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مپـػٍ ثبًکی ثـ هتغیـُبی کالى  آفاػمبفی ًـط مْػ احـ
 ُبی کلی التَبػ همبّهتی میبمت ۶ثٌؼ  ثب ؿّیکـػ التَبػی:

 ۳ ػکتـ صنیي هـفثبى

 ۸ هِؼی فـاُبًی

 ۱ فُـا فًؼیبى

 چکیؼٍ

ـگؾسؿی نـط موػ س نکو سـ مت٢یـه ی کالن سلتَ ػی سـسی مم م ت پولو ره٣  ػم٣تی سی  میقسن سح
سی سـع٣وؿػسؿ  ه  و ؿىؼ سلتَ ػی سف سهمی  ویژه سه سهؼسف سم مو سلتَ ػی همچون حب ت لیم 

ػؿ مه سغو کلو ٕـسصو ىؼه  الألآل-الإلألآله ی  ه ػؿ سین سؿتب ٓ سین مٖ لٞه سـ سم ك ػسػسم . 
سه سـؿمو وسکنو  (DSGEی سم . سغو سول س  سمتف ػه سف سلگوی تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفو

 فػ.پـػس مومت٢یـه ی کالن سلتَ ػی سه آفسػم فی نـط موػ س نکو 
سفقسیو نـط موػ سم٣مو ػؿ مم ین٣ه س٣  ت٣وؿم، ن٣ـط سه٣ـه تن مب  ػلیل ٝؼم ػهؼ سه نت یذ ني ن مو

 ن٣ٚ مى٣وػ. ػؿ  س٣ نکو وسؿػ مو ن٣ٚ مس٣ه  سم٣  ک٣ه یس وسلٞو ػؿ سلتَ ػ ک هو ی فته و سین م ننؼ تک نه
ه ی پولو و ک هو نـط موػ صمیمو تم یل سه ػؿی ف  وسم سفقسیو ی فت٣ه و  س نکو ؿل ستو س  سـوف تک نه

 یم٣وػ( گؾسؿی ت٣ سٞو سف ن٣ـط سه٣ـه ک٣ه م٣ـم یه م٣ون ،ٝب ؿتو ی سؼ. سه موگؾسؿی ک هو  تم یل سه مپـػه
سم  ػؿ سلنؼمؼت  ىوػ مو گؾسؿی، تولیؼ و سىت٢ ل مؼت س ٝج ک هو مـم یه سم ، آفسػم فی ػؿ کوت ه

ى٣ؼن  سمک٣ ن ؿل٣ ستو ،ه ی تخبی  لیم  و همگـسیی نـط موػ سممو س٣  ن٣ـط ت٣وؿم س  پیگیـی می م 
گؾسؿی  که فْ  ره  ک هو نـط موػ و متٞ لب٣ ً سف٣قسیو م٣ـم یه ٕوؿی سه آیؼ ومموػ ػؿ س فسؿ فـسهم 

 که عوػ منزـ سه سفقسیو ػؿآمؼ ملو و متٞ لب ً ؿىؼ سلتَ ػی عوسهؼ ىؼ. ىؼهفـسهم 
آفسػم٣ فی ن٣ـط م٣وػ  ٣ٍ ًه ی پولو عَو ه ی ؿف هو می م  سغو ػوم سه سـؿمو آح ؿ فی ن

 سعتَ ً ػسؿػ. س نکو سـ سم ك سلگوی تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفو
ػسػن آفسػم فی نـط سهـه، همگـسی٣ی ن٣ـط سه٣ـه م٣وؿػ سم٣تف ػه ل٣ـسؿ  ػؿ سغو آعـ سـسی ني ن

تور٣ه  س  توؿم نـط و سممو موػ نـط می ن سلنؼمؼت هؿسسٖ آفمون گـفته سم . ػؿ سین سؿتب ٓ سـسی
 ػؿ و سم  منؼمت٢یـه ؿوه که یک «وه ننونی»سنب ىتگو  سف آفمون هم «ل و گـنزـسنگ»سه سلگوی 

ه ی٣  ن. ػؿىؼه سم سمتف ػه  گيته،سه فـسگیـتـین ؿوه ػؿ سـآوؿػ سحـ فیيـ تبؼیل  سعیـ ه ی م ل
ؿسسٖه مخب  و مٞن ػسؿ سلنؼمؼت سین موػ سم٣مو و ت٣وؿم  ،ّمن تإییؼ ؿسسٖه فیيـ ػؿ سلتَ ػ سیـسن

 ىوػ. سنؼسف تإییؼ مو منفو سین توؿم و پل ؿسسٖه و
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 (،DSGE) ه ی تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفو آفسػم فی نـط موػ س نکو، مؼل ُبی کلیؼی: ّاژٍ
 توؿمو ه ی ؿف هو، ؿکوػ سنب ىتگو، فی ن سلتَ ػ مم ومتو، هم

 
 JEL: E43 ،E44 ،O11 ،O16 ،O53 ،P24ثٌؼی  طجمَ

 
 

  



pub.m
bri.a

c.i
r

 ۴۵۶                         احـ آفاػمبفی ًـط مْػ مپـػٍ ثبًکی ثـ هتغیـُبی کالى التَبػی                       
 

 همؼهَ ۳
ه ی  ه ی سلتَ ػ کالن سم  و می م٣  ه ، سهؼسف سولیه می م  ؿىؼ سلتَ ػی و تخبی  لیم 

ىؼه سین سم٣  ک٣ه آی٣   مٖـس پـموپولو سسقسؿی سـسی ػمتی سی سه سین سهؼسف کالن عوسهؼ سوػ. 
ػه٣ؼ؟ سگ٣ـ من٣ین س ى٣ؼ، م٣ فوک ؿ  ت٣إحیـ ل٣ـسؿ م٣و می م  پولو، سغو صمیمو سلتَ ػ ؿس تض 

سلتَ ػ کالن  ه ی پـموسـسنگیقتـین  تـین و سضج ین ؟ سین ػو پـمو سف مهمسنتم ل سین سحـ م
 (آلآل 1،و سلینؼؿ سـن نکوسم .ی
س٣٣ین  من لي٣٣هه٣٣ ی م٣٣وؿػ  س٣٣ـآوؿػ تزـس٣٣ی سح٣٣ـست می م٣٣  پ٣٣ولو ص٣٣وفه ػیگ٣٣ـی سف ص٣٣وفه 

می ن سلتَ ػػسن ن وروػ ػسؿػ ک٣ه  یتوسن گف  سکنون ستف ق نٚـ سلتَ ػػسن ن سم . سه هـص ل مو
ه  س لو عوسهؼ م نؼ،  ی سؼ و تنه  سین سحـست سـ لیم  ست می م  پولو ػؿ سلنؼمؼت ک هو موسحـ

م٣ؼت، همچن٣ ن سف مو٣ّوٝ ت م٣وؿػ  ه ی پ٣ولو س٣ـ مت٢یـه٣ ی صمیم٣و ػؿ کوت٣ ه سم  تإحیـ تک نه
(. همچن٣٣ین سح٣٣ـست متم س٣ل می٣٣ ن مت٢یـه٣٣ ی پ٣٣ولو و مت٢یـه٣٣ ی آلآل 2،سم٣٣  یوسل٣٣و من لي٣ه

ه ی پولو  صمیمو سلتَ ػ سـسی هؼسی  می م  پولو و تم ّ  سنی ؿ صی تو سم . تإحیـ می م 
سنت٣ٚ ؿ و ن عوسم٣ته سم٣ . س٣ـسی سٝم٣ ل می م٣  پ٣ولو   سـ مت٢یـه ی سلت٣َ ػی گ٣ هو ١یـل س٣ل

 سی ٍضیضو سف فم ن و میقسن تإحیـ سی٣ن می م٣  س٣ـ آمیق،  فم سم  مم م ت پولو سؿفی موفمی 
ـگ٣ؾسؿی  ،سی٣ن من٣ٚوؿ هس ى٣ؼ. س٣ ه ی مغتلف سلت٣َ ػی ػسى٣ته سغو ىن م٣ یی م٣ فوک ؿه ی سح

 ؿمؼ.  مو نٚـ سهّـوؿی  ،گؾسؿ می م ه ی مغتلف سلتَ ػی سـسی  می م  پولو سـ سغو
ـگ٣٣ؾسؿی ن٣٣ـط م٣٣وػ س٣٣ نکو س٣٣ مت٢یـه٣٣ ی ک٣٣الن ن یک٣٣و سف سؿک٣٣ ن می م٣٣  پ٣٣ولو ؿوی سٝن٣٣و هسح

ـگؾسؿی سـ ه ی م لو سلتَ ػی سف سضج سنگیق س فسؿه ی پولو و م لو سم . ػؿ سین ؿسسٖه میقسن سح
سی س٣٣ـسی  ن٣٣ـط م٣٣وػ س٣٣ نکو ؿوی سی٣٣ن مت٢یـه٣٣  سفرمل٣٣ه ت٣٣وؿم، تولی٣٣ؼ و سى٣٣ت٢ ل سف سهمی٣٣  وی٣٣ژه

ـ . م٣وػ س٣ نکو آح٣ ؿ من٣تمیم و ١یـمن٣تمیم فی٣ ػی س٣سم٣ سن سلت٣َ ػی سـع٣وؿػسؿ گؾسؿ می م 
ىوػ و تٞؼسػ  ه ی سلتَ ػی ػسؿػ. س١لب سین سحـست ػؿ فیـ متـ می م  پولو تٞـیف مو ى عٌ

ه ی م٣ لو ػول٣  سم٣ . همچن٣ین م٣ه ى٣ عٌ ت٣وؿم، سى٣ت٢ ل و  سنؼکو نیق مض٣َول می م٣ 
ه٣  س٣   ى٣وػ ک٣ه ػول  ه ی سلتَ ػی ه٣ـ کي٣وؿ مضن٣وب مو تـین ى عٌ گؾسؿی سف مهم مـم یه
 .ػسؿنؼػؿ هؼسی  سین مه ى عٌ سه ػسمنه مٖلوب  ه ی پولو و م لو مٞو می م 

ق سهمی٣٣  ػؿ مب ص٣٣ج ئتور٣٣ه و ص٣٣  ل ل س٣٣لئسهمی٣٣  مو٣٣ّوٛ آفسػم٣٣ فی ن٣٣ـط سه٣٣ـه سف من٣٣ 
سن و سلتَ ػػسن ن ؿس س٣ه ع٣وػ گؾسؿ می م که نگ ه سنی ؿی سف  سم ه ی سلتَ ػی  یگؾسؿ می م 
ٝنوسن ی٣ک سس٣قسؿ می م٣  پ٣ولو  یموػ( س٣ه س نکؼسؿی نـط سهـه  ػؿ نٚ م ویژه سهسم .  کـػهرلب 

 
1- Bernanke & Blinder  
2- Walsh  



pub.m
bri.a

c.i
r

 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۴۶۷

ػسؿسن و  گی٣٣ـی م٣٣ـم یه ػؿ ت٣٣َمیم یم٣٣احـ سم٣٣  و نم٣٣وم٣٣احـ سف سهمی٣٣  ع ٣٣ٍو سـع٣٣وؿػسؿ 
نم ی٣ؼ. ن٣ـط م٣وػ  سیف  موسنتغ ب م یـ س فسؿه ی ر یگقین م لو  ػؿ فمینهسنؼسفکننؼگ ن صتو  پل

گ٣ؾسؿ  پ٣ول سف ػی٣ؼگ ه م٣پـػه گؾسؿ و هقینه فـ٣ٍ  ٝنوسن هقینه مـم یه سف ػیؼگ ه مـم یه س نکو سه
 ه  ٝمومو لیم  مٖش توؿم سنتٚ ؿی، نـط نٚیـ مت٢یـه یی گـػػ موی ػآوؿی ىوػ.  مضنوب مو

که تٞیین نـط موػ س نکو یس   ٕوؿی هس تبیین و ک ؿسیی نمو نـط موػ سحـ کلیؼی ػسؿنؼ، ػؿ ...و 
پ٣٣ولو نم٣٣و مهم٣٣و ػؿ ٝنوسن سس٣٣قسؿ می م٣٣   توسن٣٣ؼ س٣٣ه لض٣٣ ٗ ى٣٣ـسیٔ سلت٣٣َ ػ ک٣٣الن و ت٣٣وؿم( مو

 سـلـسؿی حب ت ػؿ فْ ی پولو و س نکو کيوؿ سیف  نم یؼ.
  سم ؽیل ل سل پیگیـی  ه ی پـموسهؼسف سین مٖ لٞه س  ٕـس 

یؿکوػ توؿمو(، آفسػم فی نـط موػ س نکو  آی  س  توره سه ىـسیٔ کالن سلتَ ػی کيوؿ -1
 ؟گـػػ موتوٍیه 

 ت  مه سنؼسفه نـط موػ س نکو سـ توؿم و حب ت سلتَ ػی تإحیـ عوسهؼ ػسى ؟  -2
 توسنؼ ؿوی ؿىؼ سلتَ ػی سحـ مخب  ػسىته س ىؼ؟ آی  آفسػم فی نـط موػ ػؿ سلنؼمؼت مو -3
 سن مَؼسق ػسؿػ؟ـآی  ؿسسٖه فیيـ ػؿ سی -4

مٖ ل٣ٞه من٣ٚوؿ وؿوػ س٣ه ف٣ْ ی  هس٣مم له سم . ممؼمه  ىؼهتؼوین  سغومٖ لٞه ص ّـ ػؿ پنذ 
و فـ٣ّی ت  ه  پـم٣وه٣  و م٣ عت ؿ سرم٣ لو مٖ ل٣ٞه، س٣ه سی٣ ن سه٣ؼسف،  ّمن سى ؿه س٣ه سنگی٣قه

سستؼس س٣ه سی٣ ن  سغو؛ سین سعتَ ً ػسؿػػ. سغو ػوم سه سی ن سػسی ت موّوٛ فپـػس مو موؿػنٚـ
ػؿ سػسمه س  سى ؿه سه مف هیمو همچون آفسػم فی نـط موػ  پـػسعته وىؼه  مٖ لٞ ت مـتبٔ سنز م

ـکوب م لو و... فْ م٣ فی مٖ ل٣ٞهس  س٣ . سغ٣و م٣وم ػه٣ؼ مو٣ٍوؿت  ؿس  نکو، توؿم سممو، م
مٖ ل٣ٞه س٣ه مٞـف٣و سلگوه٣ ، مـسص٣ل  میـسستؼس س  سی ن عٔ  ومٖـس گـػیؼه  پژوهوٝنوسن ؿوه 

ؿوه مض مب ت و ر مٞه آم ؿی پـػسعته سم . سغو مه ؿم سه سؿسئه ػمت وؿػه ی مٖ لٞه  ،ک ؿ
و  سؿسئ٣ه ى٣ؼهه ی آت٣و   یی ره  فٞ لی ه سنؼی و توٍیه پنزم رمٜ وسغ و ػؿ سعتَ ً ػسؿػ

 سم . آمؼهىؼه ػؿ مٖ لٞه  من سٜ سمتف ػه ،ػؿنه ی 

 هْضْع اػثیبت ۸

 هجبًی ًظـی ۳ .۸

 ًـط مْػ اموی ّ تْؿم  ۸ .۳ .۳
 سیـوینگ فیيـ سه مننوب کالمیک نٚـیه یک سنتٚ ؿ موؿػ توؿم و سممو موػ نـط می ن مخب  ؿسسٖه
 نٚـیه مهم نت یذ سف یکو فیيـ . سحـسم  مٞـوففیيـ  سحـ سه سلتَ ػی سػسی ت ػؿ که سم 

. کـػ مٖـس «سهـه نٚـیه» مٞـوف کت ب ػؿ ألآل م ل ػؿ فیيـ که سم  سهـه نـط نئوکالمیکو
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وسمٖه ت٢ییـ نـط  ت٢ییـ نـط سهـه وسلٞو ی  سه ػلیل سهکه نـط سهـه سممو ی   کنؼ موسحـ فیيـ سی ن 
ی ػؿ گؾسؿ مـم یهو  سنؼسف پلوسلٞو س  توره سه میقسن  نـط سهـه ػؿنه ی ىوػ.  ر  مو هر ستوؿم 

 نـط ،سنتٚ ؿی توؿم نـط ػؿ سفقسیو یک وسصؼ ،فیيـ س  توره سه سحـ. گیـػ وّٞی  تٞ ػلو لـسؿ مو
 سضج م نؼ. فیيـ مو ح س  سنتٚ ؿ موؿػ سهـه وسلٞو نـط و ػهؼ مو سفقسیو وسصؼ یک ؿس سممو سهـه

 سنی ؿ مؼت کوت هػؿ  سنتٚ ؿست تٖبیك و ک مل سینو پیو فـُ سو نٚـ . سفکنؼ مو مٖـس ؿس سنتٚ ؿست
 تٖبیمو سلنؼمؼت ؿس ػؿ سنتٚ ؿست و تإعیـی ؿس سینو پیو که سم  سین تـ ووسلٞ فـُ و سم  آل سیؼه

 س  سلتَ ػ ت  کيؼ ٕول مو م ل أل سه نقػیک فی ػی فم ن مؼت که سوػ س وؿ سین سـ فیيـ. سؼسنیم
 رؼیؼ ػنی ی ػؿ سلتَ ػ و پیيـف  س  که م فػ مو ني ن ع ٕـ سم  ی سؼ، تٖبیك رؼیؼ توؿم میقسن

 گیـػ، مو تـ سنز م مـیٜ سنتٚ ؿست تٖبیك، و    ، تـ ک مل گؾىته سه ننب  ؿوف هـ π سینو پیو
 ػؿ که کنؼ مو فیيـ سمتؼ ل، ؿو سین سف. سوػ عوسهؼ وسلٞو سـسسـ Pتوؿم  نـط س  سلنؼمؼت ػؿ سن سـسین

 نـط میقسن و ػسػ عوسهؼ سفقسیو یک وسصؼ ؿس (iینـط سهـه  ،P توؿم ػؿ سفقسیو وسصؼ یک سلنؼمؼت

 م نؼ. مو ح س  (rیوسلٞو  سهـه
       

و  س٣وػه نم٣ؼینگو صز٣م مت٢یـ تإحیـ تض  ٝمؼت ً توؿم نـط مت٢یـ ؿوػ مو سنتٚ ؿ نٚـی لض ٗ سه
 پ٣ول مم٣ؼسؿی نٚـی٣ه همـسه س٣هکن٣ؼ. سح٣ـ فیي٣ـ  ؿفت٣ ؿ نم٣ؼینگو صزم سف منتمیم ت سٞو ٍوؿت سه
 سوػن پول، نـط توؿم و نـط سهـه سممو ؿس ني ن ػهؼ. عوسی ؿسسٖه عنخو سه توسنؼ مو

ى٣٣ؼه ن٣٣قػ  س٣٣ٍلو پؾیـفت٣٣ه ،سم٣٣ـوفه سح٣٣ـ فیي٣٣ـ ،س٣٣  تور٣٣ه س٣٣ه تز٣٣ ؿب کي٣٣وؿه ی مغتل٣٣ف
ٝنوسن  سم . سه ،ره  تبیین ت٢ییـست نـط سهـه سممو ػؿ سلنؼمؼت ،سن سلتَ ػیگؾسؿ می م 

ى٣ویم ک٣ه س٣   آمـیک  و سنگلنت ن متوره م٣وػؿ مخ ل س  مي هؼه ت٢ییـست نـط سهـه و نـط توؿم 
نـط سهـه سم٣مو  ،ی سؼ و س  ک هو نـط توؿم نـط سهـه سممو نیق سفقسیو مو ،سفقسیو نـط توؿم
زو که سف مٖ لٞه ػیگـی مـسوٓ سه سـؿمو آفم٣ون فیي٣ـ س٣ین ی سؼ. همچنین نت ی نیق ک هو مو

نـط ت٣وؿم سی٣ن کي٣وؿه  س٣   ػهؼ موني ن  آمؼ  ػم  سه ألآل-إلآل ه ی کيوؿ ٕو م ل الال
ػسؿن٣ؼ نـط سهـه آنه  مـتبٔ سم  و کي٣وؿه ی س٣  ن٣ـط ت٣وؿم س٣  ، ن٣ـط سه٣ـه سم٣مو س٣  تـی 

 .(أل، إلآل یمنکیو،
موػ  نـط و توؿم نـط سین ػوٕـفه وٝلّ ؿسسٖه ىوػ ینو موس پیو ی ػىؼه مب صج سه توره س 
 ػؿ ؿس نمؼینگو ػهنؼ مو تـریش مـػم ی سؼ، مو سفقسیو ه  مپـػه موػ نـط که فم نو .س ىؼ سـلـسؿ
ـگـػسن  نمؼینگو فیـس ىوػ، مو هؼسی  ه  س نک مم  سه مـػم من سٜ و کننؼ نگهؼسؿی ه  س نک م

ىؼه  آوؿیگـػس نکو، مـم یه  نٚ م ػؿ ٍوؿت مالم  ػؿنه ی  و ؿوػ مو س فی مفته مم  سه
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 موسره توؿمو ؿىؼ سؼین تـتیب س  و ىؼ عوسهؼ ٍنٞ  هؼسی  مغتلف ه ی سغو مم  سه
 ٝنوسن سه ه  نک. س کنؼ مو رلوگیـی سفقسیو ٝـّه سؼون تم ّ  سفقسیو سف فیـس سوػ، نغوسهیم
 و س نکو ه ی مپـػه سنوسٛ ٍوؿت سه ر مٞه حـوت نگهؼسؿنؼه مو یک سف ،ػؿآمؼ و مولؼ سمن مک نو

سنوسٛ  ٍوؿت سه وروه کننؼگ ن مَـف و گؾسؿسن مـم یه م لو نی فه ی کننؼه تإمین موی ػیگـ سف
توسنؼ س   که مو هنتنؼ نقػى ن ىؼه گؾسىته وػیٞه سه ه ی مپـػه هم ن مضل سف سٖٝ یی تنهیالت

 سیز ػ گـػه من مب پول و تغَیٌ مزؼػ آن مبب ؿونك سلتَ ػی گـػػ. 

