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ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۷ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ) (GMMﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺎتﺳﺎز در
ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،اﻧﺪازه دوﻟﺖ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺿﻌﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ) Coutinho et al. (2013ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در اﯾﺮان ،اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﺎ آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ،
زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻨﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد )ﻣﺎﻧﺎﺳﻪ .(۲۰۰۶ ،۱ﻟﺬا در ﻫﺮ
دو ﻣﮑﺘﺐ ﮐﯿﻨﺰی و ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ درﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺗﻮاﻓﻖ
وﺟﻮد دارد .زﯾﺮا ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،۲ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ )وو .(۲۰۰۸ ،۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد آن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد را اﻓﺰاﯾﺶ و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد
)ﻓﺮاﻧﮑﻞ .(۲۰۱۰ ،٤در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﻮاﻓﻖﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻓﺴﺎد و ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه
دوﻟﺖ ،ﺗﻼﻃﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در
زﻣﺎن رﮐﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای دوﻟﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ ٥ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ
ﻓﺼﻠﯽ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ) ۸۲درﺻﺪ( ،ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
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ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ،۱ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای از دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ) ۶۹درﺻﺪ( ،ﻣﺨﺎرج ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮی از دورهﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﺆالﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای
ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد؟
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋﯽ و ﻧﺠﻔﯽ ) (۱۳۹۳در ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ از روﯾﮑﺮد آﻣﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ اول و دوم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ اﺑﺘﺪا رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ

 ۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۹۰ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Gavin & perotti

2
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ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﺎل  ۱۹۹۷و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﯽ ۲آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﯽ ) (۱۹۹۷ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ رﮐﻮد آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻼم ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در دوران
رﮐﻮد و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ
ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ۱۳ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی

۵۴۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۱اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
2
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ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱ﺻﺎدق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎﻟﻮی و وگ (۲۰۰۵) ۲ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ در  ۵۶ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای و ﮐﺸﻮرﻫﺎی  G۷ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺑﺪاﻧﺪ در دوره رﮐﻮد ﺑﺎ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن روﻧﻖ
ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ  G۷ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای اﺳﺖ .ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .اﻟﺴﯿﻨﺎ و ﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ (۲۰۰۵) ۳ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ۸۷ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻟﯿﺎﻧﯽ و ﯾﯿﺎﺗﯽ (۲۰۰۶) ٤ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ۱۱۸ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در دوران روﻧﻖ را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﮑﻮﯾﺰ(۲۰۰۸) ۱ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ۲۸ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮرﻧﺘﻦ (۲۰۰۸) ٥ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۳۷ﮐﺸﻮر
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﻣﺼﺎرف دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﺴﺎد در دول آﻧﻬﺎ ،اﻣﯿﺪواری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺧﺎرج داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وو ) (۲۰۰۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  OECDدر

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

۵۴۷

 ۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺟﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آرﺿﺎ )،(۱۹۹۹
ﻟﯿﻦ ) ،(۲۰۰۳اﯾﻠﺰﺗﺴﮑﯽ و وگ ) (۲۰۰۸و ﺑﯿﺘﺴﻤﺎ و ﮔﯿﻮﻟﯿﺪری ) (۲۰۱۰ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .۱وو در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی و آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻧﺪازه دوﻟﺖ،
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی و آﻣﻮزﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻠﺪرون ،دوﻧﮑﺎن و ﻫﺒﻞ (۲۰۱۲) ۲ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۱۱۵ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ
و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ
۳
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎد ﭼﺮﺧﻪای را دارﻧﺪ .ﮐﻤﺒﺲ ،ﻣﯿﻨﺎ و ﺳﻮ
)(۲۰۱۴ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از  ۸۷درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎرﺑﺪﻫﯽ در اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻦﺳﻠﯿﻤﻦ و ﺑﻦﻃﺎﻫﺮ (۲۰۱۰) ٤ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ارﺑﯿﻞ (۲۰۱۱) ٥ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۲۸ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺘﯽ
ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ،ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت

