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استادیار گزيٌ اقتصاد ،ياحذ ابُز ،داوطگاٌ آساد اسالمی ،ابُز ،ایزان.

فزیذ عسکزی
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چکیذه
امزيسٌ سیاستگذاران اقتصادی َز کطًری اس َز تالضی بزای رسیذن بٍ وزخ رضذ باال بُزٌ میگیزوذ يلی تًجٍ بٍ ایه وکتٍ
کٍ وااطمیىاویَا ي وًساوات اقتصادی تا چٍ میشان بز تًسعٍ بخصَای مختلف اقتصادی اثز گذاروذ ،کمتز مًرد تًجٍ
ديلتمزدان بًدٌ است .در َمیه راستا در تحقیق حاضز ،وااطمیىاویَای اقتصادی بز پیصبیىی فعالیتَای کًتاٌ مذت ي بلىذ
مذت بخص صىعت در کطًر ایزان طی ديرٌ سماوی  1۷۳۱تا  ،1۷۱۱را مًرد تحلیل قزار دادٌ است .ایه تحقیق اس جىبٍ َذف،
اس وًع تحقیقات کاربزدی ي در گزيٌ تحقیقات تًصیفیَ-مبستگی قزار میگیزدَ ،مچىیه ،اس مىظز سماوی ،جشء تحقیقات
مقطعی است .بٍ مىظًر بزرسی اثزات وااطمیىاوی کالن اقتصادی بز پیصبیىی فعالیتَای آتی بخص حقیقی اقتصاد ،اس ريش
جاوتیال ي ياتاجا ( ،)8۱12تبعیت ي بٍ مىظًر تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا اس ريش  ARDLاستفادٌ ضذٌ است .وتایج وطان میدَذ کٍ
متغیز وااطمیىاوی کالن اقتصادی در کًتاٌ مذت ي بلىذ مذت ،اثزگذاری معىادار بز متغیز لگاریتم ارسش ضاخص تًلیذات
صىعتی داضتٍ است.

کلیذواصگان :نااطمینانی کالن اقتصادی ،پیشبینیپذیزی ،فعالیت صنعتی ،فعالیتهای کوتاهمذت و
بلنذمذت.

ًَ .1یؿٌسُ هؿئَلFarzaneh_khalili2001@yahoo.com :
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مقدمه
یىی اظ اّساف هْن ّط ًظبم التهبزی زؾتیبثی ثِ ًطخ ضقس التهبزی ثبال ٍ پبیساض هیثبقس(پیوبًی فطٍقبًی ٍ ضخجی،
 .)1 :1394ضقس التهبزی ،ػَاهل هؤثط ٍ چگًَگی اضتمبی آى ّوَاضُ یىی اظ هؿبئل چبلف ثطاًگیع التهبز ٍ
هْنتطیي اّساف ًظبمّبی التهبزی ثَزُ اؾت .زض ایي ثیي ،اظ ثجبت التهبزی ثِ ػٌَاى یىی اظ العاهبت تحمك ضقس
التهبزی پبیساض یبز هیقَز .زض همبثلٍ ،خَز ثی ثجبتی ،هَخت تغییط چكناًساظّب ٍ غیط لبثل پیف ثیٌی ًوَزى ًتبیح
فؼبلیتّبی التهبزی ذَاّس قسً .باعویٌبًی اظ خولِ هفبّین هطتجظ ثب ثی ثجبتی اؾت وِ زض ازثیبت التهبزی ،ؾبثمِی
زیطیٌِای زاضز .ثب ػٌبیت ثِ اثؼبز ٍؾیغ اثطگصاضی ًباعویٌبًی ،پطزاذتي ثِ اهط تأثیطپصیطی هتغیطّبی ولیسی التهبز اظ
هؿألِ ًباعویٌبًی اظ اّویت ثِ ؾعایی ثطذَضزاض اؾت .اظ ظهبًی وِ ویٌع ههطف ضا تبثؼی اظ زضآهس هؼطفی ًوَز ،ایي
هتغیط ،ثِ خعئی الیٌفه اظ ه دوَػِ ػَاهل هؤثط ثط ههطف زض توبهی هىبتت هجسل گطزیس .زضآهس الظم ثطای تأهیي
هبلی ههطف خوؼیت زض حبل ضقس ًیع ،هؿتلعم ضقس التهبزی ثبال ٍ هؿتوط اؾت .اظ ایي ضٍ ،اًتظبض هیضٍز
ًباعویٌبًی ،ضفتبض ههطفی ضا هتأثط ًوبیس(قبزهْطی ٍ ّوىبضاىً .)1 :1400 ،باعویٌبًی قطایغی اؾت وِ زض آى
پیكبهسّبی هوىي وِ زض آیٌسُ اتفبق هی افتٌس هؼلَم ًیؿتٌس ٍ یب زض نَضت هؼلَم ثَزى ،احتوبل آىّب هؼلَم
ًوی ثبقسٍ .خَز ّطگًَِ ًباعویٌبًی زض خبهؼِ تهوینّبی افطاز خبهؼِ ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس(هْطآضا ٍ ّوىبضاى،
ً .)33 :1395باعویٌبًی ًؿجت ثِ ؾیبؾتّبی التهبزی هَخت هیقَز وِ فؼبالى التهبزی ًتَاًٌس چكناًساظ ضٍقي ٍ
قفبفی اظ آیٌسُ تطؾین وٌٌس ،لصا افعایف ًباعویٌبًی ؾیبؾتّبی التهبزی هَخت وبّف ؾطهبیِگصاضی زض ثرفّبی
هَلس التهبزی ،ضوَز التهبزی ٍ زض ًتیدِ افعایف ًطخ ثیىبضی ذَاّس قس(نوهبهی ٍ اثطاّین ًػاز .)995 :1398 ،زض
زًیبی ٍالؼی ،التهبز ؾطقبض اظ ًباعویٌبًی ػَاهل التهبزی اؾت وِ ثِ ثطٍظ ضیؿه ٍ هربعطُ زض فضبی تهوین
گیطی ػَاهل التهبزی هٌدط قسُ ٍ ضفتبض آىّب ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس(للی ظازُ ٍ وویبة..)959 :1394 ،
ًباعویٌبًی ٍلتی ٍخَز زاضز وِ یب اتفبلبت آیٌسُ هكرم ٍ هؼلَم ًجبقس ٍ یب ثب ٍخَز هكرم ثَزى اتفبلبت آیٌسُ،
احتوبل آىّب لبثل پیف ثیٌی ًیؿت(ؾبلن زظفَلی ٍ ّوىبضاى .)96 :1398 ،ثِ ثیبى زیگط ،ػلت انلی ًباعویٌبًی ًجَز
زاًف پیف ثیٌی اؾت .زض چٌیي ٍضؼیتی تهوین گیطی ثطای آیٌسُ پیچیسُ ٍ هكىل هیقَز ٍ ثط تهویوبت ػبهالى
التهبزی تأثیط هیگصاضز .اظ هْنتطیي ػَاهل ایدبز ٍ تكسیس ًباعویٌبًی التهبزی ضا هیتَاى ؾیبؾتّبی زٍلتّب
ػٌَاى وطز وِ ثب تَخِ ثِ افك ظهبًی هحسٍز ذَز ؾیبؾتّبی هَضز ًظط ضا عطاحی هیوٌٌس ٍ هٌبفغ ًبقی اظ وبّف
ثیىبضی ضا ثِ ّعیٌِّب ٍ تَضم آیٌسُ اضخح هیزاًٌس یب ثبلؼىؽ(.)Jeperson, 2009: 10-12
ًگطاًی زض هَضز ػسم لغؼیت ؾیبؾتّبی التهبزی زض پی ثحطاى هبلی خْبًی ،ثحطاى پیبپی زض هٌغمِ یَضٍ ٍ
هكبخطات ؾیبؾی حعثی زض آهطیىب تكسیس قسُ اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ،وویتِ فسضال ثبظاض آظاز ( ٍ )2009نٌسٍق ثیي
الوللی پَل (ً )2012-2013كبى هیزّس وِ ػسم اعویٌبى زض هَضز ؾیبؾتّبی هبلی ،لبًًَی ٍ پَلی آهطیىب ٍ اضٍپب ثِ
یه ضوَز التهبزی قسیس زض ؾبل  ٍ 2008-2009ثْجَز آّؿتِ پؽ اظ آى هٌدط قسُ اؾت .زض ؾغح والىً ،باعویٌبًی
زض ؾیبؾت ّبی التهبزی هٌدط ثِ وبّف ًطخ ضقس اقتغبل ٍ ؾطهبیِ گصاضی ٍ افعایف ًَؾبًبت اضظـ ؾْبم هیگطزز
ّوچٌیي ایي ػسم اعویٌبى زض ؾیبؾت ّبی التهبزی ،ثط ضٍی اقتغبل ٍ ثبظاض وؿت ٍ وبض (ثیىبضی ٍ ذَزاقتغبلی)
اثطگصاض اؾت .ثٌبثطایي هكرم هی گطزز وِ ثبظاض وبض ٍ اقتغبل ،ثِ ػٌَاى ثبظاضی هْن زض التهبز ،اظ ًباعویٌبًی زض
ؾیبؾتّبی التهبزی اثط پصیطی زاضز ( .)Baker et al, 2016ثط اؾبؼ هغبلت فَق هكرم هیقَز وِ ًباعویٌبًی
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ؾیبؾتّبی التهبزی هیتَاًس ثب ثرف حمیمی التهبز اضتجبط زاقتِ ثبقس ٍ زض ًتیدِ ثط پیف ثیٌی فؼبلیتّبی آتی
التهبزی اثط گصاضی زاقتِ ثبقس .زض ّویي ضاؾتب زض تحمیك حبضط ثِ ثطضؾی اثطات ًباعویٌبًی والى التهبزی ثط پیف
ثیٌی فؼبلیتّبی آتی ثرف حمیمی التهبز (نٌؼتی) زض وَتبُ هست ٍ ثلٌسهست زض وكَض ایطاى پطزاذتِ قسُ اؾت .ثط
ّویي هجٌب ،ؾَال انلی تحمیك حبضط ایي هیثبقس وِ اثطات ًباعویٌبًی والى التهبزی ثط پیفثیٌی فؼبلیتّبی وَتبُ
هست ٍ ثلٌسهست ثرف نٌؼتی التهبز زض وكَض ایطاى ثِ چِ نَضت هیثبقس؟
ایي تحمیك اظ خٌجِ ّسف ،اظ ًَع تحمیمبت وبضثطزی ثِقوبض هیضٍز ،ظیطا ًتبیح حبنل اظ آى هیتَاًس زض تهویوبت
همبهبت والى وكَضی هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطزّ .وچٌیي اظ ثؼس ًحَُ اؾتٌجبط زض ذهَل فطضیِّبی پػٍّف ،زض
گطٍُ تحمیمبت تَنیفی ّ -وجؿتگی لطاض هیگیطز ،ظیطا خْت وكف ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی تحمیك ،اظ ضطیت
ّوجؿتگی تىٌیهّبی ضگطؾیًَی اؾتفبزُ ذَاّس قسّ .وچٌیي ،اظ آًدبییوِ اظ عطیك آظهبیف زازُّبی هَخَز ثِ
ًتیدِای ذَاّین ضؾیس اظ هٌظط ظهبًی خعء تحمیمبت همغؼی اؾت .زض ذهَل هطاحل اخطایی تحمیك زض اثتسا ثب
هغبلؼِ هٌبثغ اظ خولِ وتت ٍ همبالت هَخَز فبضؾی ٍ التیي ٍ تطخوِ همبالتٍ ،ضٍز ثِ ثحث انلی نَضت گطفتِ ٍ
السام ثِ خوغآٍضی اعالػبت هسٍى تئَضی زض ظهیٌِ هَضز ثحث ذَاّس گطزیس .ضٍـ گطزآٍضی زازُّب نطفبً وتبثربًِ
ای اؾت وِ اظ عطیك فیف ثطزاضی هٌبثغ ٍ هطاخغ ٍ خوغآٍضی اعالػبت هَخَز زض ؾبیتّبی قٌبذتِ قسُ هطخغ
لبثل زؾتطؾی (آهبضّبی ضؾوی هطوع آهبض ایطاى ،ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ ثبًه هطوعی ٍ گعاضقبت هَخَز ٍ
ؾبلٌبهِّبی اهبضی) هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خبهؼِ آهبضی ثِ ول گطٍُ افطازٍ ،لبیغ یب چیعّبیی اقبضُ زاضز وِ هحمك
هیذَاّس ثِ تحمیك زضثبضُ آى ثپطزاظز ٍ ػجبضت اؾت اظ ولیِ هتغیطّبیی وِ هَضز ثطضؾی لطاض زاضًس ،لصا خبهؼِ آهبضی
هغبلؼِ حبضط ،وكَض ایطاى عی ؾبلّبی  1370-1397ذَاّس ثَز ٍ زض ایي تحمیك ًوًَِ گیطی ذبنی نَضت
ًگطفتِ اؾت.
ثِ هٌظَض ثطضؾی اثطات ًباعویٌبًی والى التهبزی ثط پیف ثیٌی فؼبلیتّبی وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست ثرف نٌؼتی
التهبز ،ثِ تجؼیت اظ خبًتیال ٍ ٍاتبخب ( ،)2018ثِ ضٍـ ظیط ػول هیقَز.
هسل پبیِ ثطای پیف ثیٌی فؼبلیتّبی ٍالؼی التهبزی ثِ فطم ظیط هیثبقس:
yt = c0 + c1 yt-1 + e t