ـکْة هبلی، آفاػمبفی هبلی ّ ؿىؼ التَبػی ۸ . ۳ . ۸  م
ـکوب م لو، مزموٝه ممـؿست ػسعلو؛ م ننؼ ممف  که ى مل ػهؼ سی سف ممـؿست ؿس پوىو مو م

 ن٣٣ـط س٣٣  ی ؽعی٣٣ـه ل٣٣ نونو، سٝتب٣٣ ؿی، ل٣٣وسنین ن٣٣ـط سه٣٣ـه ػسعل٣٣و، تغ٣٣َیٌ سرب٣٣ ؿی من٣٣ سٜ،
گؾسؿی م٣ لو؛ و مم٣ـؿست ع٣ ؿرو  ه ی مـم یه ه ی س  ی نمؼینگو سه مپـػه و مضؼوػی  ننب 

ه٣ ی  ه ی ممؼسؿی ی  و٣ّٜ تب٣ٞیِ م لی٣ تو ٝلی٣ه نگهؼسؿن٣ؼگ ن ػسؿسیی م ننؼ مضـومی ، کنتـل
ـکوب م٣ لو، پ٣ یین ه٣ ی  نـط آوؿػن م لو ع ؿرو سم  که هؼف سف سٝم ل ممـؿست ػسعلو ػؿ م٣

 کـػن آن سم .  وسلٞو سهـه ی  منفو
سلت٣٣َ ػ س١ل٣٣ب کي٣٣وؿه ی ره٣٣ ن تض٣٣  ت٣٣إحیـ نٚـی٣٣ ت سلت٣٣َ ػػسن ن  ،الآلپ٣٣یو سف ػه٣٣ه 

ـکوب م لو سوػ. هم ن گونه که گفته ىؼ سمتؼ ل آنه٣  سی٣ن س٣وػ ک٣ه سف٣قسیو ن٣ـط سه٣ـه  ٕـفؼسؿ م
کن٣ؼ. س٣ؼین تـتی٣ب  ػ موگؾسؿی ى٣ؼه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ؿس مض٣ؼو منزـ سه سفقسیو هقین٣ه م٣ـم یه

تومٞه که ػؿ وّٞی  سىت٢ ل ن لٌ ل٣ـسؿ ػسى٣تنؼ س٣ـسی ػم٣تی سی س٣ه سه٣ؼسف  کيوؿه ی ػؿص ل
می م  ک٣ هو ن٣ـط  ،ه  و... سلتَ ػی نٚیـ تنـیٜ ؿىؼ سلتَ ػی، تخبی  مٖش ٝمومو لیم 

ـگقیؼنؼ.  سهـه ت  مٖش کمتـ سف نـط تٞ ػلو ؿس س
ه ی مه ؿ نـط سهـه ؿس لبول ػسىتنؼ و  می م  ،الآلسلتَ ػػسن ن تومٞه، ت  پیو سف ػهه 

نموػنؼ. ػؿوسلٜ، سین سلتَ ػػسن ن سه سهمی  سغو م لو ػؿ سلتَ ػ وسلف سوػنؼ سم   تزویق مو
ـکوب م٣ لو  ػؿ گـو کنتـل ؿس تإحیـ مخب  سغو م لو سـ ؿىؼ سلتَ ػی ه ی ػولتو و ىـسیٔ م

 2کینون و ى و ( مکإلآلی 1گلؼسممی سلتَ ػػسن نو نٚیـ  الآلػسننتنؼ. ػؿ سوسیل ػهه  مو
. ػسى٣تنؼ( سه نم٣و کلی٣ؼی توم٣ٞه س فسؿه٣ ی م٣ لو ػؿ فـسین٣ؼ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی تإکی٣ؼ ألالآلی

سم ر٣٣ ن  ک، آػ .گ٣٣ـػػ موػؿوسل٣٣ٜ نگ٣٣ـه لیب٣٣ـسل ػؿ م٣٣وؿػ م لی٣٣ه س٣٣ه ل٣٣ـن هف٣٣ؼهم م٣٣یالػی سـ
ه٣ ی م٣ لو  ین کن٣ نو سوػن٣ؼ ک٣ه س٣ه سهمی٣  پ٣ول و وسم٣ٖهنغنتسممی ، سنت م و ىومپیتـ سف 

 
1- Goldsmith 
2- Mackinnon and Shaw 
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تإمین م لو  هنيؼه و سؼون لیؼ تإکیؼ ػسىتنؼ. نٚـست ىومپیتـ نیق ص کو سف سهمی  نضو کنتـل
 ػؿ فـسینؼ تومٞه سلتَ ػی سم .

ه٣  و م٣ عت ؿگـسی ن ؿس ؿػ کـػن٣ؼ آنه٣  مٞتم٣ؼ  کین٣ق، کین٣قی وه ی پول کینون و ى و مؼل مک
ع٣وسنو  توم٣ٞه آن فم٣ ن ه٣م لسوػنؼ که فـوُ مهم سی٣ن ؿویکـػه٣ ، س٣  ى٣ـسیٔ کي٣وؿه ی ػؿص 

نؼسؿػ. آنه  سه نمو کلیؼی آفسػم فی و تومٞه م لو سـ ؿىؼ سلتَ ػی تإکیؼ کـػه و ني ن ػسػن٣ؼ 
ـکوب م لو، یٞنو تخبی  نـط سهـه سممو ػؿ مٖش کمتـ سف مٖش نـط سهـه صمیمو تٞ ػلو، س٣   م

ى٣وػ.  ٣َ ػی منز٣ـ موسنؼسف، سه ک هو ؿىؼ سلت گؾسؿی وسلٞو و ممؼسؿ پل مـم یه مضؼوػنموػن
ت٣ یوسن  ػؿ کـػ، سٍالص ت م٣ لو ه ی تزـسی که پیينه ػه ی می متو مؼل آنه  ؿس تإمین مو ػسػه

ـکوب سوػ. ننغه می متو مک رنوسی و کـه ىؼه،  کینون و ى و سـسی سلتَ ػه ی س  س فسؿ م لو م
گؾسؿی  ک هو نـط توؿم سوػ. ػؿ مؼل آنه  س  صؾف ممف نـط سهـه، م٣ـم یه ی سفقسیو نـط سهـه 

ى٣وػ.  و متومٔ ک ؿسیی مـم یه سفقسیو ی فته و سف آن ٕـیك سه سفقسیو ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی منز٣ـ مو
ه٣ ، ن٣ٚم  حب ت لیم  ،ػؿ مه ػهه گؾىتهػهؼ  سـؿمو آفسػم فی م لو ػؿ ػیگـ کيوؿه  ني ن مو

 ه ی پ٣٣ولو م٣٣ه ٝ م٣٣ل مه٣٣م ػؿ موفمی٣٣  آفسػم٣٣ فی م٣٣ لو ػؿ  م٣٣ و سن٣٣ْب ٓ م٣٣ لو و سٝتب٣٣ ؿ می
. ػؿ سی٣ن سؿتب٣ ٓ م٣ س  ػؿ کيوؿه ی آمـیک ی  ت٣ین س٣وػهآن موفمی   آمی یی و ٝؼم ه یکيوؿ

 و صن سـم٣و و ممـؿست٣و ن٣ٚ محب ت کالن سلتَ ػی، نٚم و سنْب ٓ م لو، مه ؿموب ل٣ نونو و 
ى٣ؼه س ن٣ک  ىوػ مه٣ ؿ ى٣ـٓ سم م٣و ت٣ؼوین وم لی تو که ٝلیه سغو م لو تبٞیِ ل ئل نم نٚ م

 .سم ره نو سـسی موفمی  ػؿ آفسػم فی م لو 

 آفاػمبفی ًـط مْػ ّ ؿىؼ التَبػی .۱ .۳ ۸
ـکه موتوؿ توسن مو ؿس م لو نٚ م  و ه٣  سغو ک٣ه وسسن٣تگو  ٕوؿی س٣ه ک٣ـػ، ت٣َوؿ سلتَ ػی هـ مض

 می٣ ن ؿس کمی٣ ب م٣ـم یه ػسؿػ ن٣ٚ م م٣ٞو سی٣ن سم٣ . ن پ٣ؾیـ سرتن ب آن سه ه ی سلتَ ػی فٞ لی 
 و م٣َ ؿف م٣احـتـین سه من سٜ سعتَ ً ؿسه ؿس سف ک ؿ سین و ػهؼ تغَیٌ سلتَ ػی ه ی سغو
 منٚوؿ س٣ه پ٣ژوهو مو٣ّوٛ نٚـی ػهؼ. مب نو سنز م ؿس ػسؿنؼ، س فػه سیيتـین که مَ ؿفو ػؿوسلٜ
 س٣ـ نـط سین آفسػم فی تإحیـ و کالن سلتَ ػ مت٢یـه ی سـ موػ یسهـه( نـط ت٢ییـست تإحیـ ىن ع 

 ؿس کيوؿه  ی فتگو تومٞه می ن تف وت تومٞه، سلتَ ػػسن ن ص ّـ ص ل ػؿ .سم  سلتَ ػی ؿىؼ
 س٣ین ل٣وی سؿتب٣ ٓ س٣ه نه ػگـسی٣ ن .کننؼ مو للمؼسػ ی فته م فم ن و ک ؿس لوی، م لو سغو ػسىتن ػؿ

 پ٣ول گ٣ـوه، سی٣ن سٝتم ػ سه. هنتنؼ ل ئل تومٞه ػؿص ل کيوؿه ی سلتَ ػ ػؿ وسلٞو و پولو سغو
 س٣ فسؿ توم٣ٞه ٣ٝؼم ػلیل س٣ه گـوه سین ػیؼ سف. ىوػ مو مضنوب سین کيوؿه  ػؿ تولیؼی مهم ٝ مل
 س٣ـسی تولی٣ؼی ه٣ ی سنگ ه توم٣ٞه، ػؿص ل کي٣وؿه ی ػؿ یس فسؿم٣ـم یه( لـ٣ّه سوؿسق و م٣ه م
 م٣ لو نم٣ؼینگو ت٣إمین س٣ٍلو منب٣ٜ و کنن٣ؼ سم٣تف ػه س٣ فسؿ سی٣ن توسنن٣ؼ سف نم٣و ع٣وػ گؾسؿی مـم یه
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ـکوب وروػ ىـسیٔ ػؿ س نکو سم . نٚ م سٝتب ؿست ه ، سنگ ه  ى٣ؼه(، کنت٣ـل س٣ نکو ینٚ م م لو م
 سٝتب٣ ؿی، ى٣ـسیٔ کنت٣ـل و ت٣وؿم ور٣وػ سف ن ى٣و سه٣ـه یم٣وػ( س٣ نکو ن٣ـط س٣وػن منف٣و ػلیل س٣ه

ـکوب می م  لـس نو سٍلو تولیؼ، و گؾسؿی مـم یه  .ىوػ مو مضنوب م لو م
 س  که سی تومٞه ػؿص ل کيوؿه ی سلتَ ػی ؿىؼ سـ موػ نـط آفسػم فی تإحیـ سه مـسوٓ من ئل
ـکوب  سف ومیٞو مٖش ػؿ سلگوه ، سین سم . سـؿمو ل سل مغتلفو سلگوه ی س  نؼ،س موسره م لو م
م٣ لو  توم٣ٞه سه سلگوی توسن مو آنه  سفرمله که سنؼ هگـفت لـسؿ سـؿمو و سضج موؿػ سلتَ ػی متون

 س فسؿه٣ ی ک٣ه س وؿنؼ سین آنه  سـ .( سى ؿه نموػألالآلى و ی کینون و  و مک( إلآلگلؼسممی  ی
 کیفی٣  ع٣ؼم ت و کمی٣  ػؿ تف٣ وت آنه  سٝتم ػ . سهػسؿنؼ سلتَ ػی ؿىؼ ؿػ کلیؼی م لو نمو

. ػه٣ؼ توّیش ؿس کيوؿه  ؿىؼ سین نـط تف وت سف مهمو سغو توسنؼ مو م لو مامن ت ىؼه سؿسئه
 ه ی فٞ لی  مم  سه ع نوسؿه  سنؼسف پل سـسی هؼسی  ک ن ل تنه  م لو ه ی وسمٖه ػیگـ، ٝب ؿت سه

 گؾسؿی م٣ـم یه ن٣ـط و م٣ـم یه مور٣وػی هم٣ ن ػؿ س ی٣ؼ ؿس ٝوسمل س٣ٍلو و هنتنؼ گؾسؿی مـم یه
 (.إلالألآل یکـیمو، کـػ رنتزو
ني٣ ن  ع٣ ٕـ وی سم٣ . ک٣ـػه سم٣تف ػه ینونک م٣ک تم ّ ی ت سٜ ىبیه ت سٞو سف (ألالآلی ى و

ـکوب ؿف٣ٜ کن٣ؼ مو و  سن٣ؼسف پل سف٣قسیو س ٣ٝج وسل٣ٞو، سه٣ـه ن٣ـط سف٣قسیو ٕـی٣ك سف م٣ لو م٣
ک٣ه  کن٣ؼ مو سى٣ ؿه ى٣ؼ. ى٣ و عوسه٣ؼ منز٣ـ ،من٣ سٜ ک٣ ؿستـ تغ٣َیٌ س٣ه و ى٣ؼه  گؾسؿی م٣ـم یه
 و سوػن پ٣ول مکمل سن سـسین نینتنؼ، وسسنته ىغَو من سٜ سف م لو تإمین سه م نوآ سه گؾسؿسن مـم یه
 کنؼ. نمو فـُ ؿس فیقیکو مـم یه
 نٚ م من نچه سم  که سمتوسؿ پ یه سین سـ ؿىؼ، سـ م لو تومٞه آح ؿ نٚـی سضج ٕوؿکلو، سه
 و مب٣ ػ ت تن٣هیل ؿم٣ نو، هقین٣ه س٣ٕالٛ ک٣ هو م٣وؿػ ػؿ عوػ سٍلو وٙ یف سه ستوسنؼ م لو

 ػیگ٣ـ، ٝب ؿت س٣ه. ى٣ؼ عوسه٣ؼ منز٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی س٣ه نم یؼ، ٝمل ه  هقینه تـ ػلیك سـؿمو
 س٣ـآوؿػ و سؿفی٣ سی ػؿ م٣ لو ه٣ ی وسم٣ٖه نمو سه ؿىؼ سلتَ ػی سـ م لو تومٞه تإحیـ مگونگو

 سیز٣ ػ من٣ سٜ، تزهی٣ق. ػسؿػ سن٣تگو کنن٣ؼ، مو ن٣وآوؿی س٣ه ک٣ه سل٣ؼسم سلت٣َ ػی ه٣ ی سنگ ه توسن
 ػؿ مهم ٝوسمل سف سنؼسف پل نـط سفقسیو و ه  ػسؿسیی سه سغيو تنوٛ آن، ک هو و ؿینک مؼیـی 
 س٣  م٣ لو ه ی نٚ مسین،  سـ ٝالوه. سم  م لو نٚ م تومٔ سلتَ ػی ؿىؼ ه ی فمینه کـػن فـسهم

  ه٣ ی گؾسؿی م٣ـم یه س٣ـ گؾسؿی، ن٣ٚ ؿت م٣ـم یه ه ی فـ٣ٍ  موؿػ ػؿ سٕالٝ ت کنب  ؿکـػک
 ع٣ؼم ت و ک  ه٣  مب ػل٣ه تن٣هیل همچن٣ین و سن٣ؼسفه  پل زمی٣ٜت ؿینک، وفیٜت ىؼه، سنز م
 سلت٣َ ػی ؿى٣ؼ ػؿنه ی٣  و من٣ سٜ تغ٣َیٌ سهب٣وػو  م٣ٞ مالتو ه ی هقین٣ه ک٣ هو س ٣ٝج

یکو سف سؿک٣ ن مـس٣وٓ س٣ه توم٣ٞه م٣ لو س٣ٍالص ت م٣ لو ػؿ سغ٣و س٣ نکو س٣وػه ک٣ه  .ىونؼ مو
 سـؿمو نموػ. رنبهسین  سفتوسن  آفسػم فی نـط سهـه ؿس مو
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 ًـط ثِـٍ ّ پیبهؼُبی آى ثـعی کيْؿُب ػؿ آفاػمبفی تزبؿة .۱ .۳ ۸
سـع٣و کي٣وؿه  ػؿ س٣ه تزـس٣ه  کوت٣ هوسى٣ ؿه  ،٣ٍوؿت پؾیـفت٣ه س٣  مٖ ل٣ٞ ت سین سغ٣و تزـس٣ه

