶.۲.۲ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و در ﮐﺸﻮر
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راﺑﻄﻪ  ۲۸ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از واردات و
ﻣﻌﮑﻮس از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ
 ۲۹ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل
( ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ) ( ،ﺿﺮب در ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز
داﺧﻠﯽ )
( اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ  (۳۰و ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
)
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ .(۳۱

۸۰
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮ واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﺣﺪاﮐﺜﺮﻧﻤﻮدن
ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد )راﺑﻄﻪ  (۳۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
)(۳۲

)(

) (

)
۱

۱

)(۳۳

∗ ۱
(

۰

( )−
۱

) (

)

) (

=) (

∗ ۱
(
۰

=) (

ﻧﻤﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ از ﺳﻮی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد( ) ،
( )،
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ در ﮐﺸﻮر  ( ) ،ﺗﻘﺎﺿﺎی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر از
) (∗
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر  ( ) ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮر و
ﻧﻤﺎد ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺸﻮر در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۳۴و ۳۵
ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
)(۳۴

) (

) (

(∗

=) (

∗ ۱
(
۰

=) (

)

) (

۱
۱

)(۳۵

( )۱

)

)(۳۶

∗

∗

=

) (

∗

) (

)

∗ ۱
(
۰

=

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات
ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ( و ﻣﻌﮑﻮس از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
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راﺑﻄﻪ  ۳۴ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ  ۳۵ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ وارداﺗﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر
از ﮐﺸﻮر  ،درواﻗﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۳۴ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﻮدن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج در راﺑﻄﻪ  ۳۶ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۱

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

ﮐﻪ در آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ )
ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(۳۷

∗

( در راﺑﻄﻪ  ۳۷ﮔﺰارش

∗

=

ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﺮونزاﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ  ۳۸ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(۳۸

=

ﮐﻪ در آن
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎد روﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر در ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ∗ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد )راﺑﻄﻪ .(۳۹
)(۳۹

=

∗

 ۱آﯾﺮﻟﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای
ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
2
steady state
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 ۷.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت،
ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،دارای ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺳﺖ .درواﻗﻊ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ
رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﯿﺮویﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد) ۱آﯾﺮﻟﻨﺪ .(۲۰۰۱ ،راﺑﻄﻪ  ۴۰اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در آن ) (
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ و
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﺪار ۲اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت )راﺑﻄﻪ  (۴۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۸۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳
۲

)(۴۰
( )۱

)(۴۱

)(

−۱
)(

)(

۲

=)(

۱

ﮐﻪ در آن ) ( ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ،
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻤﺎد ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮویﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ( دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ رﯾﺸﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونزا )راﺑﻄﻪ  (۴۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
)(۴۲

۱

۲

=

۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد )راﺑﻄﻪ  (۲۰ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﻮد ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت )راﺑﻄﻪ  (۴۳ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
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∑
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ﺑﻪﻋﻼوه ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری از ﺳﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﺻﺪد ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی
ارزش ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل )راﺑﻄﻪ  (۴۴ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )راﺑﻄﻪ  (۴۵اﺳﺖ.

۸۳

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

( )۱

)(۴۵

)(

)(

=

۱

=)(

 ،ارزش ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در دوره  tاﺳﺖ.
ﮐﻪ در آن
ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۴۶و ۴۷
ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.
۱

)(۴۶

=
۱

)(۴۷

+
−۱

−
۱

۱

−۱

۱

۱

−
۱

۱

۱

۱
۱

۱

۱

=

۱
۱

راﺑﻄﻪ  ۴۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و راﺑﻄﻪ  ۴۷ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻧﻮﮐﯿﻨﺰیﻫﺎ ۱در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ۲.در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﻪ
=

۱

=
۱

اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ  ۴۷ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ

۱

۱

=

ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ.

1

new Keynesian Philips curve
 ۲ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺪل دو ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را
دارد.
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 ۸.۲.۲ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﯾﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،دارای ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی

۸۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮویﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد )آﯾﺮﻟﻨﺪ.(۲۰۰۱ ،
۲

)(۴۸

−۱

)(
)(

۲

۱

ﮐﻪ در آن ) (
ﻧﻤﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ و
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۴۹ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ.
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۱
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ﺑﻪﻋﻼوه ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری از ﺳﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﺻﺪد ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی
ارزش ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل )راﺑﻄﻪ  (۵۱ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در راﺑﻄﻪ  ۵۲اﺳﺖ.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

ﮐﻪ در آن ) (
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ،
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﻧﻤﺎد ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻬﺮهوری و ﻧﻤﺎد
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮویﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺤﺼﺎری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ  ۲۴ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۵۰ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ.