()1
وِ زض آىً yt ،كبى زٌّسُ تغییط زض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی زض  hاهیي ؾبل هیثبقس وِ ًكبى زٌّسُ
لگبضیتن تغییط زض قبذم تَلیسات نٌؼتی

ثطای افك ظهبًی  tهیثبقس .پبضاهتطّبی  c1 ٍ c0ثِ تطتیت ًكبى

زٌّسُ خعء ثبثت ٍ ضطیت ثطآٍضز قسُ هیثبقس ٍ ً etكبى زٌّسُ ػجبضت خعء ذغبی هسل هیثبقس.
ثِ هٌظَض ثطضؾی اثطات ًباعویٌبًی ّبی التهبزی ثط ثْجَز پیف ثیٌی پصیطی فؼبلیتّبی وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست اظ
هسل ذَز ضگطؾیَى ثب ٍلفِّبی تَظیؼی گؿتطزُ  ARDLاؾتفبزُ قس .هسلّبی ذَز تَضیح ثب ٍلفِ گؿتطزُ اهىبى
تؼییي ضٍاثظ ثلٌسهست ثیي هتغیطّبی زضٍىظا ضا هْیب هیؾبظًس .ػالٍُ ثط آى ،ایي هسلّب ضفتبض وَتبُهست هتغیطّب ضا ثِ
همبزیط تؼبزلی ثلٌسهست آًْب ضثظ هیزٌّس ٍ ًكبى هی زٌّس چگًَِ ػسم تؼبزل هطثَط ثِ ضٍاثظ تؼبزلی ثلٌسهست
هتغیطّب ثط تغییطات پَیبی وَتبُهست آًْب تأثیط هیگصاضز .ایي ٍیػگیّبی هٌحهطثِفطز هسلّبی ذَز تَضیح ثب ٍلفِ
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گؿتطزُ اؾت وِ آًْب ضا اظ ؾبیط هسلّبی ؾبذتبضی ٍ غیط ؾبذتبضی التهبزؾٌدی هتوبیع هیؾبظز ٍ ثبػث قسُ اؾت.
ایي هسل ّب زض زّة  1990ثِ ؾطػت ضقس تىبهلی ذَز ضا تدطثِ وٌٌس.
عجبعجبیی ًؿت ٍ قبُ هطازیً ,ؿین ،) 1400( ،زض پػٍّكی ثِ ثطضؾی تأثیط ًباعویٌبًی التهبزی ثط ضاثغِ پَیبی ویفیت
ؾَز ٍ ثبظزُ زض قطوتّبی پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثب ضٍیىطز فكبض ثبظاض اضظ ،پطزاذتِاًس .زض ایي
پػٍّف ثطای اضظیبثی ویفیت ؾَز حؿبثساضی اظ ؾِ هؼیبض هیعاى اضظیبثی ؾَز ًبذبلم ،هیعاى تحمك ًمسی ؾَز ٍ
هسیطیت ؾَز ٍالؼی ثْطُ گطفتِ قسُ اؾتّ .وچٌیي اظ قبذم فكبض ثبظاض اضظ ثطای ؾٌدف ثحطاى اضظی ثِ ػٌَاى
قبذهی اظ ًباعویٌبًی التهبزی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثسیي هٌظَض ًوًَِای قبهل  77قطوت پصیطفتِ قسُ زض ثَضؼ
اٍضاق ثْبزاض زض عی ؾبلّبی  1389تب  1397ثِ ضٍـ حصف ؾیؿتوبتیه هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾتً .تبیح حبوی
اظ ٍخَز ضاثغِ هثجت هبثیي هؼیبضّبی ویفیت ؾَز ٍ ثبظزُ ٍ اثطگصاضی هؼىَؼ ثحطاى اضظی ثط ایي ضاثغِ ثَزُ اؾت .