آفسػم٣ فی  ،ى٣ؼه . ٕبك مٖ ل٣ٞ ت سنز٣ مػسؿػآمؼه  ػم  آفسػم فی و سٍالس سلتَ ػی و نت یذ سه
ـکوب م لو و س منٚوؿ رلوگیـی سف هنـط سهـه ػؿ سنی ؿی کيوؿه  س ٝب٣ ؿتو تٖبی٣ك ن٣ـط  هپؼیؼه م

ػؿ سی٣ن  .موؿػ تور٣ه سلت٣َ ػػسن ن ل٣ـسؿ گـفت٣ه سم٣  ىؼه آن سینو و ١یـؿممو و آح ؿ پیو ؿممو
ـکیهه ی کيوؿه یی ه توسن سه سـن مه ؿسمت  مو سی  ت متضؼه آمـیک   ،مچون سیت لی ، کـه، م لقی، ت

. سین آح ؿ ػؿ سـعو کيوؿه  ىـسیٔ ؿس سه سهبوػ و٣ّٞی  نقػی٣ک سى ؿه نموػ و مین ػؿ سین فمینه
کي٣وؿه یی همچ٣ون ٝنوسن مخ ل  سغيو نؼسىته سم  سه نموػه و ػؿ سـعو کيوؿه  نت یذ ؿّ ی 

ـکیه که  آفسػم فی س فسؿه ی م لو، س  ک هو تولیؼ،  ػؿنتیزهىیلو، آؿژسنتین، سؿوگوئه، فیلیپین و ت
ه٣ ، س٣  ٣ٝؼم  عوسؿی نه ػ م٣ لو و ١یـم٣ لو، سف٣قسیو ن٣ـط ت٣وؿم و سؼتـى٣ؼن ت٣ـسف پـػسع  ؿىوه
 ـػیؼنؼ.ه یی ػؿ صوفه کالن سلتَ ػ موسره گ تٞ ػل

س٣  ت٣ؼسیـ   پؾیـ نـط سه٣ـه ف کـه رنوسی، نٚ م سنٖٞ  و ػؿ کيوؿه یی نٚیـ سنؼونقی، مـیالنک 
ت٣٣وسن ٝن٣٣وسن نم٣٣وػ ک٣٣ه آفسػم٣٣ فی س٣٣  تور٣٣ه س٣٣ه  گـػی٣٣ؼ. ػؿ ؿوه ت٣٣ؼؿیزو مو سر٣٣ـسسی  وی٣٣ژه

فػسیی و پـهیق سف سٍالص ت م لو ى٣ؼیؼ ػؿ ص٣وفه ک٣الن سلت٣َ ػ، منز٣ـ س٣ه ن٣ـط ؿى٣ؼ  ممـؿست
ل٣وی ن٣ٚ ؿتو ػؿ ن٣ٚ م  نٚ م. ىـسیٔ پ یؼسؿ ػؿ سلتَ ػ کالن سین کيوؿه ، ؼى  سلتَ ػی س  تـی

ـک٣٣  ت٣٣ؼؿیزو سف ن٣٣ٚ م  ه٣٣ ی  سف ویژگ٣٣و ،پ٣٣ؾیـ م٣٣م  ن٣٣ٚ م سن٣٣ٖٞ ف سه٣٣ـه کنتـل٣٣و سهس٣٣ نکو و ص
 گـػیؼ. ی ػؿ سین کيوؿه  مضنوب موگؾسؿ می م 

سٍالص ت م لو ػؿ کـه رنوسی سؼین نضو سنز م گـف  که سستؼس می م  سٝتب٣ ؿست تـریض٣و 
سی س٣٣ه  ه٣ ی سه٣٣ـه ی ؿسن٣ه تغ٣َیٌ نـط آلالآلو سف نیم٣ه ػوم م٣٣ ل  سـػسى٣ته ى٣٣ؼ آلالآلسف م٣ ل 
کيوؿ سین سوػ که سم٣تف ػه  . هؼف سٍالس سغو م لو ػؿ سینگـػیؼػسؿ صؾف  ولوی ه ی س سغو

سف سسقسؿه٣٣ ی س٣٣ فسؿ، ر٣٣ یگقین تغ٣٣َیٌ من٣٣ سٜ س٣٣ـ سم٣٣ ك سٝتب٣٣ ؿست تـریض٣٣و س٣٣ نکو ى٣٣وػ. ػؿ 
تم٣٣ م  ألآله٣٣  ػؿ سی٣٣ن کي٣٣وؿ آفسػ ى٣٣ؼ و سف م٣٣ ل  م٣٣ؼت س نک ن٣٣ـط م٣٣وػ کوت ه الالآلػم٣٣ مبـ 

 .ک هو ی ف  الآلسٝتب ؿست س نکو سف سوسیل ػهه  نتمیمو کنتـل مگي  ه ی سهـه آفسػ  نـط
آفسػم٣ فی ن٣ـط سه٣ـه آح٣ ؿی ؿس ػؿ ى٣ـسیٔ سلت٣َ ػی  ،٣ٕوؿ ک٣ه سى٣ ؿه ى٣ؼ ص ل هم٣ ن سه هـ

س٣   ػسؿػ. ه ی کيوؿ م٣وؿػ سـؿم٣و کيوؿه  سیز ػ عوسهؼ نموػ که سنتگو سه ىـسیٔ و فیـم ع 
 من نچه سی٣ن آفسػم٣ فی س٣ه سف٣قسیو ن٣ـط کـػتوسن سٙه ؿ  کيوؿه ی مغتلف موتوره سه تز ؿب 
 ؿوػنـط سهـه سف صؼ و صؼوػ ت٣وؿم مز٣ ف ین٣ه ت٣وؿم ر٣ ؿی( فـست٣ـ  که  ٕوؿی هسهـه منزـ گـػػ س

ت٣وسن س٣ه ف٣ـسؿ  سف آن رمل٣ه م٣و ػسؿػه٣ ی سلت٣َ ػی ١یـل س٣ل رب٣ـسن  پی مؼه یی همچ٣ون ک م٣تو
تب٣ٜ آن ٣ٝؼم  قین٣ه تولی٣ؼ و س٣هگؾسؿی، ک هو تولیؼ ملو، سف٣قسیو ه مـم یه، ک هو میقسن مـم یه
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، گنیغته نـط ت٣وؿم سفقسیو لز م ػؿ نـط سیک ؿی، سمک ن صْوؿ ػؿ س فسؿه ی ٍ ػؿستو، سفقسیو 
ه٣ ی ع٣ؼم تو و س٣ه تب٣ٜ آن سف٣قسیو لیم٣   ه ی کومک و متومٔ س٣ه فٞ لی  ی فتن مـم یه موق

 نموػ.  ى ؿهسنه یی تولیؼ و تومٞه ل م ق و ػؿنه ی  وؿىکنتگو تز ؿ و سیز ػ سنضَ ؿ 
ی ميغٌ و متن مب س  ىـسیٔ کيوؿ م٣وؿػ سض٣ج ه  مه ؿموبسن  سگـ سین سفقسیو ػؿ  مه

س٣ه نت٣ یذ ػیگ٣ـی من٣تذ  ،ى و سه آن سى٣ ؿه ى٣ؼ کینون و  ٕوؿ که ػؿ نٚـیه مک هم ن ،سفقسیو ی سؼ
گؾسؿی و سه تب٣ٜ  میل سه مـم یه ،ػ. همچنین من نچه آفسػم فی سه ک هو نـط سهـه منزـ ىوػوى

تولیؼ مل٣و سفقسیو هقینه تولیؼ و  ک هوىؼه و س ٝج  ، سیيتـه ی ى٢لو رؼیؼ آن سیز ػ فـٍ 
ـگ٣ؾسؿی س٣ـ هقین٣ه تولی٣ؼ و  ؿونك ٍ ػؿست کيوؿ مو، و سه تبٜ آن ىوػ. ک٣ هو ن٣ـط سه٣ـه س٣  تإحی

س٣ نکو س٣ه ن٣وٝو مور٣ب . سن سـسین ک هو ن٣ـط م٣وػ سینز مؼک هو توؿم  سهتوسنؼ  ک هو آن مو
ىوػ. ػؿ سین وّٞی  هـ مم٣ؼسؿ ن٣ـط م٣وػ تن٣هیالت س٣ نکو ک٣ هو  سیز ػ سمنی  سلتَ ػی مو

گؾسؿی و سلتَ ػی ماحـ س ىؼ و حب٣ ت و سمنی٣   توسنؼ ػؿ سفقسیو ّـیب سمنی  مـم یه ی سؼ، مو
 ىوػ.  سلتَ ػی نیق سیز ػ مو

سم٣٣  آفسػم٣٣ فی م٣٣ لو س٣٣ؼون  ی٣ؼ آنا٣٣ٕوؿ ک٣٣ه مٖ ل٣ٞ ت و ى٣٣وسهؼ تزـس٣٣ی نی٣٣ق م هم٣٣ ن سم٣ 
ـگـفتن پ٣یو نی فه٣ ی آن و ى٣ـسیٔ کي٣وؿ م٣وؿػنٚـ ػؿم٣  س٣ـعالف سه٣ؼسف موؿػسنت٣ٚ ؿ  ػؿنٚ

ک٣ه   ٣ٕوؿی هس .توسنؼ م نٜ ػمتی سی کيوؿ سه ؿىؼ سلتَ ػی منٖمو و پ یؼسؿ ػؿ ػؿسفمؼت گـػػ مو
  وروػ نغوسهؼ آمؼ. فْ ی من مب سـسی سیز ػ ؿل س  ػؿ سغو س نکو سه

ػسؿسی تب٣ٞ ت منف٣و س٣ـ سلت٣َ ػ  ،تٞیین نـط موػ س  توره سه لوسٝؼ نٚـی و ػمتوؿیسه هـ تـتیب 
ى٣ـسیٔ ع٣ ً سلت٣َ ػی و ل٣قوم  س ی٣ؼسین مموله یؼ سین مٖلب سم  که ػؿ ام وکيوؿه  عوسهؼ سوػ 
ک ؿگیـی لوسٝؼ نٚـی ػؿع٣َوً تٞی٣ین  هه ی وسؿػىؼه سه آن مؼنٚـ لـسؿ گیـػ. س ػؿک م هی  تک نه

ط موػ سفرمله ل ٝؼه فیيـ یکه سه نـط توؿم سنتٚ ؿی و نـط موػ ٕبیٞو توره ػسؿػ( و ل ٣ٝؼه تیل٣وؿ نـ
ن سم٣  ک٣ه آفسػم٣ فی س٣  یؼ آافم ن سه ػو مموله نـط ؿىؼ سلتَ ػی و نـط توؿم توره ػسؿػ( م یکه هم

س٣ؼون لض٣ ٗ م٣وسؿػی همچ٣ون ى٣ـسیٔ سلت٣َ ػی کي٣وؿ و م هی٣   ی ػى٣ؼهػسػن لوس٣ٝؼ مؼنٚـ ل٣ـسؿ
ى٣ؼه، مغت٣َ ت س٣ومو و  ه٣ ی سنز٣ م یگؾسؿ می م٣ ه ی وسؿػه س٣ه سلت٣َ ػ، تض٣و ت ػؿون٣و،  تک نه

ی ن من م٣٣ب تلم٣٣و گ٣٣ـػػ. سن٣٣ سـسین س٣٣ٍالس م٣٣ عت ؿی و گؾسؿ می م٣٣ توسن٣٣ؼ  ه٣٣ ی  فم مو فیـم٣٣ ع 
   ه ی آفسػم فی  فم عوسهؼ سوػ. ىـٓ ٝنوسن پیو تومٞه نه ػی ػؿ سغو م لو سه

 ىؼٍ هطبلؼبت اًزبم ۸. ۸
گ٣ؾسؿی و  مغ ؿد م٣ـم یه ،ه ی پ یین سهـه کـػنؼ نـط سلتَ ػػسن ن فـُ مو الآلسف ػهه  پیو

ینون و ى٣ و ک ؿىؼ سلت٣َ ػی ؿس م٣ٖ سك نٚـی٣ ت نئوکالم٣یک و کین٣ق سف٣قسیو عوسه٣ؼ ػسػ. م٣ک
 سعی٣ـ، ه ی م٣ ل کن٣ نو سوػن٣ؼ ک٣ه س٣  سی٣ن مو٣ّوٛ مغ لف٣  کـػن٣ؼ. ػؿ نغن٣تین( سف ألالآلی
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( و ى٣ و ألالآلکین٣ون ی ٍوؿت گـفت٣ه سم٣ . م٣ک م لو آفسػم فی س  سؿتب ٓ ػؿ فی ػی مٖ لٞ ت
نتیز٣ه  سی٣ن س٣ه و ػسػن٣ؼ ل٣ـسؿ توره موؿػ ؿس سلتَ ػ ػؿ تإحیـ آن و م لو آفسػم فی ( موّوٛألالآلی

 و م٣ لو سغ٣و توم٣ٞه م٣بب سه٣ـه، ن٣ـط آفسػم٣ فی و م٣ لو سف ن٣ٚ م ه٣  کنتـل صؾف که ؿمیؼنؼ
ٝب ؿتو آنه  مٞتمؼ سوػن٣ؼ سف٣قسیو  هس .(الالألآل ،ییومفو و مب ؿکىوػ  ؿىؼ سلتَ ػی مو سفقسیو

می٣٣قسن  ػؿنتیز٣٣همنز٣٣ـ ى٣٣ؼه و  سن٣٣ؼسف و صز٣٣م سٝتب٣٣ ؿست م٣٣ لو ه٣٣ ی سه٣٣ـه س٣٣ه سف٣٣قسیو پ٣٣ل نـط
 ی سؼ. گؾسؿی، تولیؼ و سىت٢ ل سفقسیو مو مـم یه

ؿی ػس حب٣ تو ػؿ سلت٣َ ػ م٣ـم یه ت٣ـین ٝ م٣ل س٣ی ٝنوسن مهم ( نـط سه٣ـه ؿس س٣هإلالآلمیننکو ی
ـک٣قی  ی نـط سهـه کوت هگؾسؿ هؼف( موّوٛ الآلیو و میـن یکػسنؼ. من مو مؼت تومٔ س نک م

ـگن سم٣  سین٣و  ؼ ت٢ییـست نـط سهـه ١یـل س٣ل پ٣یونؿس موؿػ مٖ لٞه لـسؿ ػسػه و سٝتم ػ ػسؿ . وینب٣
توسن٣ؼ مور٣ب  ه٣  مو یی٣کنؼ که ت٢ییـ نـط سهـه ػؿ هـ مٖش مٞین٣و سف ػسؿس ( سمتؼ ل موألالآلی

سی مت٢ی٣ـ ن٣ـط سه٣ـه و پی م٣ؼه ی  ه  و سنتم ل مـم یه ىوػ. وی آح ؿ سنتم٣ ل م٣ـم یه ییتوفیٜ ػسؿس
 ػهؼ. توؿمو آن ؿس مؼنٚـ لـسؿ مو

( تخبی  نـط سهـه ؿس مورب سنضـسف پ ؿسمتـه ی پولو سف ک ؿکـػه ی ٕبیٞو الآل ؿنل ی 
م س٣ـ ت٢یی٣ـست ن٣ـط سه٣ـه من٣تمی ٕوؿ ، س٣هه ی پ٣ولو ػسنؼ و مٞتمؼ سم  ستغ٣ ؽ می م٣  عوػ مو

سن٣ؼسف و م٣َـف ؿس ػؿ سلگ٣وی  ( سؿتب ٓ کيو نـط سهـه س  پ٣لإلالآلگؾسؿ سم . ریووسیننو ی سحـ
ػؿ ػوؿه س٣ٍالص ت ؿس ( م عت ؿ ن٣ـط سه٣ـه الالآلسلیزـ ی کینقی تضلیل نموػه سم . لیؼؿمن و

ل٣ یٜ ػؿ آین٣ؼه و سینو و م لو ػؿ آؿژسنتین موؿػ سـؿمو لـسؿ ػسػه و سهمی  نمو نـط سهـه ػؿ پیو
ـگؾسؿی می م  پولو سه نـط سهـه ؿس ع ٕـني ن  ه ی موػآوؿ مولتو و ک ن ل وروػ فـٍ  ه ی سح

سه تف وت  ،( س  سی ن سهمی  ٝوسمل م لو ػؿ تومٞه سلتَ ػیالآلؿینوفو ی و هسنؼ. ػؿنبو کـػه
ني٣ؼه ػؿ  کنت٣ـلس فػه می ن ٝوسمل م لو ػؿ آمی  و آمـیک ی  ت٣ین پـػسعت٣ه و س٣ه نم٣و س فسؿه٣ ی 

( مو٣ّوٛ ن٣ـط ألآلسنؼ. گ٣ومق ی ه  تإکیؼ نموػه گؾسؿی سنؼسفه  و تغَیٌ مـم یه هؼسی  پل
 تومٞه موؿػ سـؿمو لـسؿ ػسػه سم . کيوؿ ػؿص ل ألآلسهـه، توؿم و هؼف کل ؿس ػؿ 

( ػؿ مم له ػیگ٣ـی س٣ه سـؿم٣و آفسػم٣ فی ن٣ـط م٣وػ آلی  آلـ و ت ک تلوؿتلو، پسو١ یِف
آم٣ؼه ص٣ کو سف آن س٣وػ ک٣ه آفسػم٣ فی س٣ه  ٝمل ه٣ ی س٣ه نت٣ یذ سـؿم٣و. سن٣ؼ ـػسعتهس نکو ػؿ مین پ
گ٣ـی و سنتم٣ ل پ٣ولو و  گؾسؿی نه یی، سهبوػ سحـسغيو وسمٖه ، تْٞیف مـم یهسفقسیو نـط سهـه

 گـػیؼه سم . منزـ ه ی مضـوم سفقسیو ػمتـمو سه من سٜ م لو سف سغو
فسمبی٣  سف  نـط سهـه ؿس س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ػؿ سی سحـ سٍالص ت ( ػؿ مٖ لٞهآلی آلسػهی مبو

 
1- Feyzioğlu, Porter, & Takáts 
2- Odhiambo 
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ٕـیك سحـ تٞمیك م لو سـؿمو کـػه سم . نت یذ ص کو سف آن س٣وػ ک٣ه صم ی٣  ل٣وی سف سح٣ـ مخب٣  
  گـنز٣ـ ؿسس٣ٖه ٝالوه سف ٕـی٣ك آفم٣ون ٝلی٣ّ س٣ه .آفسػم فی نـط سهـه سـ تٞمیك م٣ لو ور٣وػ ػسؿػ

م٣ؼت سف ؿى٣ؼ  کوت ه ؿوى٣ن ى٣ؼ س فت٣ بو  آفسػم فی نـط سهـه ؿس سـ ؿىؼ سلتَ ػی سـؿمو نموػ
( آلػهؼ که  ی سلتَ ػی سه تومٞه م لو وروػ ػسؿػ. همچنین ػیگـ نت یذ تزـسی مٖ لٞه ني ن مو

سن٣ؼسف ػؿ  توم٣ٞه م٣ لو ػؿ فسمبی٣  س٣ه پل (آلسنؼسف و ؿىؼ سلتَ ػی س٣ـ یک٣ؼیگـ ت٣إحیـ ػسؿن٣ؼ ی پل
نت٣ یذ  .ف سه تومٞه گـنزـ وروػ ػسؿػسنؼس مؼتو سف پل کوت ه ػسگـمه س فعوؿ، ىوػ فسمبی  منزـ مو

 .م ػؿ ص ل سرـس آلص کو سف صم ی  آفسػم فی نـط سهـه سوػه که سـ سین سم ك سف م ل 
سٍالص ت م لو و ؿفت ؿ نـط سه٣ـه س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ؿس  ( سحـآلآلآلی آلفمو سس م ی و سلوؿون

ه٣ ی  ع٣ٖ  س٣ـسی ػسػه سنب ى٣تگو و م٣ؼل ت٣َضیش ػؿ نیزـیه سـؿمو کـػنؼ. ػؿ سین مٖ ل٣ٞه سف هم
سمتف ػه ىؼه سم . نت یذ ني ن ػسػ که سٍالص ت م لو و  إلآل -الآل مـی فم نو ٕو ػوؿه

نـط سهـه سحـ مٞن ػسؿی سـ ؿىؼ سلتَ ػی ػؿ نیزـیه ػسىته سم . همچنین ؿفت ؿ نـط سهـه سف نٚـ 
و ؿى٣٣ؼ  گؾسؿی گؾسؿی س٣٣ـسی ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی و م٣٣ـم یه ؿسس٣٣ٖه تزـس٣٣ی س٣٣ین ن٣٣ـط سه٣٣ـه و م٣٣ـم یه

کنؼ که ػول  س یؼ سـ ؿىؼ س٣ٍالص ت م٣ لو من٣لٔ  توره سوػه سم . سین مٖ لٞه توٍیه مو ل سل
 ىوػ و ننب  سه ؿفت ؿ نـط سهـه سـسی ػمتی سی سه ؿىؼ سلتَ ػی صن می  سیيتـی ني ن ػهؼ.

