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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ :
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ﺳﯿﺪﮐﻤﯿﻞ ﻃﯿﺒﯽ
§
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**

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ،از ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﺑﯿﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ روﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪار
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی G23 ،G21 :JEL
* داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن؛ rateofinterest@yahoo.com
† داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن؛ komail@econ.ui.ac.ir
‡ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ mahshidshahchera@yahoo.com
§ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن؛ ) rezai.ahmadali66@gmail.comﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و داﻣﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﺑﺤﺮان وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۲۰۰۶
ﻣﯿﻼدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﻋﺘﺒﺎری اروﭘﺎ را
درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد :روﻧﻖ ﮐﺎذب در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﻋﻄﺎی
وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮرسﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮل ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ و از
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺪﻫﮑﺎران ،ﻃﻠﺒﮑﺎران ﯾﺎ ﻫﺮ دو رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﺧﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﭘﻮل،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ،
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺠﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻫﺠﻮم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻓﯿﺸﺮ.(۱۹۳۳، ۱
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺤﺮان رخداده در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ
اوﺿﺎع ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻋﻤﻞﻧﮑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﯿﺸﺮ ) ،(۱۹۳۳ﻓﺎز رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﺴﺎدی
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺸﺮ )» ،(۱۹۳۳ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و
اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪدار اﺳﺖ ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
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 ۲ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ (۱۹۸۰) ۲ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻫﯽ
در آن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺣﺪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶازﺣﺪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ۳ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﺳﺎزوﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه و اﯾﻦ
دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان  ۲۰۰۸آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ و ﻋﺪماﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان ،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
1
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﺎری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮات ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﯾﮏ دوره
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﻤﺎن دوره ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺘﻮان در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﯾﮏ
دوره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻗﻮام ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻏﯿﺮﮐﻼﺳﯿﮏ و
ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﺑﯿﺰی (BVAR) ۱ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﻣﺪل  BVARو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﻫﯽ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ  ۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ
اﺧﺘﺼﺎص دارد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ  ۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﭘﺮدازد.

۱۹۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

Simons
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ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﺷﺪت اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﯿﻨﺴﮑﯽ،
 .(۱۹۷۷اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﺮانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )درﺧﺸﺎن.(۱۳۸۷ ،
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎددانﻫﺎ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮاﻓﻖ
دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ
وام اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺤﺮانزده ،دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﯿﺶازﺣﺪ وام
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ وامدﻫﻨﺪﮔﺎن و
وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮهای ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﻠﻤ ًﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎر را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﯽ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
آن ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﺛﺮﮔﺬاری در
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﺑﺘﺪا در اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻞ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داراﯾﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس آن
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ )ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ،۱
 .(۱۹۷۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و اﻋﺘﺒﺎر و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖﺗﺮی از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی

۱۹۹

 ۱.۲ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮل ،ﺑﺪﻫﯽ و اﻋﺘﺒﺎر

۱

 ۲.۲ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻃﯽ دوره  ۱۳۶۰ﺗﺎ
 ۱۳۹۰در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Innes
Palgrave
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ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮل ،ﺑﺪﻫﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .آﯾﻨﺲ
) (۱۹۱۳ﭘﻮل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪای در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﯿﻦ )(۲۰۰۹
ﭘﻮل را ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎدﻻت
و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽ،
اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی
اراﺋﻪ دﻫﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ )درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻫﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد( و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮف ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ارزش ﻣﻌﺎدل آن را در زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮضدﻫﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻄﺎی
وام( ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎزوﮐﺎر اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻮق
اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎل ﮔﺮﯾﻮ ،۲۰۰۸ ،۲ص.(۳۱۸ .
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺪﻫﯽ اﻟﺘﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ دارد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﯾﻦ
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﻨﺲ ) ،(۱۹۱۳واژه »اﻋﺘﺒﺎر« و
»ﺑﺪﻫﯽ« راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮضدﻫﻨﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،از
ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽ و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺠﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ .آﯾﻨﺲ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻟﺘﺰام
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دارد ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۰۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

۶٠٠٠٠٠٠
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ﺷﮑﻞ  .۱روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و  GDPﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻃﯽ دوره  ۱۳۶۰ﺗﺎ  .۱۳۹۰ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪاول
آﻣﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) (۱۳۹۰اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻃﯽ دوره
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل ،ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻫﺮ دو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ.