قطفی گٌدَیی ٍ ّوىبضاى ( ،)1400زض هغبلؼِای ثِ ثطآٍضز تبثیط ػسم لغؼیت هتغیطّبی والى التهبزی ٍ تدبضت
ذبضخی ثط تَظیغ زضآهس ثیي زّهّبی زضآهسی پطزاذتِاًس .ثطای ایي هٌظَض اظ یه ؾیؿتن هجتٌی ثط لَاػس فبظی زض
لبلت اػساز – ) Z (Z -FRBSثطای هحبؾجِ وطاىّبی ثبال ،هتَؾظ ٍ پبییي ثِ ّوطاُ زضخِ اػتجبض پیف ثیٌی وطاى ّط
زّه زضآهسی عی زٍضُ ظهبًی  1397-1375اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبیح ًكبى هیزّس وِ تَضم ثیكتطیي تبثیط ضا ثط
ًبثطاثطی زضآهسی زّهّبی اٍل ،زٍم ،ؾَم ،چْبضمّ ،فتن ٍ ّكتن زاضزً .طخ ؾَز ثبًىی ٍ تَلیس ًبذبلم زاذلی
هَخت ًبثطاثطی زضآهسی زّه پٌدن ٍ قكن قسُ اؾت .ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضخی ًیع ثیكتطیي تبثیط ضا ثط
ًبثطاثطی زضآهسی زّهّبی ًْن ٍ زّن زاضزّ .وچٌیي ًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ ػسم لغؼیت هتغیطّبی والى التهبزی
ٍ تدبضت ذبضخی هَخت افعایف ًبثطاثطی ثیكتط زّهّبی اٍل ،زٍم ،ؾَم ،چْبضم ٍ پٌدن ًؿجت ثِ زّهّبی
قكنّ ،فتنّ ،كتنًْ ،ن ٍ زّن قسُ اؾت .خلَلی ٍ ّوىبضاى ( ،)1399زض هغبلؼِای ثِ "ثطضؾی آثبض ثی ثجبتی
التهبزی ثط تَلیس ثرفّبی ػوسُ التهبز والى زض ایطاى" ،پطزاذتِاًس .آىّب ثیبى پطزاذتِاًس وِ زض هغبلؼِ پیف ضٍ ،ثب
اؾتفبزُ اظ یه هسل التهبزؾٌدی والى ؾبذتبضی ،اثطات ٍ پیبهسّبی ثی ثجبتی التهبزی ثط ضقس التهبزی ثرفّبی
ػوسُ التهبز والى زض ایطاى زض زٍضُ  1355-95ثطضؾی هیقَز .اثتسا ثِ ووه ضٍـ تحلیل هَلفِّبی اؾبؾی،
قبذهی ثطای ثی ثجبتی التهبزی ؾبذتِ ذَاّس قس ٍ ثِ هٌظَض ثطضؾی اثط ایي قبذم اثتسا زازُّبی هطثَط ثِ
هتغیطّبی ثطٍى ظا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پیف ثیٌی ثِ ووه الگَّبی ؾطی ظهبًی  ٍ ARIMAزض هَاضزی ًیع ثب تَخِ
ثِ هتَؾظ ًطخ ضقس ؾبالًِ آى هتغیط زض چٌس زٍضُ لجل تَلیس ذَاٌّس قس ٍ ؾپؽ ثب ایدبز تغییط زض ّطیه اظ ػَاهل
ثی ثجبتی التهبزی زض ؾبل  1397اثط ایي تغییط ثط هتغیطّبی زضٍى ظای الگَ (وِ قبهل هیعاى تَلیس ثرفّبی
وكبٍضظی ،نٌبیغ ٍ هؼبزىً ،فت ٍ گبظ ٍ ذسهبت هیثبقس) ثطای ؾبلّبی  1397-1400هكبّسُ هیگطززّ .طگًَِ
اًحطاف زض ضًٍس حطوت هتغیطّبی زضٍى ظای الگَ اظ ضًٍس هجٌب ثِ هٌعلِ اثطی اؾت وِ ثی ثجبتی التهبزی ثط ضٍی
هتغیطّبی هَضز ثطضؾی زاقتِ اؾتً .تبیح ًكبى هیزّس ووتطیي ٍ ثیكتطیي قىبف (اثطگصاضی ثی ثجبتی التهبزی)
هیبى ضًٍس هجٌب ٍ ضًٍس پؽ اظ ثی ثجبتی التهبزی ،زض ثرف وكبٍضظی ٍ ثرف ًفت ٍ گبظ هكبّسُ هیقَز .نالح
هٌف ٍ ّوىبضاى ( ،) 1398زض پػٍّكی ثِ تؼییي قبذم ًباعویٌبًی التهبزی ثْیٌِ ثطای التهبز ایطاى ،پطزاذتِاًس.
ضطایت ثِ زؾت آهسُ ثطای هتغیطّبی قىبف ضقس تَلیس ،تَضمً ،طخ اضظ ٍ پبیِی پَلی ثِ تطتیت ثطاثط ثب،1/03 ،0/22
 0/99 ٍ 2/07اؾت وِ ثیبًگط اّویت ثیكتط زٍ هتغیط ًطخ اضظ ٍ تَضم زض ایدبز ًباعویٌبًی التهبزی اؾت .قبذم
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ایدبز قسُ هبًب ثَزُ ٍ ّوچٌیي ًكبى زٌّسُ ی ثبال ثَزى ؾغح ًباعویٌبًی زض زٍ زِّی ّفتبز ٍ ًَز ًؿجت ثِ زِّی
ّكتبز اؾت .ایي قبذم ًكبى هی زّس وِ فمظ زض ّفت همغغ ،همساض قبذم ًباعویٌبًی تمطیجبً ثطاثط ثب نفط اؾت
وِ ّوِی آًْب زض زِّی ّكتبز لطاض زاضًس ٍ زض ؾبیط زٍضُّب همساض قبذم هثجت ٍ یب هٌفی اؾت .گسا ٍ ییوط
( ،)2021زض هغبلؼِای ثِ ثطضؾی اثط قَنّبی والى التهبزی ثط ثرفّبی هرتلف التهبزی پطزاذتِاًس .ثطای ایي
هٌظَض اظ هسل التهبزؾٌدی والى ثطای وكَض ضًٍسا عی زٍضُ ظهبًی  1990-2019اؾتفبزُ قسُ اؾت .یبفتِّبی
تحمیك ًكبى هیزّس ثب تَخِ ثِ قَن ٍاضزات ؾَذت وِ زض التهبز ایي وكَض ،هیتَاًس تؼبزل التهبز ضا زچبض
هكىل ًوبیس ،پیكٌْبز هیقَز وِ ٍظاضت التهبز ثِ ؾوت یه ًظبم اضظی قٌبٍض هسیطیت قسُ حطوت ًوبیس .قَن
ًطخ تَضم ًیع ًكبى هیزّس وِ هیتَاًس ،التهبز والى ضا زچبض ػسم تؼبزل ًوبیس ،ثٌبثطایي پیكٌْبز هیقَز وِ ثِ هٌظَض
خلَگیطی اظ اثطات قَن ًطخ تَضم ،ضقس زض ثرف وكبٍضظی زض زؾتَض وبض زٍلت لطاض گیطز .ظیطا ثیكتطیي آؾیت
هتَخِ ثرف وكبٍضظی ٍ تَلیس هحهَالت غصایی هیگطزز .اؾىَضٍثَگبًَا ( ،)2020زض هغبلؼِای ثِ ثطضؾی اثطات
ثی ثجبتی التهبز والى ثط ضقس التهبزی زض وكَض اٍوطایي پطزاذتِاًس .ثطای ایي هٌظَض اظ ضٍیىطز ؾیؿتن هؼبزالت
ّوعهبى ثط اؾبؼ زازُّبی فهلی ثطای وكَض اٍوطایي عی زٍضُ ظهبًی  1985-2017اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبیح ٍ
یبفتِّبی تدطثی تحمیك ًكبى زاز وِ اثطات هٌفی ثی ثجبتی التهبز والى هیتَاًس ضقس التهبزی ضا وبّف زّس ٍ زض
ثلٌسهست ثبظاض ًیطٍی وبض اٍوطایي ضا ثِ ؾوت ثیىبضی ؾَق زّس .ضّوًَبة ٍ ّوىبضاى ( ،)2019زض هغبلؼِای ثب
ػٌَاى "آیب ثبظزُ ثرف نٌؼت ثِ ًباعویٌبًی ؾیبؾتی حؿبؾیت زاضز؟ " ،ثِ ثطضؾی ایي هَضَع پطزاذتِاًس .ایي
تحمیك ثِ ثطضؾی تأثیط ػسم لغؼیت ؾیبؾت التهبزی ثط ثبظزُّبی هتكىل اظ ثرف زٍلتی ایبالت هتحسُ هیپطزاظز.
ایي همبلِ اظ زازُّبی ّفتگی اظ غاًَیِ  1995تب زؾبهجط  2015ثطای توبهی قبذمّبی ثبظزُ ٍ اعالػبت ػسم اعویٌبى
ؾیبؾت التهبزی ػوستبً ثط اؾبؼ هؿبئل هطثَط ثِ ؾیبؾت ،همطضاتی ثطای هبلیبت فسضال ایبالت هتحسُ ٍ اذتالف
ًظط زض پیف ثیٌیّبی التهبزی اؾتفبزُ هیوٌسً .تبیح ًكبى هیزّس وِ فٌبٍضی اعالػبت ،ذسهبت آة ٍ ثطق،
ثرفّبی نٌؼت ٍ هربثطات ٌَّظ ثِ تغییطات ًباعویٌبًی ؾیبؾتّبی التهبزی ایبالت هتحسُ حؿبؼ ًیؿتٌس .ثب ایي