-إلألألآل گؾسؿی و ؿىؼ ػؿ ػوؿه کي وؿفی ن و ٝٚیمو تإحیـ آفسػم فی نـط موػ ؿس سـ مـم یه
 صؼسلل ؿوهسف  سـؿموسنؼ. ػؿ سین  فم ن سـؿمو نموػه سمتف ػه سف مینتم مٞ ػ ت هم س  آلالألآل
فم٣ ن  سف مین٣تم م٣ٞ ػ ت همکه س  سم٣تف ػه  ٕوؿی هس سمتف ػه ىؼ (3SLS) سی مـصله مه مـسٞ ت

ى٣ و ػؿ  کینون و  گؾسؿی و ؿىؼ سـآوؿػ ى٣ؼه و س٣  سحب٣ ت فـ٣ّیه م٣ک توسسٜ تم ّ ی پول، مـم یه
 .گؾسؿی و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی سم٣تغـسد گـػی٣ؼه سم٣  ـ مخب  آفسػم فی م لو سـ م٣ـم یهسیـسن، تإحی

گؾسؿی س٣  ؿى٣ؼ،  ص کو سف آن سوػه که نـط موػ یسهـه( وسلٞو ػؿ م٣ٞ ػ ت م٣ـم یه سـؿمونت یذ 
ػسؿسی ؿسسٖه مخب  سوػه و سی نگـ آن سم  که س  سفقسیو نـط موػ وسل٣ٞو ػؿ ن٣ٚ م س٣ نکو کي٣وؿ، 

ی سؼ. همچنین ػؿ ت سٜ تم ّ ی پ٣ول، ن٣ـط م٣وػ وسل٣ٞو  گؾسؿی و تولیؼ سفقسیو مو میقسن مـم یه
ک٣ه س٣  سف٣قسیو ن٣ـط م٣وػ، صز٣م  سم٣ ی٣ؼ آن اع٣وػ سعت٣َ ً ػسػه و م ؿس سهس  تـین ّـیب 
   ه ی مـػم رؾب نٚ م س نکو ىؼه و حب ت سلتَ ػی ؿس نتیزه عوسهؼ ػسػ. سقؿگو سف پول

فی كخـم سصؼسی سـ س٣ نکوسهينه ػ موط تغمين نـػؿ مٖ لٞه ػیگـی س٣ه  پیومتوکي وؿفی ن 
آمؼه سف سین  ػم  فم ن پـػسعته سم . نت یذ سه سن س  سمتف ػه سف مٞ ػ ت هميـػی ػؿ سلتَ سىؼ ؿ

سٖه ؿسس  يكؼيگـ ، ىؼسؿی و ؿگؾ مـم يه ت ػ ٣٣٣مٞػؿ  سل٣ٞوػ وو٣٣٣مط ـ٣٣٣نػه٣ؼ  مم له ني ن مو
 گؾسؿی مـم یهسن ميق ؿ،كيو س نکوم نٚ ػؿ  وسلٞوػ و٣مط يو نـسفقسكه س  ؿی سهٕو، نؼػسؿمخب  
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ؿس س  تـين ّـيب ، وسل٣ٞوػ موط نـل، پوی  سٜ تم ّ ٣٣تهمچن٣ین ػؿ ؼ. ٣ي س مويو سفقستوليؼ و 
م نٚ ب رؾػم، مـی ه  لپوػی سف ي سؿ فممؼػ، موط يو نـسفقسكه س   ػه٣٣٣٣٣ؼ مون ني ػسى٣٣٣٣٣ته و 

 ؿمتوط ـ٣٣ن ،ز٣هػؿنتیعوسهؼ ػسى  و  همـسه سهػی ؿس لتَ ت سحب  ػ و سؼین تـتیب،و٣ى  مو س نکو
 سد نموػه سم . متغـس س نکوم نٚ ػ ػؿ موط تٞيين نـسی يو سـؿمن ٝنوسن سهتـین  ؿس سه+ػؿٍؼ أل

( ؿسسٖه سلنؼمؼت نـط موػ تنهیالت س نکو و توؿم ؿس موؿػ الالألآلی کمیز نو و سهـسمو ؿسػ 
ػؿ « گـنز٣ـ»و آفمون ٝلی   1«وه ننونی»سنب ىتگو  آفمون همسنؼ. ػؿ سین مم له  سـؿمو لـسؿ ػسػه

ت٣ یذ ن ه سم٣ .ىؼس  مت٢یـه ی ر یگقین متف وت سـسی نـط موػ سممو، سمتف ػه  ،  مه ؿ من ؿیو
ص٣ کو سف آن سم٣  ک٣ه هم نن٣ؼ سن٣ی ؿی سف کي٣وؿه ی  پ٣ژوهوه ی  آمؼه س  تإییؼ فـّیه ػم  سه

ـست ػؿ نـط موػ سم٣مو ؿس ػؿ سلنؼمؼت سـسی سلتَ ػ سیـسن نیق ت٢یی ،  تومٞه ی فته ی  ػؿص ل تومٞه
 توسن س  ت٢ییـست نـط توؿم سی ن نموػ. مو

ه ی پولو و تإحیـ آن سـ ؿىؼ سلت٣َ ػی  ( سه سـؿمو می م آلألآلی کمیز نو و ميهؼی سصمؼ
ػؿ ى٣ـسیٔ  «تٞیین ممف نـط سهـه»که  سنؼ. سف آنز یی س  تإکیؼ سـ نـط موػ س نکو ػؿ سیـسن پـػسعته

سنؼسف ؿس ک هو ػسػه و سـسی وروه  ىوػ و سین، پل سهـه صمیمو منزـ مو ىؼن نـط توؿم س   سه منفو
م٣وی سی٣ن سی٣ؼه متم ی٣ل  عـ سهإکن٣ؼ، سلت٣َ ػػسن ن مت٣ گؾسؿی، تم ّ ی م٣ فسػ سیز٣ ػ مو ل سل مـم یه
یٞن٣و « ػه٣و ه٣  ػؿ وسم صؾف م٣مف ن٣ـط سه٣ـه، ک٣ هو ؽع یـل٣ نونو و ص٣ؾف سولوی »ىؼنؼ که 

، موّوٝو صی تو «وروػ آمؼه سف موی ػول  ه ی سه م لو سف تضـیفآفسػم عتن نٚ م »کلو  ٕوؿ سه
 ػؿ ػمتی سی سه تومٞه م لو سیيتـ و ػؿ پی آن ؿىؼ سلتَ ػی سیيتـ سم .

( سه سـؿمو ؿسسٖه می ن نـط توؿم و نـط موػ س نکو س٣  آلألآلسونوؿی، مز ػی و مضمؼی یس
ی٣ؼ آن س٣وػه ک٣ه ػؿ انت یذ تضمیك مسنؼ. سنب ىتگو و تَضیش عٖ  پـػسعته ه ی هم سمتف ػه سف مؼل

 .ه  ور٣وػ ػسؿػ سلنؼمؼت ؿسسٖه مخب  مٞن ػسؿ سین ن٣ـط م٣وػ سم٣مو ی٣  هم٣ ن ن٣ـط م٣وػ م٣پـػه
سن٣وسٛ  همچنین مٖ لٞ ت موؿػی سـسی یک س نک ني ن ػسػ که ؿسسٖه مٞک٣وك س٣ین ن٣ـط ت٣وؿم و

 مپـػه وروػ ػسؿػ. 

 ؿّه تضمیك ۱

ْکیٌقی ـعط فکـی هطبلؼَ صبضـ ۱ .۳  ُب  ًئ
س٣ ؿ  ، نغن٣تینالآله٣ ی رؼی٣ؼ ػؿ ػه٣ه  فم ن س٣  ٙه٣وؿ کالم٣یک ه ی رؼیؼ هم مکتب کینقی

ٝنوسن عوسنؼه ى٣ؼ. وس٣ّش سم٣  ک٣ه سی٣ن ع٣ٔ فک٣ـی سف  سه سین ألالآلتومٔ پ تینکین ػؿ م ل 
ه٣ ی  ؿیقی سوػه سم ، سؼین ٕـی٣ك ک٣ه کینقی ه ی نیوکالمیکو ػؿص ل پ یه گیـی سیؼه فم ن ىکل

 
1- Johansen 



pub.m
bri.a

c.i
r

 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۵۷۷

نض٣وی ت٣َضیش نم ین٣ؼ.  ه٣ ی م٣نتو ؿس س٣ه ه٣ ی ن٣ لٌ کینقی ى٣تنؼ ت٣  سی٣ؼهرؼیؼ مٞو س٣ـآن ػس
سن٣٣ؼی م٣٣ عت ؿی رؼی٣٣ؼ سف ت٣٣ سٜ ٝـ٣٣ّه ک٣٣ل یس٣٣   ه٣٣ ی آن٣٣ ن ػؿ سی٣٣ن ؿسس٣٣ٖه منز٣٣ـ س٣٣ه م٣٣ؼل ت٣٣اله
 گیـی سف منئله منبنؼگو ػمتمقػی و لیمتو( گـػیؼ. سهـه

ـگ٣ؾسؿی  س  ور٣وػسلتَ ػػسن ن سین مکتب  ه ی  می م٣ پ٣ؾیـه سنت٣ٚ ؿست ٝمالی٣ی، س٣ه تإحی
کننؼه سػٝ ی آن٣ ن نی٣ق ور٣وػ  مؼت نیق سٝتم ػ ػسىتنؼ. ػلیل توریه پولو و ن عنخ یی پول ػؿ کوت ه

و... س٣وػه  1ٝمالی٣ی س٣ه ه ی لیمتو و ػمتمقػی ػؿ سلتَ ػ، سٕالٝ ت ن لٌ، نقػی٣ک منبنؼگو
 ت٣ٞ ػل صت٣و س٣  ور٣وػ ف٣ـُ سنت٣ٚ ؿست ٝمالی٣ی ٝب ؿت ػیگـ آنه  ػؿٍؼػ تبی٣ین ٣ٝؼم سم . سه

ه٣ ی م٣ـتبٔ س٣  سنت٣ٚ ؿست ٝمالی٣ی،  نٚـی٣هه ی کین٣قی ػؿ ل ل٣ب  سنؼی مزؼػ م٣ؼل سنؼ. مؼل سوػه
ه ی رؼی٣ؼ نی٣وکینقی ف٣ـسهم م٣ ع ، ک٣ه ػؿ آن تإکی٣ؼ ف٣ـسوسن س٣ـ  سی ؿس س٣ـسی ٙه٣وؿ م٣ؼل فمینه

ـگؾسؿی می م  ه ی  سـوف تک نه ػؿنتیزهه ی تخبیتو پولو و همچنین وروػ نوم ن ت تز ؿی  تإحی
  ّ  سوػه سم .ػسئمو تم

ه ی رؼیؼ سم ، که مؼٝو  پ مغو سه ػیؼگ ه کالمیک ،ه ی رؼیؼ ػؿصمیم  ػیؼگ ه کینقی
ه  فـُ  سنؼ. سین مؼل گیـی سفـسػ سف سنتٚ ؿست ٝمالیی سوػه ه  ػؿ ىـسیٔ سهـه سوػن می م  عنخو

ل ه ی رؼی٣ؼ ؿس لب٣و پؾیـنؼ، ول٣و ف٣ـُ ى٣ف فی  س٣ فسؿ کالم٣یک سوػن سنتٚ ؿست ؿس مو ٝمالیی
ه ی ع٣وػ  ٕوؿ ک مل ػؿ مؼل ه ی لیمتو و ػمتمقػی ؿس سه نؼسؿنؼ، و سلبته ػؿ ٝین ص ل منبنؼگو

آن ن سٝتم ػ ػسؿنؼ توؿم منتمـ ّـوؿت ً سؼسن مٞن  نین  که لیم٣  ک  ه٣  و  فیـسم فنؼ،  وسؿػ مو
م٣  . سؼین تـتیب ػؿ س فسؿ ن٣وٝو لغت٣و لیگـػػ موػم ؿ ت٢ییـ   مـٝ سهٕوؿ ک مل و  هعؼم ت س

ػه٣ؼ. سلبت٣ه ػؿم٣  سم٣  ک٣ه  ه٣ ی رؼی٣ؼ ؿس تي٣کیل مو وروػ ػسؿػ که هنته سٍلو سضج کینقی
سنؼ، ولو تف وتو ک٣ه  ن پؾیـی سممو ػؿ س فسؿ سٝتم ػ ػسىته ه ی رؼیؼ م ننؼ کینق سه سنٖٞ ف کینقی

٣ٍوؿت  ن پ٣ؾیـی ؿس سه ه٣ ی سولی٣ه، مو٣ّوٛ سن٣ٖٞ ف وروػ ػسؿػ آن سم  که آنه  سـعالف کینقی
سؿسئه یک نٚـیه ٝم٣ومو سف ٝملک٣ـػ  س نؼ س ُ سؼون توریه ٝنوسن نکـػه، سلکه تاله کـػهیک فـ

سلتَ ػ کالن که سـ مبن ی س٣ٍول سلت٣َ ػ ع٣ـػ نی٣ق سم٣توسؿ سم٣ ، سى٣ک  ت مور٣وػ ػؿ نٚـی٣ه 
ص کمی٣  فـ٣ّی ت سنت٣ٚ ؿست ٝمالی٣ی،  س٣  ور٣وػه  ؿس سـٕـف نم ین٣ؼ. ػؿ سی٣ن مکت٣ب  کینقی
 آیؼ.  ه ی تخبیتو ػؿمو س لموه ره  می م  ه ی پولو سسقسؿی می م 

 و تم ؿن سٕالٝ ت سوػن س فسؿه ، ٝؼم ه ی متٞؼػی نٚیـ ؿل ستو فـُ ٝل  سهٕبك سین ػیؼگ ه 
فـ٣ّیه    ور٣وػه ی موروػ می ن مت٢یـه  که ١ لب ً مـس٣وٓ س٣ه م٣ عت ؿ س٣ فسؿ سوػن٣ؼ، س٣ منبنؼگو

ٝب ؿت  آی٣ؼ. س٣ه ػم٣  م٣و هرؼی٣ؼ س٣ ه٣ ی نت یزو متف وت س  مکتب کالمیک ،سنتٚ ؿست ٝمالیی
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ه ی رؼیؼ، صتو ػؿ ٍوؿت لبول سنتٚ ؿست ٝمالیی، نتیزه سنی ؿی سف  سـ ػیؼگ ه کینقی ػیگـ سن 
 ه ی فٞ ل سلتَ ػی سم . تٞ ػل ػؿ س فسؿ و لقوم سٝم ل می م  سـوف ٝؼم ،ه  تک نه

 هؼـفی الگ۱ْ .۸
توسن٣ؼ س٣ه  ی سلتَ ػم٣نزو م٣نتو نموه  ه ی هقینه ؿف هو ن ىو سف می م  پولو، مؼل ػؿ تضلیل
ـگؾسؿی می م  پولو پ مظ ػهؼ م٣ون، پ ؿسمتـه٣ ی ک٣ هو ه ی پـمو ی فت٣ه م٣ؼل  مـسوٓ سه سح

س فگوکننؼه ىـسیٔ ص٣ کم س٣ـ سلت٣َ ػ نین٣تنؼ و ى٣ـسیٔ سلت٣َ ػی هم٣وسؿه ػؿ ص٣ ل ت٢یی٣ـ سم٣  
 س٣  سلت٣َ ػی سلگوه ی سه مـسوٓ ه ی صوفه ػؿ ؿس رؼیؼی س ب لوک ك (. سنتم ػإلالآل آلیلوک ك،

 ت٣َ ػفو پوی٣ ی ٝم٣ومو ت٣ٞ ػل سلگ٣وی سلگوه٣ ، سی٣ن سف ک٣ـػ. یک٣و آ٣١ ف پ ؿسمتـه٣ ی م٣ عت ؿی
(DSGE) 2ه ی می م٣  سح٣ـ سلت٣َ ػ و همچن٣ین سؿفی٣ سی پوی٣ یی ؿفت٣ ؿ س٣ـسی ػؿک سم٣  ک٣ه 

 م٣ فی سهین٣ه ؿفت٣ ؿ سـسم٣ ك ک٣الن سلتَ ػ ه ، مؼل سین گیـػ. ػؿ مو لـسؿ سمتف ػه سلتَ ػی موؿػ
 ؿس ت٣َ ػفو پوی ی مینتم یک ػؿنه ی  که ىوػ، مو مؼلن فی ه  سغو تم م ػؿ سلتَ ػی ٝوسمل
ه٣ ی سلت٣َ ػ ک٣الن،  ه  س٣ه تضلی٣ل ػؿ ٕول سیو سف م٣ه ػه٣ه سف وؿوػ سی٣ن م٣ؼل .ػهنؼ مو تيکیل
ـگ٣ؾسؿی می م٣  پ٣ولو و م٣ لو، پیو فی ػی سـ پ یه سین م٣ؼل ه ی پژوهو سین٣و  ه  و ػؿ فمین٣ه سح

 ه  ٍوؿت پؾیـفته سم .  تٞؼیل تک نه م فوک ؿؿونؼ آتو مت٢یـه ی سلتَ ػی و تضلیل پوی ی 
ه٣ ی  ى٣وػ و سغو ػؿ سلگوه ی تٞ ػل ٝمومو، فـُ حب ت م٣ یـ ى٣ـسیٔ کن٣ ؿ گؾسى٣ته م٣و

ٕوؿی ک٣ه ت٢یی٣ـ ػؿ  ى٣ونؼ، س٣ه پیومته ػؿ نٚـ گـفته مو هم سه ٍوؿت مزموٝه مغتلف سلتَ ػ سه
ٝب ؿت ػیگ٣٣ـ، سلگوه٣٣ ی ت٣٣ٞ ػل ٝم٣٣ومو  م٣٣ فػ. س٣٣ه ه٣٣  ؿس نی٣٣ق مت٣٣إحـ م٣٣و ه٣٣ـ سغ٣٣و، م٣٣ یـ سغو

کنن٣ؼ.  ه ی ؿفت ؿی و م عت ؿی ی٣ک سلت٣َ ػ ؿس م٣نٞکل مو ىونؼ که ویژگو سی ک لیبـه مو گونه سه
ٕوؿ مٞمول ػؿ ل لب فـوُ مغتل٣ف، ف٣ـم ت٣ سٞو  هه ی ؿفت ؿی و م عت ؿی هـ سلتَ ػ س ویژگو

ه ی ر نيینو ع ً ه٣ـ سغ٣و تولی٣ؼی ػؿ ه٣ـ سلت٣َ ػ  متف وت، پ ؿسمتـه ی متف وت و کيو
ه ی م عت ؿی کيوؿه ی مغتلف، ت٣إحیـ ی٣ک تک ن٣ه  ىونؼ. س  توره سه تف وت ػؿ ویژگو سی ن مو

 ػؿ سلگوه ی تٞ ػل ٝمومو هـ کيوؿ متف وت عوسهؼ سوػ. 
ػؿ مه ف ف کلو ٕـسص٣و ى٣ؼه سم٣ .  الألآل-الإلألآل ه ی ه ی م ل هسـ سم ك ػسػ سین سغو

ػؿ سغو سول س  سمتف ػه سف سلگوی تٞ ػل ٝمومو پوی ی ت٣َ ػفو س٣ه سـؿم٣و وسک٣نو مت٢یـه٣ ی 
ػؿ سی٣ن ؿسس٣ٖه س٣  سم٣تف ػه سف  کالن سلتَ ػی سه آفسػم فی نـط موػ س نکو پـػسعت٣ه ى٣ؼه سم٣ .