۵۴۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

1

Coutinho
Price-based rules
3
Sovereign Wealth Fund
 ٤از اﻧﻮاع ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺪﻫﻲ ،ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻣﺨﺎرج و ﻗﺎﻋﺪه درآﻣﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
5
Rigobon
2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-01-24

ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺰای اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای و ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎد ﭼﺮﺧﻪای ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺛﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ ۱و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۳ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﻮﯾﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای
۲
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
)ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ (۳در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ٤ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﻤﺪی و اوﺟﯽ ﻣﻬﺮ ) (۱۳۹۰ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۳- ۱۳۸۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻤﺪی و اوﺟﯽ ﻣﻬﺮ ) (۱۳۹۱ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
روش  ARDLﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ وو ) (۲۰۰۹در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ادواری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی و آﻣﻮزﺷﯽ( در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ
ادواری در اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدی و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و اﻧﺪازه دوﻟﺖ از دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺮونزا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮکﻫﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ )رﯾﮕﻮﺑﻦ) ،(۲۰۰۴ ،٥ﺟﯿﻤﻮوﯾﭻ و ﭘﺎﻧﯿﺰا .(۲۰۰۷ ،۱ﻟﺬا در
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رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﻬﺖ رﻓﻊ درونزاﯾﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری — ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روش —
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺮات ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۳اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ،در
ﭘﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﺮاﻧﮑﻞ .(۲۰۱۳ ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر
ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ رﮔﺮس ﻧﻤﻮده )ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ((۱و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ  βرا ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.۲
ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ )ﻣﻨﻔﯽ( و ﻣﻌﻨﺎدار ﺿﺮﯾﺐ  βﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای )ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ  βﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ
ﭼﺮﺧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )وو.(۲۰۰۹ ،
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Jaimovich & Panizza
 ۲ﻟﯿﻦ ) ،(۲۰۰۳اﻟﺴﯿﻨﺎ و ﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ ) ،(۲۰۰۵ﺗﺮﻧﺘﻦ ) ،(۲۰۰۸وو ) (۲۰۰۹و ﻋﻠﯽاف )(۲۰۱۳
3
Ilzetzki & Végh
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اﻣﺎ اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد )اﯾﻠﺰﺗﺴﮑﯽ و وگ .(۲۰۰۸ ،ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﯿﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۱ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونزا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ درونزاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از روش
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )رﯾﮕﻮﺑﻦ (۲۰۰۴ ،و ﯾﺎ از
ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻠﺰﺗﺴﮑﯽ و وگ ،(۲۰۰۸) ۳ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
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)(۲

+ε

)(۳

+ ∅g + μ

۱
۱

g = βy
y = αy

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری راﺑﻄﻪ ) (۳در ) ∅ε + μ = θ ،(۲و  |α + β∅| < ۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
)(۴

(α + β∅) θ
۲

∅)۲

( ۱

= ) var(y

∑= y

E(y ) = o

1

Galí & Perotti
 ۲آﻧﻬﺎ روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻮد را از  2SLSﺑﻪ  GMMﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .زﯾﺮا روش  2SLSﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از  GMMﺑﻮده و
ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری روش ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در  2SLSﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وارﯾﺎﻧﺲ و ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ ﻗﻄﺮی اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در دادهﻫﺎی ﭘﻨﻞ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺎدﻻت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ درونزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه )رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ( و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ( ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﺑﺮونزا ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻟﯽ و ﭘﺮوﺗﯽ (۲۰۰۳) ۱ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اروﭘﺎ و ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﯿﻤﻮوﯾﭻ و
ﭘﺎﻧﯿﺰا ) (۲۰۰۷از ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون رﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﺠﺎری
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮونزا ﺑﻮده
و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻠﺰﺗﺴﮑﯽ و وگ ) ،(۲۰۰۸ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری و ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ درآﻣﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻔﺖ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻮزون اوراق ﺧﺰاﻧﻪداری ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .۲وﯾﻼﻓﻮرت و ﻣﻮرﻓﯽ ) (۲۰۱۰ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻞ ،ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