۸۵

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ
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ﮐﻪ در آن
ارزش ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در دوره اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪﻧﻤﻮدن در رواﺑﻂ  ۵۳و  ۵۴ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ .راﺑﻄﻪ  ۵۳ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و راﺑﻄﻪ  ۵۴ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ
ﮐﯿﻨﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ.
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 ۳.۲ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ )دوﻟﺖ(
 ۱.۳.۲ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونزا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و درﻋﯿﻦﺣﺎل از
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد )راﺑﻄﻪ .(۵۵
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−۱

۱

۸۶
)(۵۵

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳
(

)

۱

۲

=

۱

درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺻﺮف اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮویﮐﺎر از ﺳﻮی دوﻟﺖ
) ( ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد )راﺑﻄﻪ  (۵۶و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
)
( ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۵۷اﺳﺖ.
)(۵۶

=

)(۵۷

=

 ۲.۳.۲ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮض
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
)(۵۸

=

در راﺑﻄﻪ  ۵۹اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻫﺮ دوره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
آن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونزا از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رواﺑﻂ  ۶۰و  ۶۱ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)(۵۹

=
۱

 ۳.۳.۲ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ
ﻣﺎزاد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد .ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ در
ﻫﺮ دوره ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۶۲اﺳﺖ.
)(۶۲

)

+

(−

=
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)(۶۰
)(۶۱

=
=

۸۷

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

 ۴.۲ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی(
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﺳﺘﻘﻼل و اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .درواﻗﻊ ،ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ادﺑﯿﺎت ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ،ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) ( و داراﯾﯽﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) ( اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ .(۶۳
)(۶۳

+

=

ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دوره از رواﺑﻂ
 ۶۴و  ۶۵ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)(۶۴
)(۶۵

+

۱

)

(

+

=
=

۱

)(۶۶

+

=

=

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺎﺷﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ) ( اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ
ﺿﺮﯾﺒﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتﺑﻬﺘﺮ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ
ﻣﺪل ،دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺎﺷﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ) ( ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ دوره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ  ۶۶اﺳﺖ.

۸۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺮخ ارز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻟﻨﮕﺮ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
۱
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﯽﭘﺮدازد )راﺑﻄﻪ .(۶۷
)(۶۷

=

درواﻗﻊ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ،از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻧﺮخ ارز و ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﻧﺮخ ارز از ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرج ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۵.۲ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزارﻫﺎ
 ۱.۵.۲ﺑﺎزار ارز
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ارز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد
)راﺑﻄﻪ .(۶۸
+ ۱−

)(۶۸
ﮐﻪ در آن

=

ﻧﻤﺎد ارزش واردات ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز،

ارزش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و

 ۱ −درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺰرﯾﻖﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ

 ۲.۵.۲ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ) ( و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
از ﺳﻮی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت )
( و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ) ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
)راﺑﻄﻪ  .(۶۹درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﺮ دوره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در راﺑﻄﻪ  ۷۰اﺳﺖ.

 ۱اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در دوره  ۱۳۸۱ﺗﺎ
 ۱۳۸۹ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ارز ﺗﺰرﯾﻖﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ارز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺮخ ارز در ﻣﻘﺪاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز را
ﺑﻪﺗﻌﺎدل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

۸۹

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

)(۶۹
)(۷۰

+
− ۱−

۱

=
=

 ۳.۵.۲ﺑﺎزار ﻧﯿﺮویﮐﺎر
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ) ( از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر
از ﺳﻮی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت )
( ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ) ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ) ( ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۱۷

+

+

=

ﮐﻪ در آن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر از ﺳﻮی ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار
) ( ﺿﺮب در ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ) ( )راﺑﻄﻪ  (۷۲و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮونزاﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﯾﮏ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
)(۷۲
)(۷۳

×

=
=

 ۴.۵.۲ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ
از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ )راﺑﻄﻪ  (۷و ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ )راﺑﻄﻪ  ،(۶۲ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
)(۷۴

+

+

=
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ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن،
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ )راﺑﻄﻪ  (۷۵و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﮐﻪ از ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی
آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در داﺧﻞ و واردات )راﺑﻄﻪ  (۷۶و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ
ﮐﻪ از ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در داﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎی ﺻﺎدرات )راﺑﻄﻪ  (۷۷اﺳﺖ.