ه٣ ی ؿف٣ هو  ػسعته ىؼه سم . سغو ػوم سه سـؿم٣و آح٣ ؿ فی٣ نسه آفمون فـوُ پـوسکنو توسسٜ 

 
1- Lucas 
2- Dynamic Stochastic General Equilibrium 
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موػ س نکو سـ سم٣ ك سلگ٣وی ت٣ٞ ػل ٝم٣ومو پوی٣ ی  نـط آفسػم فی عَوٍ ً ه ی پولو می م 
 تَ ػفو پـػسعته ىؼه سم . 

 ػسػن آفسػم٣ فی ن٣٣ـط سه٣ـه، همگـسی٣ی ن٣٣ـط سه٣ـه م٣وؿػ سم٣٣تف ػه  ػؿ سغ٣و آع٣ـ س٣٣ـسی ني٣ ن
  .گیـػ لـسؿ مو

ت٣ٞ ػل ص ٣ٍل نه و ػمتوؿی ٍوؿت سه پولو مم م ت تومٔ س نکو موػ آنز  که نـطّمن ً سف 
 ػؿس٣ ؿه ن٣ـط من٣تنؼ و ک م٣ل آم ؿ و سٕالٝ ت همچنین و ىوػ مو تٞیین پول تم ّ ی سف ٝـّه و

 ؛ س٣  تور٣ه س٣هنین٣  ػمتـك ػؿ سم ، س فسؿ سین ػؿ تم ّ  و ٝـّه ت سٜ که س فسؿ١یـؿممو موػ
ـکقی من ؿیوی  همـسه توؿم س  نـط متن مب نـط موػ س نکوس یؼ ػؿعَوً نـط سهـه که  س نک م

 توؿم ینـطی ی ػىؼه ٍوؿت من ؿیو ١یـؿممو سه س فسؿ یموػ( ىوػ، نـط سهـه تٞیین ػؿٍؼأل س 
ه ی  ى٣٣وػ. همچن٣٣ین می٣٣ نگین وفن٣٣و ن٣٣ـط م٣٣وػ م٣٣پـػه ػؿ٣٣ٍؼ( ػؿ ن٣٣ٚـ گـفت٣٣ه موأل س٣٣  هم٣٣ـسه
 نکو ػؿ نٚـ گـفته ىؼه سم .ٝنوسن نـط موػ س  گؾسؿی نیق سه مـم یه

 تٌظین الگْ ۱. ۱
ػؿ سغ٣٣و سول س٣٣  سم٣٣تف ػه سف سلگ٣٣وی ت٣٣ٞ ػل ٝم٣٣ومو پوی٣٣ ی  ت٣٣ـ سى٣٣ ؿه ى٣٣ؼ، ٕوؿ ک٣٣ه پ٣٣یو هم٣٣ ن

سه سـؿمو وسکنو مت٢یـه ی کالن سلتَ ػی سه آفسػم فی نـط موػ س نکو پـػسعته ى٣ؼ.  تَ ػفو
سم٣تف ػه ى٣ؼه سم٣ .  1MIUسی  ی٣هه٣  سف م٣ؼل پ  ػؿ سین سغو س  سمتف ػه سف عٔ فکـی نئوکینقی

ـگـفته سف مؼل ىوؿف یؼ ( سم٣  ألآلو همچنین ى همـسػی و همک٣ ؿسن ی (آلی 2سین مؼل س
کنن٣ؼه، تولی٣ؼست  که س  توره سه م عت ؿ سلتَ ػ سیـسن، موروػی م٣ـم یه ػؿ لی٣ؼ سوػر٣ه م٣َـف

لیم  و سغ٣و پ٣ولو سی همـسه س  منبنؼگو  ه ی تولیؼی ػؿ ل لب ک  ه ی نه یی و وسمٖه سنگ ه
 سنؼ تنٚیم و سنٔ ػسػه ىؼه سم . ؿس وسؿػ مؼل نموػه

 ُبی تؼبػل ػوْهی پْیبی تَبػفی ّتضلیل هؼل هـاصل ثـآّؿػ ّ تزقیَ
 ؛ٕـسصو توسسٜ هؼف ى مل ت سٜ مٖلوسی  ع نوسؿ و ت سٜ موػ سغو سنگ ه  -1
 ؛تٞیین لیوػ منئله ى مل لیؼ ع نوسؿ، لیؼ ػول ، لیؼ سنگ ه -2
 ؛ؿیقی پوی  ی  کنتـل سهینه م فی سـ پ یه ت سٜ  گـسنژ ی  ؿوه سـن مه سهینه ٕـسصو منئله  -3
 ؛سمتغـسد ىـوٓ مـتبه سول  -4
 ؛ه ی موروػ م فی ىـوٓ مـتبه سول سـ پ یه ؿوه عٖو -5
 ؛پیؼس کـػن ممؼسؿ تٞ ػل سلنؼمؼت مت٢یـه ی مؼل -6

 
1- Money in utility function 
2- Frank Schorfheide  
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 ؛ک لیبـسمیون پ ؿسمتـه ی م عت ؿی -7
سنؼ و سٕالٝ ت ک فو ػؿ موؿػى ن  تزـسی ک لیبـه نيؼهسـآوؿػ پ ؿسمتـه یی که ػؿ سػسی ت  -8

 ؛ وموروػ نین 
 .ه  وتضلیل مؼل ػؿ ل لب توسسٜ وسکنو آنو و تزقیه وسؿی نل تک نه تزقیه  -9

 عبًْاؿُب
نه ی٣  ػؿ سنتغ٣ ب م٣َـف، م٣پـػه، مور٣وػی م٣ـم یه و ٝـ٣ّه  ع نوسؿ نمونه س  ػوؿه ٝمـ س٣ی

و ى٣وػ. مور٣وػی م٣ـم یه ع٣ لٌ  ٝ مل تنقیل ػؿ نٚـ گـفت٣ه مو βگیـػ،  نیـوی ک ؿ تَمیم مو
ى٣وػ ع نوسؿه٣  سف م٣َـف  سمتهالک ػؿ نٚـ گـفته ى٣ؼه سم٣ . ػؿ سی٣ن سؿتب٣ ٓ ف٣ـُ مو سؼون

ک  ه ی ػسعلو و ک  ه ی وسؿػستو ع ؿرو مٖلوسی  کنب کـػه و س  ک ؿکـػن سف مٖلوسی  آنه  
گیـن٣ؼ  آنه  تَمیم م٣و نم ینؼ. مو سیيینهعوػ ؿس  ىوػ. ػؿ سین مؼل ع نوسؿه  مٖلوسی  ک مته مو

ٍوؿت نمؼ ػؿ ػوؿه ر ؿی نگهؼسؿی کننؼ و مه میقسن سـسی ػوؿه سٞؼ ػؿ س ن٣ک  مه ممؼسؿ پول سه
 کننؼ ت  ل ػؿ سه کنب موػ س ىنؼ. گؾسؿی مو مپـػه

 ٍوؿت ؽیل ػؿ نٚـ گـفته ىؼه سم   ىکل تبٞو ت سٜ مٖلوسی  سه

 تبثغ هطلْثیت 
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                                                                                        ُب ثٌگبٍ

ه ی تولیؼکننؼه ک  ه٣ ی  سنگ ه تولیؼکننؼه ک  ی نه یی که ک  ه ی متم یق تولیؼىؼه تومٔ سنگ ه
ـکیب آ وسمٖه ؿس عـیؼسؿی مو ن نه٣ یی سکن٣ؼ و س٣ه عـی٣ؼسؿ نه  ک٣  یی نه٣ یی تولی٣ؼ موکنؼ و سف ت

ـکی٣ب ک٣ ؿ و م٣ـم یه و تض٣  ی٣ک  فـوى٣نؼ. سنگ ه مو ه٣ ی تولیؼکنن٣ؼه ک  ه٣ ی وسم٣ٖه ک٣ه سف ت
 .کننؼ مومٞین سه تولیؼ سنوسٛ ک  ی متم یق ػؿ یک فْ ی ؿل س  سنضَ ؿی سلؼسم  فنّ وؿی
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 ُبی تْلیؼکٌٌؼٍ کبالُبی ًِبیی ثٌگبٍ
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 ی ّامطَُبُبی تْلیؼکٌٌؼٍ کبال ٌگبٍث
ه ی ؿل س  سنضَ ؿی ػؿ سغو تولیؼکننؼه ک  ه ی وسمٖه تيکیل  سی سف سنگ ه سلتَ ػ سف فنزیـه

ـکی٣ب  کنن٣ؼ موه  ک  ه ی متم یقی تولیؼ  ىؼه سم  که هـ کؼسم سف سنگ ه ک٣ه ػؿنه ی٣  پ٣ل سف ت
 ىوػ. تومٔ سنگ ه تولیؼکننؼه ک  ی نه یی تومٔ ع نوسؿه  عـیؼسؿی مو

                                                     (إلی
tAAtAt

tjtjttj
H

AAA

LkAy

,1

1

,,,

)1(

)1,0(,)(











 

H                                                                               (إلی

tH

tj

H

tjp

tj y
P

P
AC

2

1,

,

, 1
2 

















 

 ُبی تْلیؼکٌٌؼٍ کبالُبی ّامطَ یبثی ثٌگبٍ ثِیٌَ
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 ثغو ًفت
ى٣ؼه سوپ٣ک  کيوؿ ػسؿسی ٍ ػؿست مٞین و ح ستو سم  که س  توره سه ممف تٞیین ىوػ موفـُ 

کيوؿ فـُ ػوؿ سف ؽهنو نین . ػؿآمؼ نف  سف ؿسسٖه ؽیل  سـسی ٍ ػؿست و توسن ٍ ػؿستو مٞین
 ىوػ.  ه ی ره نو نف  ػؿ میقسن ٍ ػؿست مض مبه مو ّـب نـط سؿف ػؿ لیم  یٞنو ص ٍل

                                                             (ال)
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 ثغو پْلی
ؿ سین مؼل فـُ سـ سین سم  که پ یه پولو سـسم ك ت٢ییـست ممؼسؿ ؽع یـ سؿفی ع ؿرو س ن٣ک ػ

ـکقی، ت٢ییـست ػؿ کنـی سوػره ػول  که تومٔ سغو عَوٍو تٞیین نمو ىوػ و ت٢یی٣ـست  م
ـکقی سه س نک س٣ نکو و ع٣ لٌ  ن٣ٚ مکنؼ. ع لٌ ػسؿسیی ع ؿرو  ه  ت٢ییـ مو نـط تنقیل س نک م

. آینؼ مو ىم ؿ سهس نکو سف ٝوسمل مهم سفقسیو ؿىؼ نمؼینگو ػؿ سیـسن  نٚ م سؼهو سغو ػولتو سه
س نکو سه ػ یلو هم ننؼ سفقسیو ػؿآمؼ سؿفی ی  سؼهو ػول  س٣ه  نٚ مه ی ع ؿرو  من نچه ػسؿسیی

سف٣قسیو پ ی٣ه  ٝل  سهگ ه صزم نمؼینگو  آن ،س نکو ػؿ سحـ کنـی سوػره ػول  سفقسیو ی سؼ نٚ م
هؼ ی ف . سگـ مغ ؿد ػولتو سفقسیو ی سؼ ػول  سین هقینه ؿس س  م پ سمکن ك پولو سفقسیو عوس

ـک٣قی  کنؼ. س  توره سه پ یین ی  سـػسى  سف ٍنؼوق ؽعیـه سؿفی ربـسن مو سوػن سم٣تمالل س ن٣ک م
ه ی پ٣ولو و  ى٣وػ ػول٣  من٣ئول سٝم٣ ل می م٣  عیق، فـُ مو ػؿ سنی ؿی سف کيوؿه ی نف 

سف مضل علك پ٣ول، ػؿآم٣ؼ م لی٣ تو و ػؿآم٣ؼ ص ٣ٍل سف ف٣ـوه م لو سوػه سم  و مغ ؿد ػول  
مم٣ م پ٣ولو ، ى٣وػ ػول٣  ى٣وػ. ف٣ـُ مو نف  و ٍ ػؿست آن سه ع ؿد سف کيوؿ تإمین م لو مو

 ٝب٣٣ ؿتو مغ٣٣ ؿد ػول٣٣  سف مض٣٣ل   هک٣٣ ؿگقسؿ وسص٣٣ؼ ػؿ سلت٣٣َ ػ سم٣٣  و من٣٣ سٜ ت٣٣إمین م٣٣ لو و س٣٣
ـک -ألػؿآمؼه ی نفتو  -آلم لی ت  -آل  ىوػ. تإمین موقی سمتمـسُ سف س نک م

 نـط ؿىؼ پول 
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ه ی  ىوػ نـط ؿىؼ پول تض  تإحیـ تَمیم ت منتمل مم م پ٣ولو و تک ن٣ه و سینکه فـُ مو
  سم . ػؿآمؼه ی نفتو و تک نه نـط سؿف سممو
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  ىوػ گـفته مونٚـ ػؿ  آلآل ؿسسٖهٍوؿت  ّمن ً می م  سؿفی سه
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 مْػ ثبًکی
 سفت٣ٞ ػل ص ٣ٍل  س٣ؼون و ػم٣توؿی ٣ٍوؿت سه پ٣ولو مم م٣ ت توم٣ٔ س نکو موػ سف آنز  که نـط

 م٣وػ ػؿس ؿه نـط منتنؼ و ک مل آم ؿ و سٕالٝ ت همچنین و ىوػ مو تٞیین پول تم ّ ی ٝـّه و
 یم٣وػ( ؛ ن٣ـط سه٣ـهنین  ػمتـك ػؿ سم ، س فسؿ سین ػؿ تم ّ  و ٝـّه ت سٜ که س فسؿ١یـؿممو

ـک٣قی من ؿیوی س فسؿ ١یـؿممو س  توره سه  ت٣وؿم ٣ٍوؿت ن٣ـط ػؿع٣َوً ن٣ـط سه٣ـه سه س ن٣ک م
 ه ی ى٣٣وػ. همچن٣٣ین می٣٣ نگین وفن٣٣و ن٣٣ـط م٣٣وػ م٣٣پـػه ػؿ٣٣ٍؼ ػؿ ن٣٣ٚـ گـفت٣٣ه مو أل س٣٣  هم٣٣ـسه
 ٝنوسن نـط موػ س نکو ػؿ نٚـ گـفته ىؼه سم . گؾسؿی نیق سه مـم یه

 .ـػگی٣  ، همگـسی٣ی ن٣ـط سه٣ـه م٣وؿػ سم٣تف ػه ل٣ـسؿ م٣و1ػسػن آفسػم٣ فی ن٣ـط سه٣ـه سـسی ني ن
ٝب ؿت  هنم یؼ. س مفهوم آفسػم فی ؿس تبیین مو ،مم  ٍفـ متم یل گـػػ سه ILکه هـمه  ٕوؿی هس

 ٍوؿت فیـ سی ن نموػ  هتوسن مت٢یـ آفسػم فی ؿس س ػیگـ مو

 IL=Logλcon( i - IR)                       (                                                                آلآلی
                                                                                                  Mt+1=Mt – D t +ILt+1Dt  

Dt و گؾسؿی نـط موػ س نکو میقسن مپـػه i ـک٣قی م٣ن ؿیوی س  توره س٣ه ػؿع٣َوً  س ن٣ک م
 سی٣ن ک٣ه ػؿ ى٣وػ ى٣وػ، لض٣ ٗ مو تٞیین ػؿٍؼ أل س  همـسه توؿم س  نـط متن مب س یؼنـط سهـه که 

ػول   ٕـیك سف که سّ فو مبل٠ػؿٍؼ  أل سّ فه سه توؿم نـط س  فس سـون ٍوؿت سه سهـه نـط ٍوؿت
 .گـػػ موٍوؿت ؽیل مض مبه  هس ىوػ، مو ػسػه پوىو

i= inflation+3% 
 ،کنن٣ؼ ه٣  ػؿ ى٣ـسیٔ ؿل٣ ستو ػؿ س٣ فسؿ ٝم٣ل مو س نک ى٣وػ موّمن ً س  توره سه سینک٣ه ف٣ـُ 

ٝب ؿتو موػ سعؾىؼه سـسسـ موػ پـػسعتو سه  سن سـسین موػى ن ػؿ تٞ ػل سـسسـ ٍفـ عوسهؼ سوػ. سه
ـکقی  ع لٌ وسم  .سم ه ی سٖٝ یی و تقؿیك پول س نک م

 ُب ّ ًتبیذ یبفتَ ۱

 مبفی کبلیجـامیْى )همؼاؿػُی( ّ ىجیَ ۳ . ۱
ت٣وسن تم٣ م پ ؿسمتـه٣ ی م٣ عت ؿی  وعٖو لگ ؿیتمو م ىکل سهىؼه  س  سمتف ػه سف مٞ ػ ت تٞ ػلو سی ن