۵۵۱

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

 ۲۵در ﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎران
) (۲۰۱۳از وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از روﯾﮑﺮد ﮔﻮﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﯽ ) ،(۱۹۹۷آﻟﺴﯿﻨﺎ و ﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ ) ،(۲۰۰۸و ﻟﯿﺪو ،ﯾﺎﮐﻮﻟﻮ و
ﮔﺎدن ) ،(۲۰۱۱ﻫﺎﻻﻧﺪ و ﺑﻠﯿﻨﯽ ) (۲۰۱۱و ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۲۰۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻣﻌﺎدﻟﻪ ).((۵
)(۵

+

+

۱

+

+

=

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ،
در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ،
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎل آﺗﯽ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن اﺛﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در دورهﻫﺎی آﺗﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ از
وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ( ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
۱

1

ﮔﻮﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﯽ ) ،(۱۹۹۷رﯾﺎﺳﮑﻮس و وگ ) ،(۲۰۰۳ﮔﻮرﺳﻮن ) ،(۲۰۰۳ﻣﻨﺪوزا و اوﯾﺪو ) (۲۰۰۶و ﺳﻮزوﮐﯽ

)(۲۰۰۶
 2ﺗﻮرﻧﻠﻮﻟﯿﻦ ) ،(۱۹۹۹ﺗﺎﻟﻮﯾﻮوگ ) ،(۲۰۰۵آﻟﺴﯿﻨﺎوﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ ) ،(۲۰۰۸اﯾﻠﺰﺗﺴﮑﯽ ) ،(۲۰۰۷ﻣﮑﻮﯾﺰ ) ،(۲۰۰۸دﯾﺎﻟﻮ
) (۲۰۰۹و ﻫﺒﻞ و ﻫﻤﮑﺎران )(۲۰۱۲

3

Fiscal rule
4
Sovereign Wealth Fund
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اﺳﺖ )ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ .(۲۰۱۳ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص
ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۱و ﻧﻬﺎدی ۲در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
)ﻓﺮاﻧﮑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۱۲ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  ۳۵درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در دوره
زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ،۲۰۰۹از رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﭘﺎد ﭼﺮﺧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ۳و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ٤در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺑﺮ روی ارﻗﺎم اﺳﻤﯽ و واﻗﻌﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
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ﻤﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار اراﺋﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐ ّ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺑﻮدﯾﻨﺎ ۱و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۱۲ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺿﻮاﺑﻂ
ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻋﺪ وارﯾﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎران  (۲۰۱۳و )ﺑﻮﯾﺮ،۲
.(۲۰۱۴
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از روﯾﮑﺮد ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۳اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ ).((۶
)(۶

)+

∗

(+ μ

۱

+

+

=

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۴دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

Budina
Bauer
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ﺑﺮآورد رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ ﻓﺼﻠﯽ،
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۷-۱۳۹۱ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺪل )(۵
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﯾﺎﻟﻮ ) ،(۲۰۰۹ﻓﺮاﻧﮑﻞ ) (۲۰۱۳و ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۳از ﺷﮑﺎف
ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ – ﭘﺮﺳﮑﺎت ﺑﺎ  λ=۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﺎن رﮐﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

۵۵۳

ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻟﮕﻮی ﺗﺮﻧﺘﻦ ) ،(۲۰۰۸ارﺑﯿﻞ
) (۲۰۱۱و ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) ،(۲۰۱۳ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎری،
اﻧﺪازه دوﻟﺖ و ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در
ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.