حبل ،ثرفّبی هبلی ٍ ثرفّبی اذتیبضی ههطف وٌٌسُ ،اضتجبط ثؿیبض عَالًی هست ًبهتمبضى ثب قبذم ًباعویٌبًی
ؾیبؾتّبی التهبزی ضا ًكبى هیزٌّسٍ .ى ٍ ّوىبضاى ( ،)2019زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى "اثطات قَنّبی ًباعویٌبًی
ذبضخی ثط ثرف حمیمی التهبز زض وكَض چیي :قَاّسی اظ ضاثغِ غیط ذغی ثطای وكَض چیي" ،ثِ ثطضؾی ایي
هَضَع پطزاذتِاًس  .زض ایي همبلِ ثِ ثطضؾی تأثیط ًباعویٌبًی زض التهبز والى چیي ثب اؾتفبزُ اظ هسل ()NARDL
پطزاذتِ قسُ اؾت .ؾِ قبذم ًباعویٌبًی وِ ثِ عَض گؿتطزُ زض ایي تحمیك اؾتفبزُ هیقَز .ؾیبؾت التهبزی
( ،)EPUثبظاضّبی هبلی ( ٍ )VIXثبظاض اًطغی ( )OVXاؾت ٍ ضاثغِ ًبهتمبضى وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست ثیي ایي ؾِ
ًَع ًباعویٌبًی ٍ هتغیطّبی والى التهبزی هَضز ثطضؾی لطاض اؾتً .تبیح تدطثی قَاّس هْوی اظ ضاثغِ وَتبُ هست
ثیي اًَاع قَنّبی ًباعویٌبًی ٍ التهبز والى زض وكَض چیي ،ثدع تأثیط  OVXثط ضٍی تَلیس زض وكَض چیي اضائِ
هیزّس  .ػالٍُ ثط ایي ،زض ثلٌس هستً ،تبیح ًكبى هیزّس وِ ػسم تمبضى  VIXهٌبؾتتطیي قبذم ًباعویٌبًی التهبز
والى چیي اؾتً .باعویٌبًی ؾیبؾت التهبزی تأثیط ًبهتمبضى عَالًی هست ثط تَضم چیي زاضز .افعایف ًباعویٌبًی
لیوت ًفت هوىي اؾت ثِ تَلیس چیي آؾیت ثطؾبًس ٍ وبّف ًباعویٌبًی ثبظاض اًطغی هوىي اؾت هٌدط ثِ افعایف
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ػطضِ پَل قَز .یبفتِّبی ایي هغبلؼِ پیبهسّبی لبثل تَخْی ثطای ؾطهبیِگصاضاى ٍ ؾیبؾت گصاضاى ػاللوٌس ثِ
ضیؿهّبی ًباعویٌبًی ثِ هٌظَض اًدبم تهوین گیطی ّبی هؤثطتط ًكبى هیزّس .گیطلی ٍ ّوىبضاى ( )2019زض
هغبلؼِای ثب ػٌَاى " یه قبذم خسیس ثطای ًباعویٌبًی ؾیبؾتی ثطای وكَض اؾپبًیب" ،ثِ ثطضؾی ایي هَضَع
پطزاذتِاًس .زض ایي تحمیك ثطضؾی هیقَز وِ چگًَِ قبذم ًباعویٌبًی والى التهبزی ًؿجت ثِ ضٍـّبی ؾبذت
ایي قبذم حؿبؾیت زاضزً .تبیح تحمیك ثطای وكَض اؾپبًیب ًكبى زٌّسُ زٍ هَضَع هْن زض ایي ضاثغِ هیثبقس ()i
ولوبت ولیسی ٍ انغالحبت هَضز اؾتفبزُ )2( ٍ ،پَقف ضٍظًبهِّب .غاًگ ٍ ّوىبضاى ( )2019زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى
" ًباعویٌبًی والى التهبزی زض وكَضّبی چیي ٍ اهطیىب ٍ اثطات آى ثط ثبظاضّبی خْبًی" ،ثِ ثطضؾی ایي هَضَع
پطزاذتِاًس .ثب اؾتفبزُ اظ ػسم اعویٌبى ؾیبؾتّبی التهبزی ثِ ػٌَاى یه هؼیبض اًساظُ گیطی اظ هَضغ ؾیبؾتی ،ایي
همبلِ یه هسل ؾطی ظهبًی ث طای ثطآٍضز ًفَش ایبالت هتحسُ ٍ چیي زض چٌسیي ثبظاضّبی ولیسی ثیي الوللی ،یؼٌی
ؾْبم ،اػتجبض ،ثبظاض اًطغی ٍ وبالّب اضائِ هیًوبیسً .تبیح ًكبى هیزّس وِ ًگطاًیّبی هطثَط ثِ ضلبثت چیي ثب آهطیىب
زض قىل زازى ثِ ًظن خْبًی خْبًی احتوبالً ثیكتط اظ ػَاهل ؾیبؾی ثِ خبی اًگیعُّبی التهبزی ّسایت هیقَز.
خبًتیال ٍ ٍاتبخب ( ،)2018زض هغبلؼِای ثِ ثطضؾی "اثطات ًباعویٌبًی والى التهبزی ثط پیفثیٌی فؼبلیتّبی آتی
ثرف حمیمی التهبز" ،ثِ ثطضؾی ایي هَضَع پطزاذتِاًس .آىّب زض ایي هغبلؼِ ثیبى پطزاذتِاًس وِ ثِ تبظگی هؼیبضّبی
ػسم لغؼیت ؾیبؾتّبی التهبزی ( )EPUوِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ؾبلّبی  1997تب  2018ایدبز قسُ اؾتً ،مف
هْوی زض پیف ثیٌی اضظـّبی ثطٍى ًوًَِای ثطای فؼبلیت التهبزی ٍالؼی آتی ثطای هٌغمِ یَضٍ ٍ التهبز اًگلیؽ
ایفب هیوٌس .خبهؼیت هؼیبضّبی  EPUثطای ایبالت هتحسُ ،اًگلؿتبى ٍ یب ثطای التهبزّبی ولی اضٍپبیی ،تَاًبیی پیف-
ثیٌی هسلّبی هجتٌی ثط اعالػبت اؾتبًساضز ثبظاض هبلی ،ثِ ٍیػُ زض زٍضُ پیف اظ ثحطاى خْبًی  2008ضا ثْجَز هی
ثركس .ثب ایي حبل ،زض عی ٍ پؽ اظ زٍضُ ثحطاى ،قیت هٌحٌی ػولىطز ٍ ثبظزُ ثبظاض ؾْبم ثیف اظ حس ،ػولىطز پیف
ثیٌی ًكسُ زض همبیؿِ ثب یه هسل اًساظُگیطی  ARضا ثْجَز هیثركس .اظ ایي ضٍ ،اعالػبت  EPUزض ظهبىّبی چطذِ
ػبزی وؿت ٍ وبض هْن اؾت ،اهب هوىي اؾت حبٍی اخعای اعالػبت هكبثِ ثِ هتغیطّبی ثبظاضیبثی ثبظاض زض زٍضُ
ثحطاى آقفتِ زض ثبظاضّبی هبلی ٍ التهبز ٍالؼی ثبقس .اؾتىْبهبهبض ٍ اٍؾتطلن ( ،)2016زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى "اثطات
ًباعویٌبًی ؾیبؾتّبی التهبزی ثط ضقس التهبزی" ،ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبی ثیعیي ٍض  ٍ VAR Bayesianتدعیِ ٍ
تحلیل عیفی ثِ ثطضؾی تبثیط ػسم لغؼیت ؾیبؾت التهبزی ایبالت هتحسُ ثط ضقس تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾَئس ثطای
زازُّبی ؾِ هبِّ اظ ؾبل  1988تب  2013پطزاذتٌس .آًْب زضیبفتٌس وِ افعایف ػسم اعویٌبى ؾیبؾت ایبالت هتحسُ ثِ
عَض ٍاضحی ثط ضقس التهبزی ؾَئس ،ثِ ٍیػُ اظ عطیك تأثیطات ثط ؾطهبیِگصاضی ٍ ضقس نبزضات تبثیط هیگصاضز.
موقعیت منطقه مورد مطالعه
وكَض ایطاى ثب هؿبحت  1648195ویلَهتط هطثغ زض خٌَة غطثی آؾیب ٍالغ گطزیسُ اؾتّ .وؿبیگبى ایطاى زض ًَاحی
قوبلی وكَضّبی اضهٌؿتبى ،آشضثبیدبى ،تطووٌؿتبى ٍ زضیبی ذعض هیثبقٌس .اظ قطق ثب افغبًؿتبى ٍ پبوؿتبى زاضای هطظ
هكتطن هیثبقس ٍ زیگط ّوؿبیگبى ایطاى زض ًَاحی غطة ٍ قوبل غطة وكَضّبی ػطاق ٍ تطویِ ّؿتٌس .اظ ًَاحی
خٌَة ثب زضیبی ػوبى ٍ ذلید فبضؼ ّن هطظ اؾت .قْط تْطاى پبیترت وكَض ایطاى هیثبقس ّ.وچٌیي تْطاى ثِ
ػٌَاى پبیترت فطٌّگی ٍ التهبزی وكَض هحؿَة هیگطزز  ٍ .خبیگبُ انلی زٍلت ٍ ازاضات هطوعی ٍ انلی زض ایي
قْط ٍالغ گطزیسُ اؾت .خوؼیت وكَض ایطاى زض هؿبحت  1648195ویلَهتط هطثغ ثِ عَض تمطیجی ثطاثط ثب 16.82