 
1- interest rate liberalization (IL)  
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گـسی ن٣ه و  سلگوی تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفو ؿس سـآوؿػ نموػ. س  توره سه سینکه سین سلگوه  سنی ؿ وسل٣ٜ
ه٣   ػلیل سینکه فمٔ سـ یک م٣ـی تک ن٣ه ىؼه ػؿ سلتَ ػ هنتنؼ و همچنین سه مبتنو سـ وسلٞی ت مي هؼه
نه ی٣  ی٣ک ، ػؿت٣َ ػفو ص٣ول و٣ّٞی  ت٣ٞ ػل س حب٣ تک٣ـػن م٣ٞ ػ ت  تإکیؼ ػسؿنؼ، پل سف ع٣ٖو

ـکیب عٖو ١یـتَ ػفو سف مت٢یـه٣ ی ػؿون ى٣وػ. سن٣ سـسین س٣ـآوؿػ  فس ص ٣ٍل م٣و ػمتگ ه متيکل سف ت
ه ی متؼسول سلتَ ػمنزو ممکن نین . سـسی صل من٣ین سلگوه٣ یی،  ّـسیب ػمتگ ه سف ٕـیك ؿوه

ه٣٣ ی  سف ی فت٣٣ه ک٣٣ لیبـه ک٣٣ـػن مٞم٣٣و  ؿهی ف٣٣  ک لیبـسم٣٣یون یمم٣٣ؼسؿػهو( من م٣٣ب هن٣٣تنؼ. س٣٣ـسی 
 ىوػ. سلتَ ػ عـػ و کالن سمتف ػه مو  ػیگـ ػؿ صوفهپژوهيگـسن  ه ی پژوهو

 ىؼه پ ؿسمتـه ی ک لیبـه. آلرؼول 

 هٌجغ همؼاؿ تؼـیف پبؿاهتـُبی هتغیـ
 (الالألآلى همـسػی ی آلآلأل٫ مهم مـم یه ػؿ تولیؼ  
ζ ألالألآلیسمینو  آلأل٫ نـط سمتهالک مـم یه فیقیکو) 
 (الالألآلک ونؼ ی ال٫ ٝ مل تنقیل ػؿ ت سٜ مٖلوسی   
 (الالألآلفنگنه ی إل٫آل ٝکل کيو ر نيینو سین فم ن مَـف  
 (آلألآلى همـسػی ی إلإل٫ هقینه تٞؼیل لیم    
θ آلألآلى همـسػی ی ألأل٫أل کيو ر نيینو سین ک  ه ی وسمٖه) 
آپ متن ٙـ س  م ؿک  ألألآل٫ نـط م  نه ؿىؼ سممو پول  

 ػؿٍؼی أل
 (آلألآلى همـسػی ی آلإلإل٫ ّـیب عوػؿگـمیو تک نه پول   
 (آلألآلى همـسػی ی آلإل٫ سنضـسف سمت نؼسؿػ سعتال ت می م  پولو   
ّـیب عوػؿگـمیو ػؿ فـسینؼ تک نه لیم     

 نف 
 ه ی پژوهو ی فته الأل٫

 (آلألآلى همـسػی ی إلآل٫ سنضـسف سمت نؼسؿػ لیم  نف    
 (آلألآلى همـسػی ی إل٫ ّـیب عوػؿگـمیو ػؿ فـسینؼ هقینه ػول    
 (آلألآلى همـسػی ی أل٫ سنضـسف سمت نؼسؿػ سعتال ت هقینه ػول    
ه ی می م  پولو و  ّـیب همبنتگو تک نه   

 لیم  نف 
 ه ی پژوهو ی فته الأل٫

ه ی می م  پولو و  ّـیب همبنتگو تک نه   
 هقینه ػول 

 ه ی پژوهو ی فته الآل٫

con ه ی پژوهو ی فته آلآلإل٫ همگـسیی نـط سهـه 

ى٣ ن س٣ـآوؿػ  ػیگ٣ـ ػؿ مٖ ل٣ٞ ت ، سف م٣وی پژوهي٣گـسنػؿ سی٣ن م٣ؼل ؿفت٣هک ؿ سه یسـعو پ ؿسمتـه  مون
ػوس٣ ؿه آنه٣  سصن٣ ك نی٣ فی س٣ه س٣ـآوؿػ  کنؼ نموفم ن کوت ه ت٢ییـ منؼسنو  مؼتگـػیؼه و مم ػیـ آنه  ػؿ 

 ىوػ. عؾ سمتف ػه موإو تنه  س  ؽکـ منيؼ 
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 مبفی ًتبیذ ىجیَ ۸ . ۱
ػؿ سی٣ن سؿتب٣ ٓ سف فیلت٣ـ  و سـؿم٣و ى٣ؼه سم٣  الألآل-الإلألآلم فی س٣ـسی ػوؿه  نت یذ ىبیه
٣ّـیب  آلر٣ؼول  .سم٣تف ػه ى٣ؼه سم٣   Matlabپـمک ت س  کؼنوین٣و ػؿ مض٣یٔ-هؼؿیک

ه٣ ی رؼی٣ؼ  ى٣ؼه کینقی م٣ فی عوػهمبنتگو و سنضـسف مٞی ؿ مت٢یـه٣  ؿس س٣  مم٣ ػیـ ى٣بیه
لب٣ولو  ىؼه نت٣ یذ ل س٣لی م ف سوػن مم ػیـ وسلٞو سه ىبیه س  توره سه نقػیک .کنؼ مم ینه مو

 سؿسئه ىؼه سم .

 ىؼه و  م فی مم ینه ّـیب همبنتگو و سنضـسف مٞی ؿ مت٢یـه ی ىبیه .آل رؼول
 ه ی وسلٞو ػسػه

ىؼٍ  مبفی ُبی ىجیَ ػاػٍ
 ّالؼی

 اًضـاف هؼیبؿ ضـیت عْػُوجنتگی ػؿ ّلفَ

 ػاػٍ ّالؼی
همؼاؿ 

 ىؼٍ مبفی ىجیَ
 ػاػٍ ّالؼی

همؼاؿ 
 ىؼٍ مبفی ىجیَ

 آلأل٫ آلإل٫ الإل٫ ألال٫ تولیؼ وسلٞو مـسنه سؼون نف 
 ألأل٫ الإل٫ آل٫ ألأل٫ مَـف وسلٞو مـسنه

 الأل٫ ألأل٫ الإل٫ إلال٫ م نؼه وسلٞو پول
 پژوهوه ی  عؾ  ی فتهإم 

  

 پبمظ آًی الگْ ۱ . ۱
 ن٣ٚ مىوػ مت٢یـه٣ ی سم٣مو ػؿ  سفقسیو ؿىؼ نمؼینگو ػؿ ر مٞه مبب مو ،آل س  توره سه نموػسؿ

ه  و ػمتمقػه  و نـط موػ سممو س  ت٢ییـ مخب  موسره ى٣ونؼ و سف٣قسیو  سلتَ ػی سٝم سف لیم 
ػلیل سفقسیو سیيتـ توؿم ػؿ مم ینه س  موػ س نکو، نـط موػ وسل٣ٞو ػؿ سلت٣َ ػ ک٣ هو  ی سنؼ. سه

پولو  س نکو ؿل ستو س  سـوف تک نه نٚ مػؿ  م س نکو منتمل عوسهؼ ىؼ.نٚ ی فته و سف ٕـیك تک نه سه 
گؾسؿی ک٣ هو  و ک هو نـط موػ وسلٞو تم یل سه ػؿی ف  وسم سفقسیو ی فت٣ه و تم ی٣ل س٣ه م٣پـػه

ه٣  هم٣ـسه س٣  سف٣قسیو تم ی٣ل سف٣ـسػ س٣ـسی  گ٣ؾسؿی ػؿ س نک عوسهؼ ی ف .ک هو تم یل س٣ه م٣پـػه
 .سم گؾسؿی ػؿ س فسؿه ی ر نيین  مـم یه

 گؾسؿی ک٣ هو ی فت٣ه سم٣ . م٣پـػه هس٣گؾسؿی سف٣قسیو و تم ی٣ل  مـم یه ،آلس  توره سه نموػسؿ 
کنن٣ؼ  نـط موػ مپـػه کمت٣ـی ػؿی ف٣  مو ،گؾسؿ ع نوسؿه ی مپـػه ،ٝالوه سـ سین ػؿ مؼل ص ّـ

متْـؿ  ،گؾسؿسن ی سؼ. ػؿ سین ىـسیٔ مپـػه ػؿ ٕول ٝمـ ک هو مو ى ن سن سـسین ػؿآمؼ و مَـف
 منتفٜ عوسهنؼ ىؼ.  ،گیـنؼگ ن و وسم
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 ه ی پولو مت٢یـه ی سممو سه سـوف تک نه. وسکنو آلنموػسؿ 

 

 ه ی پولو وسکنو مت٢یـه ی صمیمو سه سـوف تک نه .آلنموػسؿ 

 ُبی پْلی ُؼف گؾاؿی ّ تضلیل فیبى ؿفبُی میبمت ۱ . ۱

 یگؾاؿ ُؼف ۳ . ۱ . ۱
ه ی پ٣ولو عَو٣ٍ ً  ه ی ؿف هو می م  ٕوؿ که سى ؿه ىؼ ػؿ سغو ػوم سه سـؿمو آح ؿ فی ن هم ن
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نـط موػ س نکو سـ سم ك سلگ٣وی ت٣ٞ ػل ٝم٣ومو پوی٣ ی ت٣َ ػفو پـػسعت٣ه ى٣ؼه سم٣ . آفسػم فی 
ه٣ ی ؿف٣ هو تضلی٣ل سح٣ـست می م٣  پ٣ولو ػؿ سلت٣َ ػ سی٣ـسن س٣   تضلی٣ل فی٣ ن ،هؼف سف سؿسئه سضج

ه ی  . سؼین منٚوؿ سحـست فی ن ؿف٣ هو می م٣ سم  ف مؼل تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفوسمتف ػه س
ی ى٣ عٌ گؾسؿ هؼف(، DITRی توؿم ػسعلو تض  ل ٝؼه تیلوؿ یسؿگؾ هؼفپولو مغتلف ى مل 

( و PEGی ن٣٣ـط سؿف ح س٣٣  یگ٣٣ؾسؿ هؼف( و CITRلیم٣٣  م٣٣َـف کنن٣٣ؼه تض٣٣  ل ٣٣ٝؼه تیل٣٣وؿ ی
من٣ٚوؿ  ىؼه سم . س٣ه م فی ىبیه (ILی نـط موػ یهمگـسیی نـط موػ س نکو س  س فسؿ آفسػ/گؾسؿ هؼف

ـگـفت٣ه سف گ٣ لو و مون م٣لو سف تضلیل آح ؿ ؿف هو می م  پولو، ( س٣ـ إلآلی آلت٣ سٜ فی٣ ن ؿف٣ هو س
 سم ك تمـیب مـتبه ػوم ت سٜ مٖلوسی  ع نوسؿ سمتف ػه ىؼه سم . 

ی مت٢یـه٣٣ ی پ٣٣ولو یت٣٣وؿم ػسعل٣٣و، گ٣٣ؾسؿ هؼفٕوؿ کل٣٣و لوس٣٣ٝؼ می م٣٣  پ٣٣ولو سف ٕـی٣٣ك  س٣٣ه
 ؼ ىون  ٍوؿت فیـ ػؿ نٚـ گـفته مو ى عٌ لیم  مَـف کننؼه و نـط سؿف ح س (، سه

  :(DIT)         ی توؿم ػسعلوگؾسؿ هؼف
        ی نـط موػ گؾسؿ هؼف
   :(CIT)      کننؼه ی ى عٌ لیم  مَـفگؾسؿ هؼف

 ( PEG ی      تخبی  نـط سؿف
 توسن نوى     همچنین سـسم ك ل ٝؼه تیلوؿ مو

   :(DITR)           ل ٝؼه تیلوؿ توؿم ػسعلو
   :(CITR)          ل ٝؼه تیلوؿ ى عٌ لیم  مَـف کننؼه

سنضـسف سم٣ت نؼسؿػ  آلفـُ ىؼه سم . رؼول  إل٫آلس  ممؼسؿ سمت نؼسؿػ     ٕوؿی که پ ؿسمتـ سه
نت٣ یذ ػهؼ. س٣ـ سم٣ ك  ىؼه ني ن مو م فی و ىبیه DIT ه ی پولو مت٢یـه ی مؼل ؿس تض  می م 

ت٣وسن  م٣و PEGو  DITR ،CITRه ی  ى٣ؼه می م٣  م٣ فی آمؼه، س  مم ینه وسؿی٣ نل ىبیه ػم  هس
ت٣ـ سم٣ ،  موف٣ك PEGو  CITR   ػؿ تخبی  تولیؼ ننب  سه ػو می م٣  DITRػؿی ف  که می م  
تولی٣ؼ کمت٣ـی نن٣ب  س٣ه ػو می م٣  ػیگ٣ـ ػسؿػ. ػلی٣ل وسؿی٣ نل  ،ى٣ؼه م٣ فی فیـس وسؿی٣ نل ىبیه

توسن سه ن توسنو ػؿ رل٣وگیـی سف  ؿس مو PEGو  CITRىؼه س  تـ تولیؼ تض  ػو می م   م فی ىبیه
 ننب  ػسػ.سفقسیو نـط سؿف سممو و ػؿنتیزه ک هو سؿفه پول ػسعلو 

سف  PEGو  CITRه ی  نن٣ب  س٣ه می م٣  DITRػه٣ؼ می م٣   همچن٣ین نت٣ یذ ني٣ ن م٣و
ىؼه م یـ مت٢یـه  تض  ػو می م   م فی مقی  ننبی سـعوؿػسؿ سم ، فیـس وسؿی نل ىبیه ٝؼم

CITR  وPEGتوسن ػؿی ف  تض  ػو می م   ، کمتـ سم . ٝالوه سـ آن، سه آم نو موCITR  و
PEG ً ىبیه سه هم هنتنؼ. ؿفت ؿ مت٢یـه  تمـیب 

 
1- Gali & Monacelli 
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 . سنضـسف سمت نؼسؿػ مت٢یـه ی مؼلألرؼول 

 هتغیـُب
 ثِیٌَ
DIT 

 مبفی ىؼٍ ىجیَ
DITR CITR PEG IL 

 ألآل٫ ألإل٫ الأل٫ ال٫ ٫ تولیؼ وسلٞو

 ألألأل٫ إلأل٫ الأل٫ آلإل٫ ٫ توؿم ػسعلو

 الآل٫ آلآل٫ ألآل٫ ألإل٫ آلإل٫ کننؼه ى عٌ لیم  مَـف

 الآل٫ ألآل٫ ألالآل٫ ألألآل٫ آلآلآل٫ ؿسسٖه مب ػله

 آلآلأل٫ ٫ ال٫ أل٫ آلإل٫ نـط سؿف سممو

 آلالأل٫ إلإل٫ آلإل٫ آلال٫ ألال٫ نـط سؿف ماحـ وسلٞو

 پژوهوه ی   منبٜ  ی فته

 ُبی پْلی تضلیل فیبى ؿفبُی میبمت ۸ . ۱ . ۱
ه ی پ٣٣ولو  ه٣٣ ی ؿف٣٣ هو می م٣٣  ٕوؿ ک٣٣ه سى٣٣ ؿه ى٣٣ؼ ػؿ سغ٣٣و ػوم س٣٣ه سـؿم٣٣و آح٣٣ ؿ فی٣٣ ن هم٣٣ ن

عَوٍ ً آفسػم فی موػ نـط س نکو سـ سم٣ ك سلگ٣وی ت٣ٞ ػل ٝم٣ومو پوی٣ ی ت٣َ ػفو پـػسعت٣ه 
تضلیل سحـست می م  پولو ػؿ سلتَ ػ  ،ه ی ؿف هو سضج تضلیل فی نىؼه سم . هؼف سف سؿسئه 

. سؼین من٣ٚوؿ سح٣ـست سم ( DSGEسیـسن س  سمتف ػه سف یک مؼل تٞ ػل ٝمومو پوی ی تَ ػفو ی
ی ت٣وؿم ػسعل٣و تض٣  ل ٣ٝؼه تیل٣وؿ گ٣ؾسؿ هؼفه ی پ٣ولو مغتل٣ف ى٣ مل  فی ن ؿف هو می م 

( و CITRل ٣٣٣ٝؼه تیل٣٣٣وؿ ی کنن٣٣٣ؼه تض٣٣٣  ی ى٣٣٣ عٌ لیم٣٣٣  م٣٣٣َـفگ٣٣٣ؾسؿ هؼف(، DITRی
ی نـط موػ یهمگـسیی نـط موػ س نکو س  س٣ فسؿ گؾسؿ هؼف( و PEGی نـط سؿف ح س  یگؾسؿ هؼف
منٚوؿ تضلیل آح٣ ؿ ؿف٣ هو می م٣  پ٣ولو، ت٣ سٜ فی٣ ن ؿف٣ هو  م فی ىؼه سم . سه ىبیه (ILآفسػ/

ـگـفته سف گ لو و مون ملو ی  نوسؿ سم٣تف ػه ( سـ سم ك تمـیب مـتبه ػوم ت سٜ مٖلوسی  عإلآلس
 ٍوؿت فیـ سم   ىؼه که سه

                                                        ( ألآلی
     

 
*
 

 
   (    )              +  

 ٕوؿی که تض  می م  پولو سهینه ػسؿیم  ىک ف تولیؼ سم ، سه   که ػؿ آن 

(    )                                                                       (ألآلی                           

 ىوػ  (، ىـٓ فیـ سـلـسؿ موDITی توؿم ػسعلو یگؾسؿ هؼفسؼیهو سم  تض  سرـسی ک مل 
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منٚوؿ تموی  نت یذ سف ت٣ سٜ فی٣ ن ؿف٣ هو ػیگ٣ـی ک٣ه سف ت٣ سٜ مٖلوسی٣  سؼم٣   همچنین سه
( ألآلی 2( و ویلی٣ مقالآلی 1فسمولین ىوػ. سین ت سٜ تومٔ مومونو و نی مؼه، نیق سمتف ػه مو

 ٍوؿت فیـ سم    مٞـفو ىؼه و سه

 (  )                                                                                                  (  إلآلی

ّـسیب نوم ن ت توؿم و تولیؼ هنتنؼ. تف٣ وت سی٣ن  تـتیب سه W2و  W1ه ی  که ػؿ آن، وفن
کنن٣ؼه سم٣ . سف آنز٣  ک٣ه  ؿسسٖه س  ؿسسٖه فوق آن سم  که مٞی٣ ؿ ت٣وؿم، ى٣ عٌ لیم٣  م٣َـف

ؿػست٣٣و هن٣٣تنؼ، سن٣٣ سـسین س٣٣ـسی وس ،ک  ه٣٣ ی ل س٣٣ل تز٣٣ ؿت سلت٣٣َ ػ ػسعل٣٣و ى٣٣وػ موف٣٣ـُ 
 کننؼه سیيتـ سف توؿم سهمی  ػسؿػ.  کننؼگ ن و ػول ، ى عٌ لیم  مَـف مَـف

  توسن نوى    مو س  مم ینه ؿوسسٔ
                             (                                                                      إلآلی

     

 
 
 

 
 

                               (                                                        الآلی
     

 
       

 و   (، ٣ّـسیب إلآلؼه ػؿ ؿسسٖه گ لو و مون ملو یى س  لـسؿػسػن پ ؿسمتـه ی ک لیبـه
ػهؼ ّـیب نوم ن ت توؿم  آینؼ. سین نتیزه ني ن مو ػم  مو هس إل٫و  الأل٫آل تـتیب سه   

م٣ فی ت٣ سٜ فی٣ ن ؿف٣ هو،  سف ّـیب نوم ن ت تولیؼ سم . سن سـسین ػؿ ىبیه تـ سقؿشسنی ؿ 
سف یی   تـ سقؿشىونؼ که ّـیب نوم ن ت توؿم  ٕوؿی تٞیین مو    و   ه ی مغتلف  وفن

م فی توسس٣ٜ فی٣ ن ؿف٣ هو ؿس  نت یذ ىبیه آل( ّـیب نوم ن ت تولیؼ س ىؼ. رؼول س  من وی
 DITRى٣وػ، می م٣   ٕوؿ که مي هؼه م٣و ػهؼ. هم ن تض  لوسٝؼ می م  پولو ني ن مو
ٕوؿ مضنوك فی ن ؿف هو س  تـی ػسؿػ. س  توره سه سی٣ن  ػؿ مم ینه س  ػو می م  ػیگـ، سه

 وی ػیگ٣ـ، سف تولی٣ؼ سم٣  و سف م٣ ت٣ـ سقؿشکه ػؿ توسسٜ فی٣ ن ؿف٣ هو، ٣ّـیب وفن٣و ت٣وؿم 
من٣٣ین م٣٣ فی ى٣٣ؼه ت٣٣وؿم س٣٣  تـ سم٣٣ ،  ، سنض٣٣ـسف سم٣٣ت نؼسؿػ ىبیهDITRتض٣٣  می م٣٣  

 منٖمو سم . گیـی نتیزه
سع٣تالف  PEGو  CITRه ی  م فی ى٣ؼه تض٣  می م٣  همچنین سگـ مه فی ن ؿف هو ىبیه

س٣ـ CITRت٣ـ سم٣ . فی٣ـس می م٣   من م٣ب CITRت٣وسن گف٣  می م٣   منؼسنو نؼسؿنؼ، سم  م٣و
  که ػؿ آن پ ؿسمتـ سم تیلوؿ  سم ك ل ٝؼه

 
و س٣ه سن٣ؼسفه ک٣ فو س٣قؿش  إل٫آلس  ممؼسؿ سم٣ت نؼسؿػ  

 
1- Sosonov & Zamulin 
2- Williams 



pub.m
bri.a

c.i
r

 ۵۳۱                         احـ آفاػمبفی ًـط مْػ مپـػٍ ثبًکی ثـ هتغیـُبی کالى التَبػی                       
 

ٝملک٣ـػ آن  ػؿنتیز٣هو  نب٣وػهسـ سم ك سنٔ تیلوؿ  PEGوّٜ ىؼه سم ، ػؿ ص لو که می م  
  تض  تإحیـ پ ؿسمتـ

 
 نین . 