 ۱.۴ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدی
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
)ﻓﺮاﻧﮑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۱۳ ،ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻣﮑﻮﯾﺰ .(۲۰۰۸ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  ،۱ICRGﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب
و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ »آزادی اﻗﺘﺼﺎدی «۲ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات ،ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت «۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﮔﯿﻮ ٤و ﻫﻤﮑﺎران ) ۱۹۹۹و  (۱۹۹۶از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﯽ
ﭘﻮل ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ ) ٥(CIMﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
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International Country Risk Guide
ﺷﺎﺧﺺ  ICRGﺷﺎﻣﻞ  ۱۲ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،رﺷﻮهﺧﻮاری ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﻌﺼﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۲اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ۵ﻣﺆﻟﻔﻪ دارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ،ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دادهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎی  www. Freetheworld.comﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .آﻣﺎر آزادی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺗﺎ  ۱۹۹۵ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵ﺳﺎﻟﻪ و از ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺮﯾﺘﯿﺞ ) (Heritageﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ
آزادی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی  www.heritage.orgدر ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۹۵-۲۰۱۴ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
3
Regulation of Credit, Labour, and Business
4
Clague
5
Contract Intensive Money
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ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
۲

)(۷

= CIM

۲

۲

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ،

ﭘﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ) −

۱

۲

( ﭘﻮل

ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﯿﺎری ﻋﯿﻨﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎری
از ﻧﻮع ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و
ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻨﻄﻖ
اﺳﺘﻔﺎده از  CIMاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﭘﻮل از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ اﻫﺪاف ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺰای ﻏﯿﺮﭘﻮﻟﯽ M۲
)ﺳﭙﺮدهﻫﺎی دﯾﺪاری و  (...ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﭘﻮل ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده و ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺳﭙﺮده اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ )ﮐﻼﮔﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۹۹۹ ،

 ۲.۴دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ )ﺑﻦ اﺳﻠﯿﻤﻦ و
ﺑﻦﻃﻬﺮ) ،(۲۰۱۰ ،ارﺑﯿﻞ (۲۰۱۱ ،و )دﯾﺎﻟﻮ .(۲۰۰۹ ،۲ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادی در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ) (-۱۰ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ) (+۱۰ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۸۰۰ -۲۰۱۲ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ) (-۱۰ﺗﺎ ) (+۳در ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن
اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ )ﺗﻮرﻧﺘﻦ (۲۰۰۸ ،و )ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﻦ
و ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ (۲۰۱۰ ،و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در دورهﻫﺎی رﮐﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﮐﺎﺑﺎﻟﺮو و ﮐﺎﻣﻨﯿﺴﮑﯽ .(۲۰۰۴ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪه ،از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع وامﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات

Non Currency Money
Diallo
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 ۳.۴ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎری

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

۵۵۵

درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺎرج و ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ارزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﻦ و ﺑﻦ
ﻃﺎﻫﺮ.(۲۰۱۰ ،

 ۴.۴اﻧﺪازه دوﻟﺖ

۱

ﮔﺎﻟﯽ ) (۱۹۹۴و ﻓﺎﺗﺎس و ﻣﯿﻬﻮو ) (۲۰۰۱ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮدﮐﺎر و اﻧﺪازه
دوﻟﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﺗﻼﻃﻢ ﮐﻤﺘﺮی در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ( ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از
درﺟﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد )ﻟﯿﻦ ،(۲۰۰۳ ،ﻣﮑﻮﯾﺰ ) (۲۰۰۸و )وو،
.(۲۰۰۹

 ۵.۴ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ

1

Fatas & Mihov
Baldini
 ۳ﺻﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ .اوﺟﯽ ﻣﻬﺮ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ .(۱۳۹۱).ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ دورهای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﯾﺮان ) .(۱۳۵۳ -۱۳۸۶دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان .ﭘﺎﺋﯿﺰ
و زﻣﺴﺘﺎن  .۱۳۹۱ﺻﻔﺤﺎت .۲۵-۲۹
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۵۵٫۳درﺻﺪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ،(۱۳۷۹ – ۱۳۹۱ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ
و ﺗﻼﻃﻢ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮﯾﺎً ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺻﺪی ﺗﻼﻃﻢ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ،ﺗﻼﻃﻢ ﻣﺨﺎرج ﺣﺪود  ۱٫۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
)ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﯽ ۳.(۲۰۰۵ ،۲ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد )ارﺑﯿﻞ .(۲۰۱۱ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای

۵۵۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،از دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﮐﺴﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( و
ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 ۵ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ

۱

۲

ﻻ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  σﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا
اﯾﻦ ﻣﺪل دارای ﭼﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ .او ً
۲

ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ  σﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
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ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﺪل ) (۵را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ) (ADFاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﺪازه
دوﻟﺖ رد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﺪازه دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی رد ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﯾﮏ )) (I(1ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﭘﯿﻮﺳﺖ آ(.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼﻃﻢ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﺎر و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺷﻮارﺗﺰ – ﺑﯿﺰﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره – ARCH
 LMدرﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﺛﺎر  ARCHﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﺟﻮد
اﺛﺮ  ARCHﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل )) EGHARCH(1,1ﻣﺪل ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﺷﺮﻃﯽ (۱ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﺮﯾﺐ )) RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1در اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﻮکﻫﺎ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮده و ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺷﻮکﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﺿﺮﯾﺐ )) LOG(GARCH(-1اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮ ﺷﻮکﻫﺎ داﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ در ﺟﻪ ﭘﺎﯾﺪاری آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ) .ﺟﺪول .(۱

۵۵۷

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﺟﺪول ۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد EGHARCH
ﻣﺘﻐﯿﺮ
C
(ABS(RESID)))1)/@SQRT(GARCH(-1
))RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1
))LOG(GARCH(-1

ﺿﺮﯾﺐ

آﻣﺎره Z

-۰٫۱۸۲۹۹

-۵٫۹۰۲۵

-۰٫۵۱۹۴۸

-۰٫۸۹۱۴

-۱٫۳۲۶۳۸
۰٫۶۵۳۶۸

-۱٫۷۵۷۰
۳٫۰۳۷۲

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

 ۱.۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۲ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ درونزاﯾﯽ ﻣﺪل
) ،(۲روش ﺑﺮآورد ) GMMروش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ( ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﺪول ۲
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ

۰٫۶۱۷۱
)(۰٫۰۶۵۴
-۰٫۴۴۸۹
)(۰٫۰۰۶۶

۱٫۲۸۸۲
)(۰٫۰۳۰۷
-۰٫۴۳۲۴
)(۰٫۰۰۰۳

Prob(F-statistic)=۰٫۰۰۷۰

Prob(j- statistic)=۰٫۹۶۶۹

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری و ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای( اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺪل وﻗﻔﻪ اول ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و وﻗﻔﻪ دوم ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارزشﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ و  ۹۹درﺻﺪ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
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ﺷﮑﺎف ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ

ﻣﺪل OLS

ﻣﺪل GMM

۵۵۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

1

Over-identified
Hansen
3
)Prob(j- statistic
4
Panel Data
2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-01-24

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺑﺰارﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ۱ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺎره ) Jﻫﺎﻧﺴﻦ ۳(۱۹۸۲ ،۲اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل را آزﻣﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺪار
آﻣﺎره  (Prob(j- statistic)=۰٫۹۶۶۹) Jدر اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ روش  GMMﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺒﺪﯾﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۲۰۱۰ﺑﻦاﺳﻠﯿﻤﻦ و ﺑﻦﻃﻬﺮ ) ،(۲۰۱۰ارﺑﯿﻞ )،(۲۰۱۱
ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۲۰۱۳ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺎف ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻗﻮﯾﺎً ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺨﺘﯽ
)اﯾﻨﺮﺳﯽ( در ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﻦاﺳﻠﯿﻤﻦ و ﺑﻦﻃﻬﺮ ) (۲۰۱۰و
ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۲۰۱۳اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺘﺞ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮآورد راﺑﻄﻪ ) ،(۲اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪانﻫﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده  -ﻣﺪل
ﺑﻪﺻﻮرت دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ٤ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
) (۲۰۱۳از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی در ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ و در
ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل
) (۵ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  GMMدر
ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۵۵۹