تحلیل نااطوینانی های کالى اقتصادی۳۱1 ...

هیلیَى ًفط هیثبقس ٍ ثب ضقس  24.1زضنسی هَاخِ هیثبقس .اظ لحبػ التهبزی ایطاى وكَضی زض حبل تَؾؼِ اؾت ٍ
التهبز آى زض ػیي هتّىی ثَزى ثط ًفت ٍ گبظ ،اظ ثطذی اهتیبظات ثرفّبی وكبٍضظی ٍ زضیبیی ًیع ثْطُ هیثطز .ثبًه
خْبًی ثب ثطضؾی چكناًساظ التهبز ایطاى ،پیفثیٌی وطز ضقس التهبزی زض ؾبلخبضی ( )2021-2022ثِ ضلن 3/1
زضنس ذَاّس ضؾیس .اظ ًگبُ ثبًهخْبًی ،التهبز ایطاى زض ؾبلّبی آیٌسُ ًیع ضقس هتَؾظ زض هحسٍزُ  3زضنس
ذَاّس زاقت .چْبض چبلف هْن پیف ضٍی التهبز ایطاى زض ایي گعاضـ «هَجّبی آیٌسُ وطًٍب» «اثْبم زضثبضُ لغَ
تحطینّب»« ،تٌفّبی اذیط زض افغبًؿتبى» ٍ «اثط تغییطات آةٍَّایی ثط ثرف وكبٍضظی ٍ نٌؼت» اؾت .ذجط
اهیسٍاضوٌٌسُ ایي گعاضـ آى اؾت وِ التهبز ایطاى تَاًؿتِ ثِ ووه افعایف تسضیدی تَلیس ًفت ٍ هْبض هحسٍز
وطًٍب ،اظ ضوَز زٍؾبلِ التهبزی ذبضج قَز؛ اهب تحطینّبی التهبزی اػوبلقسُ زض وٌبض ّعیٌِّبی ثبالی پبًسهی اظ
یىؿَ ثبػث ػسم تؼبزل هبلی زض التهبز قسُ ٍ اظ ؾَی زیگط ،ظهیٌِ ضا ثطای ثطٍظ تَضم ثبال هْیب وطزُ اؾتّ .وچٌیي
وبضقٌبؾبى ثبًه خْبًی اػتمبز زاضًس ثب ٍخَز ثطذی پیكطفتّب زض هتٌَعؾبظی التهبز ،حضَض پطضًگ التهبز زٍلتی،
هبًغ تَؾؼِ ثرف ذهَنی زض ثرف اقتغبلظایی ٍ ؾطهبیِگصاضی اؾت .ثبًه خْبًی ثب تبویس ثط ذطٍج التهبز
ایطاى اظ ضوَز زٍؾبلِ 6 ،چبلف پیف ضٍی التهبز ایطاى ضا «تَضم قسیس»ٍ« ،ضؼیت وطًٍب»« ،ثیىبضی»ٍ« ،ضؼیت
ًبهؼلَم آیٌسُ تحطینّب»« ،ذكىؿبلی ٍ اذتالل تبهیي اًطغی ثطای نٌؼت» ٍ «تٌفّبی اذیط زض افغبًؿتبى» هؼطفی
وطز .ثب تَخِ ثِ ایي چبلف ّب ،آیٌسُ ضقس التهبزی اظ ًگبُ ثبًه خْبًی هتَؾظ ثَزُ ٍ ایي ضقس زض هحسٍزُ  3زضنس
حطوت هیوٌس .تبظُتطیي گعاضـ ثبًه خْبًی اظ قطایظ التهبز ایطاى گَیبی آى اؾت وِ التهبز وكَضهبى تَاًؿتِ
ثِ ووه الساهبت وبّفزٌّسُ ٍیطٍؼ وٍَیس ٍ 19-افعایف تسضیدی تَلیس ًفت زض ًیوِ زٍم ؾبل  2020اظ ضوَز
زٍؾبلِ التهبزی ذبضج قَز .ثب ٍخَز ایي ،فؼبلیت التهبزی ضؼیف وِ تب حسی ثِ زًجبل تحطینّبی التهبزی
اػوبلقسُ اظ ؾَی آهطیىب ػلیِ التهبز ایطاى ثِ ٍخَز آهسُ ،وبّف زضآهسّبی ًفتی ٍ ّعیٌِّبی هىطض ٍ هطتجظ ثب
ٍیطٍؼ وٍَیس ،19-ووجَز هبلی زض التهبز ایطاى ضا گؿتطـ زازُ ٍ ثِ افعایف فكبضّبی تَضهی ٍ وبّف اضظـ پَل
ثؿیبض لبثلتَخْی هٌدط قسُ اؾت .ثبًه خْبًی زٍضًوبی ضقس التهبزی ایطاى ضا هتَؾظ پیفثیٌی وطزُ اؾت وِ
تحتتبثیط چبلفّبیی ،چَى هَجّبی ثؼسی وٍَیسً ،19-باعویٌبًی زض هحمك ًكسى ضفغ تحطینّبی التهبزی،
تٌفّبی اذیط زض افغبًؿتبى ٍ تأثیطات آة ٍ َّایی ،لطاض زاضز (هؤؾؿِ ػبلی آهَظـ ٍ پػٍّف هسیطیت ٍ ثطًبهِ-
ضیعی.)1400 ،