 ػؿٍؼ(. فی ن ؿف هو تض  لوسٝؼ می م  پولو یسـ صنب ألرؼول 

 DITR CITR PEG IL تبثغ فیبى ؿفبُی

V )ألآلال٫آل آل٫آل الآلإل٫آل آلال٫آل یگ لو و مون ملو 

 إلآلأل٫ إلآلأل٫ ألألإل٫ إلال٫أل               

 آلأل٫ الالإل٫ ألال٫ الالآل٫أل              

 الإلأل٫ إلآل٫ ألالآل٫ ألأل٫              

 ألألإل٫ الالأل٫آل آلألأل٫ الألآل٫آل              
 پژوهو ه ی   نبٜ  ی فتهم

 ثـؿمی ؿاثطَ فیيـ ػؿ التَبػ ایـاى ۲ . ۱
آفمون فـّیه مبن٣و س٣ـ ور٣وػ ؿسس٣ٖه مٞن٣ ػسؿ س٣ین ن٣ـط ت٣وؿم و م٣وػ  ،سف سؿسئه سین لنم  فهؼ

پ م٣ظ  پـم٣وٝب ؿتو سی٣ن لن٣م  س٣ه سی٣ن  . س٣هى٣وػٍض  سین سمتؼ ل آفم٣ون  سم  ت  سممو
که آی  ػؿ سلنؼمؼت سین نـط توؿم و نـط موػ سممو ؿسسٖه مخب  و مٞن ػسؿی ور٣وػ ػسؿػ  ػهؼ مو

سنؼسف وروػ ػسؿػ. ػؿ سین ؿسمت   سین نـط توؿم و نـط پل ین آی  ؿسسٖه سلنؼمؼت مٞن ػسؿینو همچ
ٝنوسن ن٣ـط م٣وػ سم٣مو و ى٣ عٌ سه٣ ی م٣َـف کنن٣ؼه  می نگین نـط موػ سلنؼمؼت س٣ نکو س٣ه

 وؿم توؿم ػؿ نٚـ گـفته ىؼه سم .ٝنوسن نـط ت سه
سسقسؿ من مبی سـسی تضلیل  سنب ىتگو س  توره سه ن م ن سوػن س١لب مت٢یـه ی سلتَ ػی مؼل هم

سمک٣ ن تضلی٣ل سلنؼم٣ؼت ؿوی  ،سنب ى٣تگو . همچن٣ین م٣ؼل همآیؼ موىم ؿ  ؿوسسٔ سین مت٢یـه  سه
ـکت٣و کن نو هممت٢یـه  ػؿ ٕول مود ی سگـٝب ؿتو  سه م فػ فـسهم موؿس مت٢یـه   س ى٣نؼ  ػسى٣ته ص

. سـسی آفمون سلنؼمؼت می ن نـط م٣وػ گـػػ موؿسسٖه ػؿ سفك سلنؼمؼت فـسهم  ینسمک ن مي هؼه س
 ػو-. سـسی آفمون فـّیه سف آم ؿه ک٣ یىوػ سمتف ػه مو it= +βpt+ut سممو و نـط توؿم سف ؿسسٖه

نی٣ق سف م٣ؼل عوػؿگـم٣یون وتضلیل  . س٣ـسی تزقی٣هگ٣ـػػ موػؿٍؼ سمتف ػه  إلػؿ مٖش مٞن ػسؿی 
سـسی سـلـسؿی ؿسس٣ٖه ىؼه سم . سنب ىتگو سمتف ػه  ؿوه هم، ٕوؿ ميغٌ و سه (VARسـػسؿی ی

سنب ى٣٣تگو  آفم٣٣ون هم ػؿ 1.سی٣ن سم٣٣تؼ ل مبن٣٣ ی ک٣٣ ؿ سنگ٣ل و گـنز٣٣ـut=0سلنؼم٣ؼت نی٣٣ ف سم٣٣  

 
1- Engel & Granger 
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م٣  وه ننون یک ؿوه من٣ؼمت٢یـه سیسنب ىتگو  سم .ػؿ مم سل ؿوه سنگل و گـنزـ آفمون هم
 تـین ؿوه ػؿ سـآوؿػ فیيـ تبؼیل ىؼه سم . ه ی سعیـ سه مٞمولو که ػؿ م ل

 عالٍه آفمون پ ی یی مت٢یـه  سه ؿوه پـون .إل رؼول

 مطش پبیبیی هتغیـ
 I(1) م له نـط موػ یک

 I(1) نـط موػ ػوم له
 I(1) م له نـط موػ مه

 I(1) نـط موػ مه ؿم له
 I(1) م له نـط موػ پنذ

 I(1) نـط توؿم

ػؿ سی٣ن  .ػؿ سین سغو س  سمتف ػه سف سـؿمو پ ی یی مت٢یـه  سه ؿوه پـون پـػسعته ىؼه سم 
م له همـسه س  نـط توؿم م٣وؿػ سـؿم٣و ل٣ـسؿ  ه ی سلنؼمؼت یک ت  پنذ سؿتب ٓ مٖش پ ی یی مپـػه

 آلینت٣ یذ ػؿ ر٣ؼول سم٣  رم٣ٞو سف مـتب٣ه سول  ػهن٣ؼه ه٣م آم٣ؼه ني٣ ن ػم٣  سهػسػه ىؼ. نت٣ یذ 
گیـی پ ی  ىؼه سم . سن سـسین توفی٣ٜ  ٝب ؿتو مـی فوق س  یک س ؿ تف ّل هس عالٍه ىؼه سم (

 کنؼ. آنه  ػؿ ٕول فم ن ت٢ییـ نمو
پـػسعت٣ه ى٣ؼه سم٣ .  یوه نن٣ونػؿ لنم  سٞؼ سه سـآوؿػ مؼل و سـؿمو ٝل  سه ؿوه 

م٣و مهم٣و ن VARٕوؿ کلو ػؿر٣ه  ه ی سهینه ؿس ميغٌ نموػ. سه سن سـسین س یؼ تٞؼسػ ولفه
سیقین، آک ئیک، صن٣ ن ک٣ویین و -کنؼ. مٞی ؿه ی ىوسؿتق وتضلیل سین مؼل سیف  مو ػؿ تزقیه

ؿون٣ؼ. ػؿ سی٣ن  ک٣ ؿ م٣و نم یی سـسی تٞیین ٕول ولفه سه همچنین آم ؿه ننب  صؼسکخـ ؿسم 
ىوػ. ػؿ سین سؿتب٣ ٓ ػؿ مـصل٣ه س٣ٞؼ  سیقین ػو ولفه سهینه مٞین مو-مٖ لٞه سف آم ؿه ىوسؿتق

نت٣ یذ  و آم٣ ؿه سح٣ـ سم٣تف ػه ى٣ؼه سم٣ . 1سنب ىته سف ٕـیك مم٣ؼسؿ وی٣ژه سـػسؿه ی هم تٞؼسػ
س٣ـػسؿ همزم٣ٜ ؿس  مه٣ ؿص ٍل سف تٞؼسػ سـػسؿه ی همزمٞو سـ سم ك آفمون وی٣ژه ور٣وػ 

 .کنؼ تإییؼ مو
  

 
1- Maximum Eigen Value Statistic 
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 تٞیین تٞؼسػ سـػسؿه ی همزمٜ سـ سم ك آفمون صؼسکخـ ممؼسؿ ویژه .إلرؼول 

 ػؿٍؼ ۶۲همؼاؿ ثضـاًی  صؼاکخـ ّیژٍآهبؿ  فـضیَ همبثل فـضیَ
r =0 r =1 الأل ألإلآل 
r ≤ 1 r =2 آلإل إلآل 
r≤2 r =3 آلأل ال 
r ≤3 r =4 الآل آلال 

  می ن نـط موػ و نـط توؿم سف مت٢یـه ی ؿىؼ صزم پول، نـط توؿم، نـط سـسی سـآوؿػ ٝلیّ
ى٣ؼه  ؿىؼ سلتَ ػی، میقسن تن٣هیالت، ن٣ـط م٣وػ تن٣هیالت سلنؼم٣ؼت و ػؿآم٣ؼ مل٣و سم٣تف ػه

 ٍوؿت گـفته سم .  SUR سم . سـآوؿػ مؼل سف ؿوه
آم٣ؼه سم٣  ک٣ه س٣  تور٣ه س٣ه سینک٣ه سی٣ن   ػم٣  سهػؿٍؼ  إلمٞ ػل  (R2ّـیب تٞیین مؼل ی

ى٣ؼه ؿگـم٣یون  فهسعٔ سـ س تـ مي هؼست  ػهنؼه پوىو ک مل ممؼسؿ نقػیک سه یک سم  ني ن
آمؼه ک٣ه ني٣ ن سف  ػم٣  سه آل٫آل صؼوػسم  و ني ن سف سـآوؿػ عوسی ػسؿػ. ممؼسؿ ػوؿسین وستنون 

همچنین نٚـ سه سینکه ن٣ـط ت٣وؿم و می٣ نگین ن٣ـط سم . ٝؼم عوػهمبنتگو می ن سرقسی سعالل 
ـک  مو موػ مپـػه توسن سه ؿسسٖه  کننؼ مو ه  همزمٜ سف ػؿره سول هنتنؼ و ػؿ ٕول یک مود ص

   و توؿم پی سـػ.ه سلنؼمؼت سین موػ مپـػه

 ىؼٍ الگُْبی هؼـفی ثـ امبك ًتبیذ توبمضلیل التَبػی ت  ۳ . ۱
توره سین نـط موػ سممو و توؿم، سستؼس آفسػم فی نـط موػ س ٝج سفقسیو  س  توره سه سمپـػ ل سل

سن٣ؼسعتن  تٞوی٣ك سن٣ؼسف ؿس ر٣ؾسب ک٣ـػه و س ٣ٝج س٣ه ٕوؿی ک٣ه پل س٣ه نـط موػ س نکو عوسه٣ؼ ى٣ؼ
 پل، سم  یموػ( ت سٞو سف نـط سهـهگؾسؿی  . سف موی ػیگـ نٚـ سه سینکه مـم یهگـػػ مومَـف 
 گؾسؿی س  ک هو ملمومو موسره عوسهؼ ىؼ. مؼت مـم یه ػؿ کوت ه

سینک٣ه  سه سمتن ػ  تـ ػؿعَوً آن سضج ىؼ و س سف موی ػیگـ سه سمتن ػ ؿسسٖه فیيـ که پیو
س  ک هو ن٣ـط  گـف  که توسن نتیزه مو هنتنؼموػ سممو و توؿم ػسؿسی یک ؿسسٖه ٝلو ػو ٕـفه 

گؾسؿی  و ػؿنتیز٣ه سی٣ن مو٣ّوٛ س ٣ٝج تموی٣  م٣ـم یه ؿمیم موتوؿم سه ک هو نـط موػ سممو 
یم٣وػ صمیم٣و( ػؿ  عوسهؼ ىؼ. ػؿ رهتو ػیگـ س  توره سه ؿسسٖه فیيـ و سینکه نـط سهـه صمیم٣و

ػؿ  یموػ صمیم٣و( نـط سهـه صمیمو ،کنتـل نـط توؿم ، ػؿ ٍوؿت ٝؼمسم سلتَ ػ سیـسن منفو 
، ػؿ سین ٍوؿت تم ّ  سـسی سعؾ وسم سفقسیو عوسهؼ ی ف٣  و گیـػ موٞـُ ک هو سیيتـ لـسؿ م

توسنن٣ؼ س٣  هقین٣ه سن٣ی ؿ سن٣ؼک  سفـسػی که توسن یی سعؾ منین تن٣هیالت سؿفسن لیمت٣و ؿس ػسؿن٣ؼ مو
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سنؼ س  وروػ ن٣ـط سه٣ـه   یی که ف لؼ توریه سٝتب ؿی سوػهه ـسٕتإمین م لو نم ینؼ. ػؿ سین ٍوؿت 
 کننؼ. پؾیـی پیؼس مو هل سلی  توری ،یمو منفوصم

گؾسؿی  مؼت سلتَ ػ س  ک هو مـم یه سگـمه ػؿ کوت ه ،ػؿ ٍوؿت آفسػم فی نـط موػ س نکو
س  تور٣ه س٣ه  سم  ػؿ سلنؼمؼت که موػ سلتَ ػی ٍفـ سم  یػؿ س فسؿه ی ؿل ستو( ،ىوػ موسره مو

ه ی تخبی٣   و، س٣  سٝم٣ ل می م٣ سفقسیو ؿل س  سین س فسؿه٣ ی ؿم٣مو و ١یـؿم٣مو ت٣إمین م٣ ل
ف٣ْ یی ره٣   ؿ وسفىؼن موػ ػؿ س٣  سمک ن ؿل ستو ،سلتَ ػی س  هؼف کنتـل و ک هو نـط توؿم
 گؾسؿی فـسهم عوسهؼ ىؼ. ک هو نـط موػ و متٞ لب ً سفقسیو مـم یه

یتوؿم ؿکوػی،  سلتَ ػی کيوؿ کنونوس  توره سه ىـسیٔ »سه سین پـمو که آی   ػؿ پ مظص ل 
« ؟گ٣ـػػ موه ( آفسػم فی نـط موػ س نکو تو٣ٍیه    و سرـسی ف ف ػوم هؼفمنؼکـػن ی ؿسنهه تضـیم

یس٣ه  سم٣ نٚـ س٣ه سینک٣ه ن٣ـط م٣وػ صمیم٣و ػؿ کي٣وؿ منف٣و  که توسن سه سین نکته سى ؿه نموػ مو
ٕوؿ که سى ؿه ى٣ؼ س٣  تور٣ه س٣ه ى٣ـسیٔ سلت٣َ ػی وی٣ژه کن٣ونو کي٣وؿ،  سمتن ػ ؿسسٖه فیيـ( هم ن

ور٣وػ ن٣ـط ت٣وؿم س٣  ،  ه ی من م٣ب عَو٣ٍ ً فیـم ع  نبوػ متو س  توره سه سرـسی منین می
ىوػ سستؼس  ىوػ که ػؿ سین ؿسسٖه توٍیه مو گؾسؿی مو نـط سهـه صمیمو منفو س ٝج ک هو مـم یه

سفقسیو توؿم مه ؿ و مپل تاله ػؿ ره  ک هو توؿم  ،ه ی حبی  لیم  گیـی می م ک ؿ سهس  
نم٣وػن ن٣ـط م٣وػ  ػؿ ؿسمت ی ت٣ٞؼیل ت٣وؿم س٣  ت٣اله ػؿ فمین٣ه همگ٣ـس ـسنز مٍوؿت گیـػ و م

 سممو سه نـط موػ ١یـؿممو سه آفسػم فی سلؼسم نموػ.
گؾسؿی س٣  می٣قسن ن٣ـط سه٣ـه و سینک٣ه سلت٣َ ػ سی٣ـسن  همچنین س  توره سه ؿسسٖه رـی ن م٣ـم یه

ٕوؿ ک٣ه ػؿ س٣     نم٣ؼت آن یهم٣ تور٣ه س٣ه سح٣ـست کوت ه س یؼگؾسؿی سم   نی فمنؼ سفقسیو مـم یه
٣ٍوؿت ت٣ؼؿیزو و س٣  ػؿنٚـػسى٣تن  سنؼسف ػسعلو سین فـسینؼ سه سى ؿه ىؼ ( ػؿ ره  تموی  پل

. کن٣ؼ مون پ٣ؾیـی سیز٣ ػ  سنتٚ ؿست توؿمو ٍوؿت پؾیـػ، ػؿ ١یـ سین ٍوؿت آح ؿ تغـیبی ربـسن
ه ی  یؾسؿگ می م ٝب ؿتو حب ت  هگؾسؿی سف ٝوسمل ػیگـی مون حب ت سلتَ ػی و س گـمه مـم یه

سـؿم٣و ت٣إحیـ  س ی٣ؼػمتی سی سه ؿىؼ سلتَ ػی پ یؼسؿ و مٞم٣ول سـسی پؾیـػ سم   کالن نیق تإحیـ مو
ـگـفتن تإحیـست ػؿ س فسؿه ی موسفی مؼنٚـ لـسؿ گیـػ.  سین آفسػم فی تؼؿیزو س  ػؿنٚ

ت٣  م٣ه سن٣ؼسفه ن٣ـط م٣وػ س٣ نکو س٣ـ ت٣وؿم و حب٣ ت »گونه م٣ٖـس ى٣ؼ ک٣ه  ػیگـ سین پـمو
 مونتـ سى ؿه ىؼ  ؿسسٖه فیيـ که پیو سه سمتن ػ فمینهػؿ سین  «إحیـ عوسهؼ ػسى ؟سلتَ ػی ت

ت٣وسن س٣ه سی٣ن  ػؿ سلتَ ػ سیـسن سین نـط توؿم و موػ سممو ؿسسٖه ٝلو ػو ٕـفه وروػ ػسؿػ، مو
ت٣٣ـین مت٢یـه٣٣  ػؿ حب٣٣ ت سلت٣٣َ ػی، حب٣٣ ت  سف آنز٣٣  ک٣٣ه یک٣٣و سف مهم  پ م٣٣ظ ػسػ من٣٣ینپـم٣٣و 
توؿم و تاله ػؿ ک هو آن عَوٍ ً ػؿ سغو کنتـل نـط سؿف یس  توره ، س  مه ؿ م ه  لیم 

 حب ت سلتَ ػی ل سل ػمتی سی عوسهؼ سوػ. سه وسسنتگو ىؼیؼ تولیؼ ػسعل سه نـط سؿف(
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توسنؼ سـ ؿى٣ؼ  موم مبنو سـ سینکه آی  آفسػم فی نـط موػ ػؿ سلنؼمؼت مو پـموػؿعَوً 
گؾسؿی ت٣ سٞو سف  ، نٚـ س٣ه سینک٣ه م٣ـم یهآمؼه ػم  سهـگؾسؿ س ىؼ؛ س  ٝن ی  سه نت یذ یحإسلتَ ػی ت
م٣٣ؼت س ٣٣ٝج ک٣٣ هو  ٕوؿ ک٣٣ه سى٣٣ ؿه ى٣٣ؼ، آفسػم٣٣ فی ػؿ کوت ه سم٣٣ ، هم٣٣ ن یم٣٣وػ( ن٣٣ـط سه٣٣ـه
ه ی تخبی٣  لیم٣  و  سم  ػؿ سلنؼمؼت س  پیگیـی می م  ىوػ مو گؾسؿی، تولیؼ و سىت٢ ل مـم یه

ل س  سین س فسؿه ی ؿممو و ١یـؿممو همگـسیی نـط موػ سممو س  توؿم یس  ٝن ی  سه سفقسیو ؿ
ى٣ؼن م٣وػ ػؿ س٣ فسؿ ف٣ـسهم آم٣ؼه و ف٣ْ  ره٣  ک٣ هو ن٣ـط م٣وػ و  تإمین م لو( سمک ن ؿل ستو
ک٣ه منز٣ـ س٣ه سف٣قسیو ػؿآم٣ؼ مل٣و و متٞ لب٣ ً ؿى٣ؼ  ى٣وػ مو گؾسؿی ف٣ـسهم متٞ لب ً سفقسیو مـم یه
 سلتَ ػی عوسهؼ ىؼ.