۹۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

)(۷۵
)(۷۶
)(۷۷

+
+
+
−

=
=
=

 ۳روﻧﺪزداﯾﯽ و ﺧﻄﯽﺳﺎزی اﻟﮕﻮ
 ۱.۳روﻧﺪزداﯾﯽ از اﻟﮕﻮ
ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ دارای روﻧﺪ )اﻋﻢ از روﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و
اﯾﺴﺘﺎ( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﻧﺪزداﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد روﻧﺪ در ﻣﺪل ،ﺣﻀﻮر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دارای رﯾﺸﻪ
واﺣﺪ در ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ) ( ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ) (،
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ) ( و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )
( .ﺟﻬﺖ روﻧﺪزداﯾﯽ از ﻣﺪل ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺼﺮف ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
و ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ) (،

=
ﺟﻬﺖ

روﻧﺪزداﯾﯽ

ﺷﮑﻞ

ﺑﻪ

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،

ﮐﻪ

در

آن

اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ

=

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺖ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ

=

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﺻﻮرت

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن،

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﻤﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد

اﺳﻤﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺖ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در

ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺖ
روﻧﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ

ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
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درﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﻤﯽ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﻤﯽ
دوﻟﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﺟﺰ دﺳﺘﻤﺰد اﺳﻤﯽ ،ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل )
( رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﻤﯽ ) ( ﺟﻬﺖ روﻧﺪزداﯾﯽ

۹۱

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

ﺟﻬﺖ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺑﻪ

=

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل

روﻧﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ  ۵۲ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮای  ۵۲ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

 ۲.۳ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﮕﻮی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻄﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﻟﮕﻮی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ روﻧﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﮕﻮی ﺧﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۲ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای  ۵۲ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪل ﺣﻞ
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺧﻄﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ،در ﺷﮑﻞ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ-ﺧﻄﯽ ) ̃ ( در راﺑﻄﻪ  ۷۸ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ و
۱
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
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 ۴ﺗﺨﻤﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻟﮕﻮ
 ۱.۴دادهﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ،از دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره  ۱۳۶۷:۲ﺗﺎ  ۱۳۸۹:۴اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ روﻧﺪزداﯾﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﮕﻮی اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﺑﯿﺰﯾﻦ ﯾﮏ روش
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ اﻟﮕﻮی  DSGEاﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰﯾﻦ ﯾﮏ
اﻟﮕﻮی ﭘﻮﯾﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ-
ﺧﻄﯽ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ روش ﺗﻮزﯾﻊ
 ۱از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮏ ﻣﺪل دارای روﻧﺪ )اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ( اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ
ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ
رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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 ۲.۴ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ

۹۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺪل ،اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﻟﮕﻮی اراﺋﻪ ﺷﺪه درﺻﺪد ﺗﺨﻤﯿﻦ  ۲۵ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ-ﻫﺴﺘﯿﻨﮕﺰ ۱ﺗﺤﺖ
ﻧﺮماﻓﺰار داﯾﻨﺮ در ﻣﺤﯿﻂ  MATLABﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۱اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻒ ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ۲در ﺿﻤﯿﻤﻪ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﻮن
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻒ ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
اﻟﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و
ﭘﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺿﻤﯿﻤﻪ  ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳.۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﯾﻨﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪات واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

1

Metropolis-Hastings
)Monte Carlo Markov Chain (MCMC
3
Hodrick-Prescott
2
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 ۱.۳.۴ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل
در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺳﻮم اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ارزﯾﺎﺑﯽ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ-ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺟﺰء
ﺳﯿﮑﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺟﺰای ﺳﯿﮑﻠﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،از روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ،روش
۳
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت
اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﻟﮕﻮی اراﺋﻪﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺪل دارای روﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ-ﺧﻄﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺟﺰای ﺳﯿﮑﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺟﺰء ﺳﯿﮑﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

۹۳

در ﻗﺴﻤﺖ  ۴ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ-ﺧﻄﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺟﻬﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻟﮕﻮ ،ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻧﺮخ
رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه و واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺪول ۱
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﭘﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻣﻘﺪار
ﭘﺴﯿﻨﯽ

ﻣﻘﺪار
ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ

ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ

۰٫۹۸۳۵-۰٫۹۸۷۰
۰٫۰۸۱-۰٫۱۱۴
۰٫۳۲۱-۰٫۴۷۸
۱۰٫۴۵-۱۳٫۹۲
۳۱٫۵۵-۴۱٫۲۴
۴٫۳۷-۵٫۷۹
۶٫۴۹-۸٫۰۹