شکل .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
هٌجغً :گبضًسُگبى1400 ،
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یافتهها
برآورد الگوهای تحقیق
تعیین وقفه بهینه
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ؾطی ظهبًی هَضز ًظط زض هسل هَضز ترویي ،زض ؾغَح هرتلف هبًب قسُ اًس ،ضٍـ
ترویي هَضز ًظط اظ ًَع هسلّبی ذَز تَضیح ثب ٍلفِ گؿتطزُ  ARDLهیثبقس وِ خعء هسلّبی ذَز تَضیحزٌّسُ
هیثبقس  .ثطای ایي هٌظَض ًیبظ اؾت اثتسا تؼساز ٍلفِ ثْیٌِ خْت ترویي هسل هكرم قَز .زض خسٍل (ً ،)1تبیح
حبنل اظ ایي آظهَى اضائِ قسُ اؾت:
خسٍل  .1تؼییي ٍلفِ ثْیٌِ
هسل

تؼساز ٍلفِ

آوبئیه

قَاضتع ثیعیي

حٌبى وَئیي

اٍل

0
1

5.302494
*-52.78238

5.546269
*-51.31973

5.370107
*-52.37671

زٍم

0
1

3.813972
3.521442
*-53.23838
*-55.28609
هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك1400 ،

3.602577
*-54.71814

ًتبیح خسٍل (ً )1كبى هی زّس وِ ثط اؾبؼ هؼیبضّبی آوبئیه ،قَاضتع ثیعیي ٍ حٌبى وَئیيٍ ،لفِ یه ،ثِ ػٌَاى
تؼساز ٍلفِ ثْیٌِ زض ترویي هسلّب هیثبقس.
برآورد مدل کوتاه مدت:
زض ایي لؿوت خسٍل (ً ،)2تبیح حبنل اظ ثطآٍضز الگَّبی وَتبُ هست تحمیك اضائِ قسُ اؾت:
خسٍل  .2ثطآٍضز الگَی وَتبُ هست
ًتبیح وَتبُ هست هسل اٍل
هتغیطّب

yt = c0 + c1 yt-1 + c2 tst-1 + c3 r t-1+ c4 er t-1+ e t
ضطایت
0.979022
-0.010462
-0.007047
0.107378
0.295002

)Y(-1
)D(TS
R
)D(ER
C
0/99

R2 :

2/02

DW-statistic:

آهبضُ t

احتوبل

65.33867
-2.089077
-2.091784
2.413667
5.268461

0.0000
0.0491
0.0488
0.0250
0.0000

ًتبیح وَتبُ هست هسل زٍم
yt = c0 + c1 yt-1 + c2 tst-1 + c3 r t-1+ c4 er t-1 + c5 epu t-1+ e t
77.78781
0.986066
)Y(-1
-1.352695
-0.006984
)D(TS
-0.776986
-0.003019
R
-2.095501
-0.009201
)R(-1
3.640437
0.094128
)D(ER
1.202472
0.055857
)D(EPU
3.791386
0.158946
))D(EPU(-1
6.062843
0.329519
C
R2 :
0/99
2/08

DW-statistic:

0.0000
0.1939
0.4478
0.0514
0.0020
0.2457
0.0015
0.0000

تحلیل نااطوینانی های کالى اقتصادی۳۱۷ ...
هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك1400 ،

ثط اؾبؼ خسٍل ( ،)2همساض ضطیت تؼییي (ً )R2كبى هیزّس وِ حسٍز  99زضنس اظ تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ تَؾظ
هتغیطّبی هؿتمل ٍ وٌتطل پػٍّف تَضیح زازُ هیقَزّ .وچٌیي همساض ضطیت هطثَط ثِ آهبضُ زٍضثیي ٍاتؿَى ّط
زٍ هسل ثیي  1/5تب  2/5ثَزُ وِ ًكبى هیزّس وِ هسل ثطآٍضزی زاضای هكىل ذَز ّوجؿتگی ًویثبقس .زیگط
یبفتِّبی تحمیك ًكبى هیزّس وِ:
در الگوی اول:
هتغیط لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثب یه ٍلفِ () )y (-1اثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ
قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط لگبضیتن اضظـ قبذم
تَلیسات نٌؼتی ثب یه ٍلفِ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/97زضنس افعایف ذَاّس
زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط گؿتطـ ( ) tsاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط گؿتطـ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/01زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  5زضنس هؼٌبزاض ثَزُ
اؾت.
هتغیط ًطخ ثْطُ ( ) rاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثْطُ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/007زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  5زضنس هؼٌبزاض ثَزُ
اؾت.
هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ( ) erاثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ
عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی
ثِ هیعاى  0/10زضنس افعایف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح 5
زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
در الگوی دوم:
هتغیط لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثب یه ٍلفِ () )y (-1اثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ
قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط لگبضیتن اضظـ قبذم
تَلیسات نٌؼتی ثب یه ٍلفِ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/98زضنس افعایف ذَاّس
زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط گؿتطـ ( ) tsاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط گؿتطـ  ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/006زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی غیط هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط ًطخ ثْطُ ثب یه ٍلفِ () ) r (-1اثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت،
ثِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثْطُ ثب یه ٍلفِ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات
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نٌؼتی ثِ هیعاى  0/009زضنس وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض
ؾغح  10زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ( ) erاثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ
عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم  ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی
ثِ هیعاى  0/94زضنس افعایف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح 1
زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی ثب یه ٍلفِ () )EPU (-1اثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات
نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی ،هؼیبض لگبضیتن
اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/32زضنس افعایف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي
اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
ثطای ثطضؾی ٍخَز ضاثغِ ثلٌس هست ،آهبضُ  tثط اؾبؼ همساض ثطآٍضز قسُ ضطیت هتغیط اضظـ تَلیسات نٌؼتی ٍ
اًحطاف هؼیبض آى ثِ نَضت ظیط هحبؾجِ هیقَز:
هسل اٍل:
t = ) 0/97 – 1 ( / 0/005 = - 6