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﺟﺪول ۳
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﻣﺪل )(۱

ﻣﺪل )(۲

ﻣﺪل )(۳

ﻣﺪل )(۴

ﻣﺪل )(۵

ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺷﮑﺎف ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﯾﮏ وﻗﻔﻪ

۱٫۴۲۰۰
)(۰٫۰۰۸۵
-۰٫۴۵۵۵
(۰٫۰۰۰۳
۰٫۳۵۲۲
)(۰٫۰۴۲۱

۱٫۶۱۰۷
)(۰٫۰۱۹۷
-۰٫۴۱۲۲
)(۰٫۰۰۱۴

-۲٫۲۴۴۱
)(۰٫۵۵۹۸
-۰٫۲۹۹۵
)(۰٫۲۳۴۵

۲٫۶۸۴۷
)(۰٫۰۰۸۴
-۰٫۴۱۳۴
)(۰٫۰۰۰۱

۱٫۳۳۷۲
)(۰٫۰۱۶
-۰٫۴۳۳۷
)(۰٫۰۰۰۱

ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ

۰٫۶۰۷۷
)(۰٫۳۰۲۷

اﻧﺪازه دوﻟﺖ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ
از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ

۲٫۹۲۶۶
)(۰٫۴۵۸۸
-۲٫۱۹۰۹
)(۰٫۰۲۶۳

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
)Prob(J- statisti

۰٫۹۶۴۵

۰٫۶۴۴۵

۰٫۴۸۰۴

۰٫۴۶۱۲

۰٫۶۶۳۲
)(۰٫۶۰۳۷
۰٫۹۷۲۸

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺪل از روش  GMMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺪلﻫﺎ وﻗﻔﻪ اول ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و وﻗﻔﻪ دوم ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارزشﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-01-24

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
 ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﯽ ) ،(۲۰۰۵ارﺑﯿﻞ ) (۲۰۱۱و ﻓﺮاﻧﮑﻞ ) (۲۰۱۳ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ از ﺳﻮی

۵۶۰









ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.
 ۲ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه دوﻟﺖ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺷﯿﻮه
ﮐﻼﺳﯿﮏ( و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
3
Lane
4
Calderón
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﭘﺲ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.۱
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ وامﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺎرج و ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ارزی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ،اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن
ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۹٫۱درﺻﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ آن در  ۵۰درﺻﺪ از دورهﻫﺎی رﮐﻮد در دوره زﻣﺎﻧﯽ
 ،۱۳۶۹ -۱۳۹۱ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای ﻫﻤﺮاه دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎﻟﻮی و وگ ) ،(۲۰۰۵ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ،۲اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
وو ) (۲۰۰۹و ﻣﮑﻮﯾﺰ ) (۲۰۰۸و ﻟﯿﻦ (۲۰۰۳) ۳در اﯾﺮان ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮن و ﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ )،(۲۰۰۴
ﻣﮑﻮﯾﺰ ) (۲۰۰۸و ﮐﺎﻟﺪران ٤و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲و ﻓﺮاﻧﮑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۳ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
دﯾﺎﻟﻮ ) (۲۰۰۹و ﻣﮑﻮﯾﺰ ) (۲۰۰۸در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻟﺴﯿﻨﺎ و ﺗﺎﺑﻠﯿﻨﯽ
) (۲۰۰۸ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .زﯾﺮا در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

۵۶۱

ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ )و ﻣﯿﺰان
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ اول ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﺼﺮف
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد.