۰٫۹۸۵۲
۰٫۰۹۸
۰٫۴۰۰
۱۲٫۱۷
۳۶٫۱۹
۵٫۰۷
۷٫۳۸

۰٫۹۸۵۰
۰٫۱۰۰
۰٫۴۱۲
۱۳٫۰
۴۰٫۰
۴٫۳۰
۷٫۰۰

beta
beta
beta
normal
normal
normal
normal

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

۱٫۴۱-۲٫۰۳
۲٫۰۳-۲٫۷۲
۰٫۱۷۱ -۰٫۲۳۷
۰٫۰۰۳-۰٫۰۱۷
۷٫۶۶ -۱۳٫۴۸
۰٫۰۵۱۹-۰٫۰۶۷۶
۰٫۰۰۱۳-۰٫۰۰۷۱
۰٫۸۰-۰٫۹۶
-۰٫۳۰۲- -۰٫۱۷۸
۰٫۲۳۷ - ۰٫۴۰۰
۰٫۰۲۳ -۰٫۰۶۲
۰٫۰۷۷ -۰٫۱۱۹
۰٫۰۱۳ -۰٫۰۱۹
۰٫۰۰۲ -۰٫۰۱۱

۱٫۷۴
۲٫۳۵
۰٫۲۰۳
۰٫۰۱۰
۱۰٫۵۸
۰٫۰۵۹۹
۰٫۰۰۴۴
۰٫۸۸
-۰٫۲۴۴
۰٫۳۱۷
۰٫۰۴۳
۰٫۰۹۸
۰٫۰۱۶
۰٫۰۰۷

۱٫۷۰
۲٫۵
۰٫۲۰۰
۰٫۰۱۰
۱۲٫۰
۰٫۰۶۰
۰٫۰۰۴
۰٫۹۰
-۰٫۲۵۰
۰٫۳۰
۰٫۰۶۵
۰٫۰۷۰
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۹

normal
normal
normal
normal
normal
beta
beta
beta
normal
normal
invg
invg
invg
invg

ﻋﮑﺲ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات
ﻋﮑﺲ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮار از ﮐﺎﻻی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺪول  ۲ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و
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۱٫۴۲-۲٫۰۴

۱٫۷۵

۱٫۷۰

normal

ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻋﮑﺲ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻋﮑﺲ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت
ﻋﮑﺲ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺎدرات

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

۹۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۲
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺮخ ﺗﻮرم

ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

۰٫۰۴۵۰
۰٫۰۴۴۳

۰٫۰۱۳۸
۰٫۰۱۳۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻗﻌﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه

۰٫۰۲۱۶
۰٫۰۲۸۰

۰٫۰۲۲۵
۰٫۰۲۸۹

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر واﻗﻌﯽ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه
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 ۲.۳.۴ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮاﺑﻊ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺑﺮآوردﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی
در اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ .واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ،ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮوز
ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح
ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎزوﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش درآﻣﺪﻫﺎی ارزی از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ،اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ،اﺑﺘﺪا و از ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل )و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ( ،ﺑﻪ ﻣﺮور،
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ،اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ
ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮوز ﯾﮏ
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ،در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﻧﺮخ ارز ،ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

۹۵

ﺷﮑﻞ  .۱واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮخ ارز ،ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ
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اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ،ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﺷﮑﻞ  .(۲اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ
 ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .واﮐﻨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺗﻔﺎوت روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﻗﻮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

۹۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺷﮑﻞ  .۲واﮐﻨﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی
در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﻧﻮﮐﯿﻨﺰی،
ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و واﺳﻄﻪ ،دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان
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ﺷﮑﻞ  .۳واﮐﻨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﻮﯾﺎ

۹۷

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ روش ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه
و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ  ۱۳۶۷:۱ﺗﺎ  ،۱۳۸۹:۴ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺮازش ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮاﺑﻊ واﮐﻨﺶ آﻧﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ،ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت را اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﺮدد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﻗﻮی دوراﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ درﺑﺮ ﻧﺪارد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﺷﺎﻫﻤﺮادی ،ا .و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ا .(۱۳۸۹) .ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﻮﮐﯿﻨﺰی .ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد.۵۶-۳۱ ،(۳)۲ ،
ﻋﺒﺎﺳﯽﻧﮋاد ،ح ، .ﺷﺎﻫﻤﺮادی ،ا .و ﮐﺎوﻧﺪ ،ح .(۱۳۸۸) .ﺑﺮآورد ﯾﮏ ﻣﺪل ادوار ﺗﺠﺎری واﻗﻌﯽ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻟﻤﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
.۲۱۴-۱۸۵ ،۸۹
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