هسل زٍم:
t = ) 0/98 – 1 ( / 0/004 = –5

ثب همبیؿِ همساض ثِ زؾت آهسُ ثب همساض ثحطاًی وِ ثٌطخی ٍ زٍالزٍ ٍ هؿتط گعاضـ وطزُ اًس ( ،)-3/72هكبّسُ
هیقَز وِ ٍخَز ضاثغِ ثلٌس هست زض ّط زٍ هسل تأییس هیگطزز.
برآورد مدل بلند مدت:
زض ایي لؿوت ًتبیح حبنل اظ ثطآٍضز الگَّبی ثلٌس هست تحمیك اضائِ قسُ اؾت:
جدول  .3برآورد الگوی بلند مدت
ًتبیح ثلٌس هست هسل اٍل
yt = c0 + c1 yt-1 + c2 tst-1 + c3 r t-1+ c4 er t-1+ e t
ضطایت

آهبضُ t

احتوبل

-3.058076
-3.238320
0.785517

0.0080
0.0055
0.4444

yt = c0 + c1 yt-1 + c2 tst-1 + c3 r t-1+ c4 er t-1 + c5 epu t-1+ e t
-1.253126
-0.006984
)D(TS
-3.089670
-0.012220
R
2.216590
0.094128
)D(ER
-1.892797
-0.214802
))D(EPU(-1
هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك1400 ،

0.2271
0.0067
0.0406
0.0755

هتغیطّب
)D(TS
R
)D(ER

یبفتِّبی خسٍل (ً )3كبى هیزّس وِ:
در الگوی اول:

-0.087906
-0.042883
0.107128
ًتبیح ثلٌس هست هسل زٍم
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هتغیط گؿتطـ ( ) tsاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط گؿتطـ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/08زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ
اؾت.
هتغیط ًطخ ثْطُ ( ) rاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثْطُ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/04زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ
اؾت.
هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ( )erاثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ
عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی
ثِ هیعاى  0/10زضنس افعایف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی غیط هؼٌبزاض
ثَزُ اؾت.
در الگوی دوم:
هتغیط گؿتطـ ( ) tsاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط گؿتطـ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/006زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی غیط هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
هتغیط ًطخ ثْطُ ( ) rاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ
اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثْطُ ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/01زضنس
وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاض ثَزُ
اؾت .هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ( ) erاثط هثجت ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ
اؾت ،ثِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًطخ ثبظزُ هبظاز ؾْبم ،هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات
نٌؼتی ثِ هیعاى  0/09زضنس افعایف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض
ؾغح  5زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت .هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی ( )EPUاثط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ (لگبضیتن اضظـ
قبذم تَلیسات نٌؼتی) زاقتِ اؾت ،ث ِ عَضی وِ ثِ اظای یه زضنس افعایف زض هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی،
هؼیبض لگبضیتن اضظـ قبذم تَلیسات نٌؼتی ثِ هیعاى  0/21زضنس وبّف ذَاّس زاقتّ .وچٌیي هكبّسُ هیقَز
وِ ایي اثطگصاضی اظ لحبػ آهبضی زض ؾغح  10زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ازثیبت زاًكگبّی ػَاهل هؤثط ثط ثرف حمیمی التهبز ضا ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبیی زض ؾغح وكَض یب ثب ضٍـّبی
هرتلف ثطای اًساظُ گیطی تأثیطات آى هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اؾت .ثیكتط تحمیمبت ثط ضٍی وكَضّبی تَؾؼِیبفتِ
هتوطوع قسُ اؾت ،آًْب زضیبفتٌس وِ ًباعویٌبًی ثبالتط هیعاى تَلیس ٍ ؾغح لیوتّب ضا ثِ هیعاى لبثل تَخْی وبّف هی
زّسّ .وچٌیٌی تحمیمبت ًكبى هیزّس وِ قَن ًباعویٌبًی ػبهل تؼییي وٌٌسُ زض ثرف حمیمی التهبز والى اؾت.
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ثٌبثطایي ثطضؾی اثط ًباعویٌبًی ثط ثرف حمیمی التهبز هیتَاًس ثِ ػٌَاى یه ؾَال هْن زض ایي ضاثغِ هغطح ثبقس ظیطا
تهوینگیطیّبی ؾیبؾتگصاضی ثبیس ثط اؾبؼ اعالػبت هطثَط ثِ ّط زٍ ضفتبض گصقتِ ٍ پیفثیٌیّبی آیٌسُ هطثَط
ثِ هتغیطّبی التهبزی هطتجظ ثبقس .اظ ایي ضٌٍّ ،گبهی وِ قطایظ زض التهبز ولی ثِ عَض ًبگْبًی تغییط هیوٌس .زض
ّویي ضاؾتب ،زض تحمیك حبضط ثِ ثطضؾی اثطات ًباعویٌبًی والى التهبزی ثط پیفثیٌی فؼبلیتّبی وَتبُ هست ٍ ثلٌس
هست ثرف نٌؼتی التهبز زض ایطاى پطزاذتِ قسُ اؾت.
زض ایي ضاؾتب تحمیك حبضط ثِ زًجبل پبؾرگَیی ثِ فطضیبت شیل هیثبقس:
ًباعویٌبًی والى التهبزی هیتَاًس ثط پیف ثیٌی فؼبلیتّبی آتی ثرف حمیمی التهبز زض وَتبُ هست اثط گصاض ثبقس.
ًتبیح اضائِ قسُ هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی زض وَتبُ هست ،اثط گصاضی هؼٌبزاض ثط هتغیط لگبضیتن اضظـ قبذم
تَلیسات نٌؼتی زاقتِ اؾت .زض ًتیدِ فطضیِ اٍل تحمیك تأییس هیگطزز .زض ایي ضاثغِ ثیبى هیقَز وِ اظ هْنتطیي
ػَاهل ایدبز ٍ تكسیس ًباعویٌبًی التهبزی ضا هیتَاى ؾیبؾتّبی زٍلتّب ػٌَاى وطز وِ ثب تَخِ ثِ افك ظهبًی
هحسٍز ذَز ؾیبؾتّبی هَضز ًظط ضا عطاحی هیوٌٌس ٍ هٌبفغ ًبقی اظ وبّف ثیىبضی ضا ثِ ّعیٌِّب ٍ تَضم آیٌسُ
اضخح هیزاًٌس یب ثبلؼىؽّ .وچٌیيً ،باعویٌبًی هیتَاًس اظ ثؿیبضی خْبت ثِ ثرف حمیمی التهبز هٌتمل قَز .یه
وبًبل ایي اؾت وِ ًباعویٌبًی ثط تهویوبت ؾطهبیِ گصاضی ٍ ّعیٌِ ّبی ههطف وٌٌسُ اظ عطیك ؾیبؾتّبی زٍلت
زض آیٌسُ تأثیط هیگصاضز .ثىط ٍ ّوىبضاى (ً ) 2016باعویٌبًی زض هَضز اثطات التهبزی الساهبت ؾیبؾی یب ػسم
تحطوبت ضا زض ًظط هیگیطز .زیگ ط ایٌىِ ًباعویٌبًی اظ عطیك ًباعویٌبًی ثبظاض ؾْبم ٍ حك ثیوِ ضیؿه ضٍی ؾیؿتن
هبلی تأثیط هی گصاضز ٍ ًباعویٌبًی افعایف یبفتِ ثبػث وبّف اقتغبل ٍ ثبظزُ هیقَز .زض ًتیدِ ٍخَز اضتجبط هؼٌبزاض
ثیي ًباعویٌبًی والى التهبزی ٍ ثرف حمیمی التهبز اظ لحبػ تئَضیه هَضز تأییس هیثبقس.
ایي ًتیدِگیطی ثب یبفتِّبی ثسؾت آهسُ تَؾظ ضضبیی ٍ فطذی ثبالخبزُ ( ٍ )1395ثیىط ٍ ّوىبضاى ( )2016هغبثمت
زاضز.
ًباعویٌبًی والى التهبزی هیتَاًس ثط پیف ثیٌی فؼبلیتّبی آتی ثرف حمیمی التهبز زض ثلٌس هست اثط گصاض ثبقس.
ًتبیح قبى هیزّس وِ هتغیط ًباعویٌبًی والى التهبزی زض ثلٌس هست اثط گصاضی هؼٌبزاض ثط هتغیط لگبضیتن اضظـ
قبذم تَلیسات نٌؼتی زاقتِ اؾت .زض ًتیدِ فطضیِ زٍم ًیع تبییس هیقَز.
زض ایي ضاثغِ ثیبى هیقَز وِ زض ؾغح والى ًباعویٌبًی زض ؾیبؾتّبی التهبزی هٌدط ثِ وبّف ًطخ ضقس اقتغبل ٍ
ؾطهبیِ گصاضی ٍ افعایف ًَؾبًبت اضظـ ؾْبم هیگطزز ّوچٌیي ایي ػسم اعویٌبى زض ؾیبؾتّبی التهبزی ،ثط ضٍی
اقتغبل ٍ ثبظاض وؿت ٍ وبض (ثیىبضی ٍ ذَزاقتغبلی) اثط گصاض اؾت .ثٌبثطایي هكرم هیگطزز وِ ثبظاض وبض ٍ اقتغبل،
ثِ ػٌَاى ثبظاضی هْن زض التهبز ،اظ ًباعویٌبًی زض ؾیبؾتّبی التهبزی اثطپصیطی زاضز .ثِ ػٌَاى هثبل ،تحت یه
همساض هكرم ؾطهبیِ ٍ ًیطٍی وبض ،افعایف لیوت ًفت ثِ ّعیٌِ هَاز اٍلیِ ثبالتط ثطای ثٌگبُّب ٍ ػطضِ ول ووتط
هٌتمل هیقَز ٍ زض ًتیدِ هٌدط ثِ وبّف تَلیس ٍ ثْطٍُضی ثبلمَُ زض ثرف حمیمی التهبز هیقَز .ثِ ػٌَاى هثبل،
افعایف لیوت ًفت هوىي اؾت ّعیٌِ وبًبل ّبی اًطغی ضا اظ عطیك وبًبل تَظیغ هدسز وبض ٍ ؾطهبیِ ،هبًٌس نٌبیغ
قیویبیی یب نٌؼت ذَزضٍ ،افعایف زّس .تحمیمبت شوط قسُّ ،وِ ثط ضاثغِ پَیب ثیي ًباعویٌبًی ٍ فؼبلیتّبی ثرف
حمیمی التهبز تأویس ًوَزُاًس .زض ًتیدِ ٍخَز اضتجبط هؼٌبزاض ثیي ًباعویٌبًی والى التهبزی ٍ ثرف حمیمی التهبز اظ
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لحبػ تئَضیه هَضز تأییس هیثبقس .ایي ًتیدِگیطی ثب یبفتِّبی ثسؾت آهسُ تَؾظ ضضبیی ٍ فطذی ثبالخبزُ ()1395
ٍ ثیىط ٍ ّوىبضاى ( )2016هغبثمت زاضز .زض ًْبیت ثب تَخِ ثِ ًتبیح پیكٌْبزّبی شیل اضائِ هیقَز:
یبفتِّبی تحمیك ًكبى زاز وِ ًباعویٌبًی والى التهبزی هیتَاًس ثط پیفثیٌی فؼبلیتّبی آتی ثرف نٌؼتی التهبز زض
وَتبُ هست اثط گصاض ثبقس ،زض ًتیدِ پیكٌْبز هیگطزز وِ ؾیبؾت گصاضاى والى وكَضی تالـ ًوبیٌس تب اظ عطیك
افعایف خوغآٍضی التهبزی وكَض ،هیعاى آؾیت پصیطی وكَض اظ ًباعویٌبًی ّبی زاذل ٍ ذبضج اظ وكَض ٍ ؾغح
ثیي الوللی ضا وبّف زازُ ٍ اظ ایي عطیك ظهیٌِ ثطای همبٍم قسى التهبز زاذلی ضا فطاّن ؾبظًس .یبفتِّبی تحمیك
ًكبى زاز وِ ًباعویٌبًی والى التهبزی هیتَاًس ثط پیف ثیٌی فؼبلیتّبی آتی ثرف نٌؼتی التهبز زض ثلٌس هست اثط
گصاض ثبقس ،زض ًتیدِ پیكٌْبز هیگطزز وِ ؾیبؾت گصاضاى ٍ لبًَى گصاضاى وكَضی ،زض تٌظین ثطًبهِ ّبی ؾٌس چكن
اًساظ وكَضً ،باعویٌبًی ضا ثِ ػٌَاى یه ػبهل هْن ٍ اثط گصاض ثط ثرف حمیمی التهبز هسًظط زاقتِ ثبقٌس.
منابع
احوسی قبزهْطی ،هحوس عبّط ،اثطاّیوی ،تمی ،قؼجبًی وَقبلكبّی ،ظیٌت ،آخطی آیؿه ،اهیط ػجبؼ .)1400( .پبؾد
ضفتبض ههطفی ثِ ًباعویٌبًی التهبز والى (هغبلؼِ هَضزی :وكَضّبی ػضَ اٍپه) ،فهلٌبهِ التهبز همساضی.)5(18 ،
اقطف گٌدَیی ،ضضب ،اوجطی فطز ،حؿیي ،خالیی ،ؾیس ػجسالودیس ،هبقیيچی ،هبقبهلل ،)1400( ،ثطآٍضز تبثیط ػسم لغؼیت
هتغیطّبی والى التهبزی ٍ تدبضت ذبضخی ثط تَظیغ زضآهس ثیي زّهّبی زضآهسی ،فهلٌبهِ التهبز همساضی ،اًتكبض آًالیي5 ،
تیط .1400
پیوبًی فطٍقبًی ،ظّطا ،ضخجی ،ههغفی ،)1394( ،تحلیل تبثیط ًباعویٌبًی ؾیبؾتّبی التهبزی ثط ضقس التهبزی زض ایطاى،
وٌفطاًؽ ثیيالوللی هسیطیت ،التهبز ٍ ػلَم اًؿبًی ،تْطاى.
خلَلی ،هْسی ،ؾطله ،احوس ،غفبضیّ ،بزی ( ،)1399ثطضؾی آثبض ثی ثجبتی التهبزی ثط تَلیس ثرفّبی ػوسُ التهبز
والى زض ایطاى ،فهلٌبهِ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی ،)38( 10 ،نم .99-118
ضضبیی ،افؿبًِ ،فطذی ثبالخبزُ ،حكوتاهلل ،)1395( ،ثطضؾی ضاثغِ ًباعویٌبًی ؾیبؾتّبی هبلی ثب ضقس التهبزی زض ایطاى،
زٍهیي وٌفطاًؽ ثیيالوللی حؿبثساضی ،التهبز ٍ هسیطیت هبلی ،تْطاى.
ؾبلن زظفَلی ،ثبثه ،نبلحی ،الِ وطم ،خطخطظازُ ،ػلیطضبً ،هیطی ،ؾؼیس ،)1398( ،ثطضؾی تأثیط ػسم اعویٌبى التهبزی ثط
هسیطیت ؾَز هجتٌی ثط الالم تؼْسی ٍ هسیطیت ؾَز ٍالؼی .زاًف حؿبثساضی ٍ حؿبثطؾی هسیطیت ،)30( 8 ،نم .116-95
نالح هٌف ،احوس ،ػالئی ،ضضب ،آضهي ،ؾیسػعیع ،)1398( ،تؼییي قبذم ًباعویٌبًی التهبزی ثْیٌِ ثطای التهبز ایطاى.
فهلٌبهِ ضاّجطز التهبزی ،)28(8 ،نم .1016
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