 ۳.۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮزﯾﻦوش و ﺑﺮﺧﻮرداری ) (۱۳۹۰در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه و ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
اﺧﯿﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺑﻬﺮهای را در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺠﺮی و ﻣﺤﺒﯽﺧﻮاه ) (۱۳۸۹ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره  ۱۳۶۷ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دو ﺑﺤﺮان
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اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی
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)ﺑﺤﺮان دوﻗﻠﻮ (۱را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،دو
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮان
ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺤﺮان ﭘﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی دوﻗﻠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دو
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺖ.
ﻧﺎدری ) (۱۳۸۲اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﭘﯿﺶازﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ارز ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ رﺷﺪ واردات ،ﻧﺮخ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻧﺮخ
رﺷﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﺤﺮان
ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺘﯿﻮ (۲۰۱۳) ۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل
رﺷﺪ درونزا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد
و اﻓﺰاﯾﺶ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﺷﻮک ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎرات،
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺛﺮ رﺷﺪ اﺳﺖ .آزﻣﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در  ۳۹ﮐﺸﻮر درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل دوره  ۱۹۹۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰اﺳﺖ.
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻻﯾﻨﺎ (۲۰۱۱) ۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۵۹ﺗﺎ  ۲۰۱۰ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﯾﮏ ﻣﺪل  VARاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ

۲۰۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎنﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻻﯾﻨﺎ ) (۲۰۱۱ﻓﺮم ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
و
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ و ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ۱۳۶۰

Tymoigne
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ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد و ﻋﺪمﺗﻌﺎدل ،ﯾﮏ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﺮخ رﺷﺪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺬرا ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ
ﺑﺎزﺧﻮردی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﯿﻤﻮﯾﮕﻦ (۲۰۱۰) ۱ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،روﯾﮑﺮد ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎزاری ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآورد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰۰۴ﺗﺎ  ۲۰۰۷ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﻮﻧﺰی در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﻧﺰی
ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﺟﻪﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره
 ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۰۳

اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی

ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی  EViewsو
 MATLABاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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 ۱.۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ
( ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ
( ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )
دوﻟﺘﯽ )
( و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )
)
( ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل
( اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )
ﮐﻞ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر در دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﻦ )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ( اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻻﻟﯽاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و
رﺿﺎﯾﯽ ) (۱۳۹۱ﭘﯿﺮوی ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ) (AHPﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی زوﺟﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ اﻗﺪام
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺳﺮاﺳﺮی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ
ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺨﺮاج و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 ۲.۳روش ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از روش ﻏﯿﺮﮐﻼﺳﯿﮏ  BVARاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ :ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،۱ﺗﺎﺑﻊ
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ۱و ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺴﯿﻦ .۲ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداری ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺪل BVAR
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺰی از ﺿﺮﯾﺐﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺰ در
۳
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎ وارد ﻣﯽﮔﺮدد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﺑﺮای ﺿﺮﯾﺐﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت درﺟﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﺴﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦزن ﺑﯿﺰی از ﺿﺮﯾﺐﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﮔﺮﯾﻦ، ۱۹۹۳،ص.(۲۵۹ .
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل  BVARو ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺿﺮاﯾﺐ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک در ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
 (۱ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛
 (۲ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﮔﺮدد؛ و
 (۳ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﮕﻮ  BVARﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردی اﻟﮕﻮﻫﺎی  BVARدر ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی

۲۰۵

 ۴ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ

 ۱ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﻃﻮل وﻗﻔﻪ  ،۵اﻟﮕﻮی  UVARﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﭘﯽ ) (rolled upاز ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻣﺠﻤﻮع ۳۰ ،ﺑﺎر اﻟﮕﻮ  UVARﺑﺮآورد
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 ۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ آﮐﺎﺋﯿﮏ و ﺷﻮارﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر دو وﻗﻔﻪ را ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﺮای اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻗﺼﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در درون دوره ﺑﺮآورد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﺎرج از دوره ﺑﺮآورد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،اﻟﮕﻮی  UVARﺑﺮای ﻃﻮل وﻗﻔﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۶درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﻮل
وﻗﻔﻪای از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﺮآوردﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﯾﮏ دوره ﺑﻪﺟﻠﻮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ۱.ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ دوره ﺑﻪﺟﻠﻮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی  RMSPEو U-
 Theilﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی  UVARﺑﺎ دو وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻟﮕﻮی اﯾﻦ
۲
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻣﺘﻐﯿﺮ و دو وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻟﺤﺎظ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ،ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ UVAR
دارای  ۵ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮآورد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﻨﻮﺳﺘﺎ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮔﺎم
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺟﺰء ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺿﺮﯾﺐ )ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺿﺮﯾﺐ( ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻗﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪار
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﮕﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮآوردﺷﺪه در
اﻟﮕﻮی  UVARﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ وارﯾﺎﻧﺲ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای
ﻼ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.
ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻣ ً

۲۰۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۱
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردی اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ در روش BVAR
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-۰٫۰۰۳۹
۰٫۸۹۲۱
۰٫۱۶۰۶
۰٫۰۶۳۸
-۰٫۰۲۲۵

۰٫۰۰۲۳
۰٫۱۹۶۷
۰٫۹۶۳۸
۰٫۲۰۵۹
۰٫۴۸۸۷

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺪﻫﯽ
و
ﯾﺎدداﺷﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوره ﺗﺨﻤﯿﻦ از  ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮده؛ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در
ﯾﮏ دوره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در دوره
ﺑﻌﺪی ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼﻣﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  Uﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در
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ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی  BVARرا ﺑﻪ روش ﺗﺎﯾﻞ ﮔﻠﺪ ﺑﺮﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮآورد ،ﯾﮏ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮی
 BVARﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
دورهﺑﻪﺟﻠﻮ ،ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮآوردﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮی  BVARﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮدادن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
)وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ.
ﺟﺪول  ۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردی اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ
ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻃﯽ دوره  ۱۳۶۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۰۷

اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان :رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی

ﺟﺪول ۲
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ
ﺑﺪﻫﯽ

ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۰

۰٫۵

۱

۲

۰

۰٫۵

۱

۲

-۰٫۰۰۰۹

-۰٫۰۰۱۴

-۰٫۰۰۳۹

-۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۰۰۳

۰٫۹۰۳۹

۰٫۸۹۳۷

۰٫۸۹۲۱

۰٫۸۹۲۸

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۷۸

۰٫۱۹۶۷

۰٫۰۶۷۱

)(−۱

۸۵٫۵۴

۰٫۲۰۰۲

۰٫۱۶۰۶

۰٫۰۴۵۹

۱٫۰۰۲۳

۰٫۹۹۵۴

۰٫۹۶۳۸

۰٫۸۷۵۰

)(−۲

۰٫۰۴۷۳

۰٫۰۵۷۹

۰٫۰۶۳۸

۰٫۰۵۹۳

۰٫۰۰۰۱

۰٫۰۰۵۱

۰٫۲۰۵۹

۰٫۰۰۲۱

-۱۴٫۷۶

-۰٫۰۳۱۸

-۰٫۰۲۲۵

-۰٫۰۰۵۴

۰٫۰۱۰۷

۰٫۰۱۷۶

۰٫۴۸۸۷

۰٫۱۲۹۳

)(−۱

)(−۲

ﯾﺎدداﺷﺖ.

و

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎ دو وﻗﻔﻪ دارای اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎ دو وﻗﻔﻪ ﺑﻪ
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اﺑﺘﺪا ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ روﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ و دو وﻗﻔﻪ ،اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺠﻢ
ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در زﯾﺮﺑﺨﺶ  ۲.۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﻟﮕﻮ  BVARﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﻟﮕﻮی
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردی اﻟﮕﻮﻫﺎی
 BVARدر ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ،۲ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ۱۳۶۰
ﺗﺎ  ۱۳۹۰دارای اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲۰۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ
دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ،
در دوره اول اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺬرا ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﯿﻮ ) (۲۰۱۳و ﻻﯾﻨﺎ
) (۲۰۱۱ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﺛﺮ ﮔﺬرا و ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﮔﺬرا ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻨﮓ ) (۱۹۹۴ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ )ﻻﯾﻨﺎ (۲۰۱۱ ،ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ  ۲اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ،اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
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ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ،اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.

۲۰۹

 رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﺰی:اﺛﺮات ﭘﻮﯾﺎی ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
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ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺛﺮﮔﺬاری آن
.ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ. و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان۲۰۰۸  ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ.(۱۳۸۷) . م،درﺧﺸﺎن
.۱۶-۱ ،۹
 رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ.(۱۳۹۱) . ع. ا، و رﺿﺎﯾﯽ،. ل، و ﺗﺮﮐﯽ. ر،دﻻﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
.۳۰-۲۱ ،۱۶ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ.(AHP) روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺮازﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.(۱۳۸۹) . ب، و ﻣﺤﺒﯽﺧﻮاه،. پ،ﺷﺠﺮی
.۱۵۲-۱۱۵ ،۴ ، ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد.( )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﯾﺮانKLR روش ﻋﻼﻣﺖدﻫﯽ
 ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ.(۱۳۹۰) . س، و ﺑﺮﺧﻮرداری،. ا،ﻓﺮزﯾﻦوش
.۱۴۱-۱۱۶ ،۱۲۷ ، ﺗﺎزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد.ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
. اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.(۱۳۸۲) . م،ﻧﺎدری
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