 گیـی ًتیزَ ۲
می م٣٣  ک٣٣ هو ن٣٣ـط م٣٣وػ س٣٣ نکو س٣٣  ه٣٣ؼف ک٣٣ هو ت٣٣وؿم، سف٣٣قسیو  ،ه ی سعی٣٣ـ ٣٣ٕو م٣٣ ل

ن٣ٚـسن مٞتمؼن٣ؼ  گؾسؿی و ػؿنتیزه ک هو سیک ؿی ػؿ کيوؿ ػنب ل ىؼ. سـع٣و ٣ٍ صب مـم یه
نه ی٣  سف٣قسیو و ػؿگؾسؿی  س٣  ک٣ هو ن٣ـط م٣وػ س٣ نکو م٣ـم یه ،گؾسؿی مٖ سك نٚـیه مـم یه

سـع٣و  ػیگ٣ـ، ى٣وػ. سف م٣ویی ف٣ـسهم موآن توؿم ک هو ی فته و فمینه سى٣ت٢ ل پ ی٣ؼسؿ  ػنب ل سه
من٣ سٜ س٣ نکو  ،سنؼ که س  ک هو نـط موػ س نکو ػؿ وّٞی  ت٣وؿمو سلتَ ػػسن ن سـ سین ٝمیؼه

ی سؼ و ٝمالً فمینه ؿس سـسی سف٣قسیو ت٣وؿم و سیک٣ ؿی  ه ی ١یـتولیؼی موق مو مم  فٞ لی  سه
 کنؼ. فـسهم مو

پ٣٣ؾیـی ک  ه٣٣ ی سیـسن٣٣و ػؿ  ؿل س٣٣ س٣  سوػن ن٣٣ـط م٣٣وػ تن٣٣هیالت ػؿ سی٣٣ـسن مور٣ب ک٣٣ هو 
سن٣ سـسین س٣  ک٣ هو  گ٣ـػػ موسلتَ ػ ره نو و همچنین سفقسیو نـط توؿم یسف ٕـیك في ؿ هقینه( 

 ىوػ. ٍ ػؿست سفقسیو ی فته و توؿم مه ؿ مو ،نـط موػ س نکو
سر٣ـسی می م٣  ک٣ هو ن٣ـط م٣وػ تن٣هیالت س٣ نکو مور٣ب  ن٣ؼٕوؿ کلو گـوه٣و مٞتمؼ سه

ص٣ ل آنک٣ه گ٣ـوه ػوم  گ٣ـػػ موآن سى٣ت٢ ل و ک٣ هو ن٣ـط ت٣وؿم  ػنب ل س٣هی و گؾسؿ سفـسیو مـم یه
گؾسؿی و  م٣ـم یه ،سرـسی سین می م  ،ػلیل س  سوػن نـط توؿم و وسکنو نٚ م س نکو سه نؼمٞتمؼ

 ػهؼ. آن سىت٢ ل ؿس ک هو مو ػنب ل سه
ه ی  فیـم٣ ع نب٣وػ ؿوػ ػؿ سحـ آفسػم فی نـط سهـه س  توره سه  مؼت سنتٚ ؿ مو ػؿ کوت ه -1

منٚوؿ تٖبیك س٣  ن٣ـط م٣وػ ١یـؿم٣مو، سنت٣ٚ ؿست  موؿػ نی ف و ٝؼم حب ت سلتَ ػی و سه
مم  سفقسیو نـط سهـه سیز ػ ىوػ که سی٣ن  توؿمو سفقسیو ی فته و ػؿ سین ؿسمت  تم یل سه

ٕوؿی ک٣ه س٣  تور٣ه س٣ه ؿسس٣ٖه  گؾسؿی ؿس سفقسیو ػه٣ؼ س٣ه ه ی مـم یه توسنؼ هقینه عوػ مو
ـگؾسؿ س ىؼ.  ػوٕـفه می ن  نـط سهـه و توؿم سنتٚ ؿی ػؿ نـط توؿم نیق تإحی
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ه ی  فم ؿس سیز ػ نموػ سحـ آفسػم فی نـط سهـه  ػؿ سلنؼمؼت من نچه ستوسن فیـم ع  -2
ویژه س  م فوک ؿ تؼؿیزو س٣  تور٣ه س٣ه سمک٣ ن تٖبی٣ك ت٣ؼؿیزو ن٣ـط سه٣ـه و ت٣ٞؼیل  سه

 ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی س٣٣ـ ر٣٣ ی  تإحیـسنت٣٣ٚ ؿست ت٣٣وؿمو ػؿ ٣٣ٕول فم٣٣ ن، ت٣٣إحیـست مخب٣٣  س٣٣ـ
 عوسهؼ گؾسى . 

گؾسؿی س  میقسن نـط سهـه و سینک٣ه سلت٣َ ػ سی٣ـسن نی فمن٣ؼ  س  توره سه ؿسسٖه رـی ن مـم یه -3
ٕوؿ ک٣ه ػؿ س٣    م٣ؼت آن یهم٣ ن گؾسؿی سم  س یؼ توره س٣ه سح٣ـست کوت ه سفقسیو مـم یه

زو و س٣٣  ٣٣ٍوؿت ت٣٣ؼؿی سن٣٣ؼسف ػسعل٣٣و سی٣٣ن فـسین٣٣ؼ سه سى٣٣ ؿه ى٣٣ؼ( ػؿ ره٣٣  تموی٣٣  پل
توسنؼ آح ؿ تغـیب٣ی  ػؿنٚـػسىتن سنتٚ ؿست توؿمو ٍوؿت پؾیـػ، ػؿ ١یـ سین ٍوؿت مو

گؾسؿی سف ٝوسمل ػیگـی مون حب ت سلتَ ػی  ن پؾیـی ؿس سیز ػ کنؼ. گـمه مـم یه ربـسن
پ٣ؾیـػ سم٣  ػم٣تی سی س٣ه ؿى٣ؼ  ه ی ک٣الن نی٣ق ت٣إحیـ مو یگؾسؿ می م٣ ٝب ؿتو حب٣ ت  و سه

ـگ٣٣ـفتن سلت٣٣َ ػی پ ی٣٣ؼسؿ و مٞ م٣٣ول س٣٣ه سـؿم٣٣و ت٣٣إحیـ سی٣٣ن آفسػم٣٣ فی ت٣٣ؼؿیزو س٣٣  ػؿنٚ
 سنتگو ػسؿػ. تإحیـست ػؿ س فسؿه ی موسفی

 ن٣٣ٚ مسف آنز٣٣ یی ک٣٣ه ن٣٣ـط م٣٣وػ و ت٣٣إحیـست آن ػؿ فـسین٣٣ؼ تزهی٣٣ق و تغ٣٣َیٌ من٣٣ سٜ ػؿ  -4
ـگؾسؿ س ىؼ س یؼ تإحیـست آفسػم٣ فی ن٣ـط  س نکؼسؿی مو توسنؼ ػؿ ّـیب پ یه پولو نیق تإحی

موػ و ت٢ییـست آن ؿس ػؿ میقسن نمؼینگو و آح ؿی که سـ توؿم سیز ػ عوسهؼ نموػ، م٣ؼنٚـ 
 لـسؿ ػسػ.

ه٣ ی م٣وػ س٣ نکو س٣  تور٣ه س٣ه آح٣ ؿی ک٣ه ػؿ  ػؿ ٍوؿت سرـسی می م٣  آفسػم٣ فی نـط -5
کنؼ، س یؼ سسقسؿه ی مغتلفو م٣ون سف٣قسیو ن٣ـط ؽعی٣ـه ل٣ نونو ی٣   ػ مومؼت سیز  کوت ه

ـک٣قی  م فی آن، سه ک هو پ یه پولو ی  ٝمیم منٚوؿ کنتـل ؿىؼ نمؼینگو توم٣ٔ س ن٣ک م
 موؿػ توره لـسؿ گیـػ.

ه٣٣ ی مغتل٣٣ف  ى٣٣وسهؼ تزـس٣٣ی سف سـؿم٣٣و ت٣٣إحیـ ن٣٣ـط م٣٣وػ س٣٣ـ ؿى٣٣ؼ و توم٣٣ٞه سغو -6
گؾسؿی ػؿ سی٣ـسن سیي٣تـ سف آنک٣ه تض٣  ت٣إحیـ   یهػهنؼه سین سم  که م٣ـم سلتَ ػی، ني ن

نـط موػ س ىؼ، متإحـ سف ؿینک سلتَ ػی و ت٢ییـست نـط سؿف ػؿ س٣ فسؿ آفسػ یػؿ ى٣ـسیٔ 
وسمٖه ک٣ هو  ٝب ؿت ػیگـ، ک هو نـط موػ سه م فی نـط سؿف( سم . سه سف یکن ن پیو

 گؾسؿی ک هو ی سؼ. ىوػ که ػؿ مزموٛ میقسن مـم یه سنؼسفه  س ٝج مو رؾب پل
ى٣ؼن ن٣ـط سه٣ـه صمیم٣و ػؿ م٣ٖش  تٞیین ممف نـط سهـه ػؿ ىـسیٔ توؿم س   س٣ه منفو -7

ک٣٣ هو ػسػه و س٣٣ـسی ور٣٣وه ل س٣٣ل  سن٣٣ؼسف ؿس توسن٣٣ؼ پل س٣٣  یی منز٣٣ـ عوسه٣٣ؼ ى٣٣ؼ ک٣٣ه مو
توسنؼ مبب سفقسیو ىک ف نـط  گؾسؿی، تم ّ ی م فسػ سیز ػ نم یؼ. سین عوػ مو مـم یه
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فم ن ػمتی سی سه تومٞه م٣ لو و ػؿ  سـموػ ػؿ س فسؿ ؿممو و ١یـؿممو ىؼه و ػؿنتیزه 
ـگؾسؿ عوسهؼ سوػ.  پی آن ؿىؼ سلتَ ػی تإحی

گؾسؿی ت سٞو سف نـط سه٣ـه یم٣وػ(  سه سینکه مـم یهآمؼه، نٚـ  ػم  س  ٝن ی  سه نت یذ سه -8
گؾسؿی،  مؼت س ٝج ک هو م٣ـم یه ٕوؿ که سى ؿه ىؼ، آفسػم فی ػؿ کوت ه سم ، هم ن

ه ی تخبی٣٣  لیم٣٣  و  سم٣  ػؿ سلنؼم٣٣ؼت س٣٣  پیگی٣ـی می م٣٣  ى٣٣وػ مو تولی٣ؼ و سى٣٣ت٢ ل
ؿممو و  همگـسیی نـط موػ سممو س  توؿم یس  ٝن ی  سه سفقسیو ؿل س  سین س فسؿه ی

و ف٣ْ   ؼن م٣وػ ػؿ س٣ فسؿ ف٣ـسهم عوسه٣ؼ آم٣ؼى٣ ١یـؿممو تإمین م لو( سمک٣ ن ؿل ستو
که عوػ منزـ سه گـػػ  مهی  موگؾسؿی  ره  ک هو نـط موػ و متٞ لب ً سفقسیو مـم یه

 سفقسیو ػؿآمؼ ملو و متٞ لب ً ؿىؼ سلتَ ػی عوسهؼ ىؼ.
ه٣ ی  ت٣وؿم و س٣ فػهو سغو سوػن ن٣ـط م٣وػ س٣ نکو نن٣ب  س٣ه تإحیـست ر نبی پ٣ یینسف   -9

 توسن سه سین موسؿػ سى ؿه کـػ  مغتلف سلتَ ػی مو
سوػن نـط موػ تنهیالت ػؿ  ه ، فیـس س  توره سه پ یین * سفقسیو مٖ لب ت مٞوق س نک

 إلمم ینه س  نـط س فسؿ ١یـؿممو، تإعیـ ػؿ س فپـػسع  تنهیالت س  وروػ وروه رـیمه 
 ؛ پؾیـ نین ػؿٍؼی سـسی ميتـی ن توریه

 ؛گویی پ مظ* سفقسیو تم ّ ی تنهیالت سٖٝ یی و ٝؼم سمک ن 
 ؛ر ی ک ؿسـ سـ سه ه ی مـم یه ٕـس  گؾسؿسن سه * تم یل مـم یه

ـکقی * سفقسیو سؼهو س نک  (؛ وعلك نمؼینگوی ه  سه س نک م
 سنؼسفه . * تيویك مَـف ر ؿی و ک هو پل
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 ّ هأعؾ ٌبثغه

 فبؿمی
مامنه تضمیم٣ ت سلت٣َ ػی تـسی٣   .تجبرت ّ تْطؼَ (.إلالألآلی .مـتْو، سمؼی، مـتْو و لـه س ١ی ن

 مؼؿك، م پ سول.

 ت٣ٞ ػل ل ل٣ب م٣ؼل ػؿ ػول٣  ػؿآم٣ؼه ی حب٣ ت ػؿ سؿفی ؽعی٣ـه صن٣ ب نمو .(إلالألآلی .ػسوػ سهبوػی،
 .2۲-۲۳، ۲۲، ثِبر، اقتصبدی تذقیقبت هجلَ .پؾیـ مض مبه ٝمومو

م٣ فم ن   ته٣ـسن .١المٞل٣و فـر٣ ػی مت٣ـرم  ،تومٞه سلتَ ػی ػؿ ره ن م٣وم (.إلإلألآل. یتوػسؿو، م یکل
 .سـن مه و سوػره

مٞی٣ ؿ هقین٣ه من٣ سٜ ػسعل٣و و ک٣ ؿسـػ آن ػؿ  (.الألآل. یمن٣ٞوػ ه ى٣می ن، م٣ـسػ و سلله ،میف  توکلو، سکبـ
 .ألآل -آل، إلآل، فصلٌبهَ یبُّؼٌبهَ ثبسرگبًی .ٍن یٜ منتغب کيوؿ

ؿم له ػکتـی، ػسني٣کؼه  .رثزدُبی تذلیپ ُشیٌَ هٌبثغ داخلیػٌبطی ّ کب رّع (.الألآلی .مـسػ میف، سلله
 .سلتَ ػ ػسنيگ ه سٍفه ن

من٣بنؼگو لیم٣  و ػم٣تمقػ و می م٣  پ٣ولو ػؿ سلت٣َ ػ  (.آلألآل. یو همک٣ ؿسن س٢٣ٍـ ، ٝلوى همـسػی
 .أل-آل (،آلیآلآل، ُبی اقتصبدی فصلٌبهَ یبُّغ .سیـسن

 سلتَ ػ پولو تز ؿی سػوسؿ سـسی تَ ػفو پوی ی ٝمومو تٞ ػل سلگوی .(ألآلی .فغـ صنینو، فغـسلؼین
 .الآل-آل، أل اقتصبدی، طبسی هذل تذقیقبت فصلٌبهَ .سیـسن

 .آل.، د  نيـ نوتهـسن .اقتصبد رػذ ّ تْطؼَ (.ألالألآلی .س ١ی ن، مـتْو ـهل

 و مٖ ل٣٣ٞ ت مومن٣٣ه  ته٣٣ـسن .ُبی تجللبری ّ تْطللؼَ اقتصللبدی طیبطللت (.الألآلی .متوم٣٣لو، مضم٣٣وػ
 .س فؿگ نو ه ی پژوهو

 سلت٣َ ػ ػؿ هلن٣ؼی سیم ؿی م فی (. مؼلألآلی .مضمؼسسـسهیم ،صمیمو، سیم ن و آل س س یی  منٚوؿ، ػسوػ
 .ألال-إل، آلألاًزژی،  اقتصبد هطبلؼبت بهٌَفصل .پؾیـ مض مبه تٞ ػل ٝمومو ؿویکـػ سیـسن 
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The Effect of Deposit Interest Rate 
Liberalization on Macroeconomic 
Variables: With the Approach of Section 9 
of the Overall Policy of Resistance 
Economy 
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Banks as one of the most important macroeconomic general equilibrium 
economics can play an important role in the transmission and spread of 
economic shocks, especially in certain conditions can play in society. In 
this respect, the level of interest rates impact on macroeconomic variables 
for monetary authorities to achieve the basic goals of price stability and 
economic growth of the economy as a particularly important. 
The second section examines the welfare losses of monetary policy, 
especially the liberalization of interest rates, dynamic stochastic general 
equilibrium model has been based bank.  
In the last section to show the liberalization of interest rates, the 
convergence rate will be used. In this connection to test the long-run 
relationship between nominal interest rates and inflation, according to the 
pattern "Engel and Granger" integration test "Johansen” A multivariate 
methods is that in recent years has become the most pervasive methods 
used to estimate the Fisher effect. Finally, a significant positive correlation 
between the long-run nominal interest minus inflation and the inflation 
and savings verified. 
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