 ۲.۵ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ

 ۱ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۱ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ اول و دوم ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ
و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از رﻓﺘﺎر ﻗﻮﯾﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۱۳ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﻪ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در دوره روﻧﻖ و
اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در دوره رﮐﻮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺑﻮا .(۲۰۱۴ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻗﺖ و زﯾﺎد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻓﺮاﻧﮑﻞ.(۲۰۱۳ ،
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل ۱۳۷۹ ۱در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺎده  ۶۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول  ۴ﻗﺎﻧﻮن
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺪول  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران )) (۲۰۱۳ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ((۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺤﺪودﮐﺮدن رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای دوﻟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ،در دوره زﻣﺎﻧﯽ -۱۳۹۱
 ۱۳۷۹ﻋﺪد ﯾﮏ و ﺑﻘﯿﻪ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ و ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺎرج دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در دوره زﻣﺎﻧﯽ
۱
 ۱۳۸۴ -۱۳۹۱ﻋﺪد ﯾﮏ و ﺑﻘﯿﻪ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴
اﺛﺮات ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺷﮑﺎف ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی

ﻣﺪل )(۱

ﻣﺪل )(۳

۱٫۸۵۶۷
)(۰٫۰۵۳۶
-۰٫۳۷۸۰
)(۰٫۰۰۳۱
-۰٫۹۱۳۲
)(۰٫۶۹۶۸

۱٫۹۵۴۲
)(۰٫۰۴۰۷
-۰٫۴۳۹۴
)(۰٫۰۰۰۱

ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺎرج
J- statistic

۰٫۵۱۱۱

۱٫۵۰۴۵
)(۰٫۲۰۸۷
۰٫۶۷۶۱

 - ۱ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ﻣﺨﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ درونزاﯾﯽ ﻣﺪل ،از روش GMM
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪلﻫﺎ وﻗﻔﻪ اول ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت و وﻗﻔﻪ دوم ﺟﺰء ﭼﺮﺧﻪای ارزشاﻓﺰوده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪل ) ،(۱اﺛﺮات ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ )ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی( و در ﻣﺪل ) ،(۲اﺛﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺎرج ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

۵۶۳

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۲۰۱۳ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ )ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ( در
1
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮا
و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۴و )ﺑﺮﮔﻤﻦ و ﻫﺎﺗﭽﯿﺴﻮن .(۲۰۱۴ ،2ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای  ۳۵درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ) ۲۶ﮐﺸﻮر از  ۷۳ﮐﺸﻮر( ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر دادهاﻧﺪ
)ﻓﺮاﻧﮑﻞ .(۲۰۱۳ ،درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
از ﺳﺎل  ،۲۰۰۰روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻟﯿﺪو ،ﯾﺎﮐﻮﻟﻮ و ﮔﺎدن) ،(۲۰۱۱ ،ﺑﻮا و ﻫﻤﮑﺎران،
 ،(۲۰۱۴ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﺮاﻧﮑﻞ (۲۰۱۳ ،و
)ﮐﺎﻟﺪرون و ﻫﻤﮑﺎران.(۲۰۱۲ ،

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

1

Bova
Bergman & Hutchison
3
Abdih
4
Villafuerte & Murphy
5
Christiano
6
Nakata
2
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در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﻪ دارای ﻧﻈﺎم ارزی ﻣﯿﺨﮑﻮب ﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﻋﺒﺪﯾﻪ ۳و ﻫﻤﮑﺎران (۲۰۱۰ ،و )وی ﻻﻓﻮرت
و ﻣﻮرﻓﯽ .(۲۰۱۰ ،٤ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ ٥و ﻫﻤﮑﺎران) ،(۲۰۱۱ ،ﻧﮑﺎﺗﺎ .(۲۰۱۳ ،٦ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر
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ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۵۷ – ۱۳۹۱ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  GMMﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده و ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۳اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﺑﻪ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در دوره روﻧﻖ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
دوره رﮐﻮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮی ﮐﻮﺗﯿﻨﻬﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۲۰۱۳ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه
ارزی )در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم( و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺎرج و ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم(
ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ،اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری در ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاﻧﮑﻞ ) (۲۰۱۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﭘﺎد ﭼﺮﺧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺨﺶ دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﻣﺎﻟﯽ ،اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻋﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﻤﻦ و ﻫﺎﺗﭽﯿﺴﻮن ) ،(۲۰۱۴ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎدﭼﺮﺧﻪای ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ،دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺲاﻧﺪاز و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻃﯽ زﻣﺎن در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻮﯾﺮ .(۲۰۱۴ ،اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب
ذﺧﯿﺮه ارزی و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اﺣﮑﺎﻣﯽ را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان وارﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی
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ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﭘﯿﻮﺳﺖ آ( .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،اﻋﺘﺒﺎری و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻓﺮآﯾﻨﺪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی ﭼﺎرﭼﻮب و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ روﯾﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻧﻬﺎدی آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ زﻣﺎنﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻤﻮد و
اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد )ﺑﻮدﯾﻨﺎ و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۱۲ ،ﻟﺬا ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ،
ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻧﺎن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و دوﻣﺎً ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ از اراﺋﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روش
ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎبﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد
و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻫﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .(۱۳۸۱ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﻧﻘﺪی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی روش ﻧﻘﺪی ،درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺮف ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺎﯾﺪه اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

۱۳۹۴  زﻣﺴﺘﺎن/۲۶  ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ

۵۶۶

 ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻮرای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﯽ
 ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺤﺮاف از ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ،ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
 ﺑﺮﮐﻨﺎری از ﺳﻤﺖ و، ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت
.ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه. ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری.(۱۳۹۳) . ف، و ﻧﺠﻔﯽ زﯾﺎراﻧﯽ،. ژ،زارﻋﯽ
ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ادواری.(۱۳۹۰) . س، و اوﺟﯽﻣﻬﺮ،.ح. ع،ﺻﻤﺪی
.۷۵-۴۹ ،۱۶ ، دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان.(۱۳۵۳ -۱۳۸۶) ﻣﻮرد اﯾﺮان:آن
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاﻓﻖ دورهای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ.(۱۳۹۱) . س، و اوﺟﯽﻣﻬﺮ،.ح. ع،ﺻﻤﺪی
 دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی.(۱۳۵۳ -۱۳۸۶) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﯾﺮان:ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
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ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ
آ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ و ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه
ﺟﺪول ۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  ADFﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ
۱
۲

s
-۲٫۹۸
-۱٫۵۶

c
-۳٫۵۸
-۲٫۹۸

اﻧﺪازه دوﻟﺖ
s
-۲٫۷۸
-۳٫۶۷

c
-۳٫۵۴
-۲٫۹۵

رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات
درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
s
-۲٫۵۳
-۰٫۹۹

c
-۳٫۵۴
-۲٫۹۵

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
s
-۱٫۴۷
-۲٫۳۱

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
s
-۱٫۶۷
-۱٫۶۸

c
-۳٫۵۴
-۲٫۹۵

c
-۳٫۵
-۲٫۹۵

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻄﺮ  ۱ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و روﻧﺪ و ﺳﻄﺮ دوم ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و ﺑﺪون روﻧﺪ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎدﻫﺎی  sو c
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  ADFﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ روی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ

c
-

c
-۳٫۵۵
-۲٫۹۵

s
-

s
-۵٫۸۵
-۵٫۹۱

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
s
-۷٫۶۷
-۷٫۵۹

c
-۳٫۵۵
-۲٫۹۵

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
s
-۵٫۲۷
-۵٫۳۶

c
-۳٫۵۵
-۲٫۹۵
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ﺟﺪول ۷
ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮب ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
ﻫﺪفﮔﺬاری در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺼﻮب در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶
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۴۲۹۸۲

۲۴۲۸۷

۰

۹۵۹۴۲

۱۴۰۰۰۰

۱۲۱۸۹۱

۲۴۴۳۷۲

۱۳۶۵۷۶

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
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۱
۲

s
-۳٫۹۳
-۴٫۱۵

c
-۳٫۶۱
-۲٫۹۷

اﻧﺪازه دوﻟﺖ

رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎرات
درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
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