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  مقدمه - 1

اوج . هاي متعدد بوده است ، خصوصا بعد از پیروزي انقالب اسالمی دچار تحریمایراناد اقتص

، توسط سازمان ملل شکل گرفت که به دنبال )90دي  17( 2012ي  ژانویه 7هاي اخیر در  تحریم

گیري  از آنجا که در شکل. آن همسویی آمریکا و کشورهاي اروپایی را به همراه داشته است

، )379: 2008، و همکاران 1رانیارد( اقتصادي نقش مهمی دارد–انتظارات تورمی، محیط سیاسی 

  . می غافل شدها بر انتظارات تور توان از نقش تحریم نمی

هاي اقتصاد تحریم،  ، مرتبط با الگوسازي2ي اقتصاد تعارضی در شاخه یکی از الگوهاي متعارف

بینی عوامل اقتصادي از وقایع آتی است که  انتظارت تعارضی، پیش. الگوي انتظارات تعارضی است

هاي اقتصادي  هقدر، بنگا هر. گیرد در جامعه شکل می) مانهصدوستانه تا خ(اساس نوع ارتباط  بر

تر شود، رفتار اقتصادي  مانهصخ ها با سایر کشورها انتظار داشته باشند که ارتباط میان آن

، ینها با سایر ها نسبت به زمانی که احساس شود ارتباط میان آن آن) گذاري و مصرف سرمایه(

کشور هدف  هاي فرصت تحریم کردن گردد و با تغییر رفتار، هزینه تر شود، متفاوت می دوستانه

 در تغییرباعث کننده  تبع آن، رضایت و مقاومت به دادن امتیازات به کشور تحریم  به. کند می تغییر

بنابراین، خروج از رکود تورمی به عنوان هدف اصلی و . شود اهداف اقتصادي کشور هدف می

  . بودخواهد  کننده تحریمي تعامل با کشورهاي  کوتاه مدت دولت یازدهم، تابعی از نحوه

مهم در اقتصاد کالن است که نقش مهمی در رکود تورمی  هاي از موضوع، یکی انتظارات تورمی

همزمان ، کاهش در انتظارات تورمی باعث کاهش 3یافته در چارچوب الگوي فیلیپس تعمیم. دارد

ل بنابراین، تحلیل عوام. شود میبیکاري و تورم و یا به عبارتی، باعث خروج رکود غیر تورمی 

تواند  هاي اخیر، می گیري انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، خصوصا در سال تاثیرگذار بر شکل

  .یت راهبرد خروج رکود غیر تورمی داشته باشدنقش موثري در تقو

________________________ 
1. Ranyard (2008) 

اي از علم اقتصاد است که با کنار گذاشتن فرض وجود آرامش  ، شاخهConflict Economicsتعارضی یا  اقتصاد. 2

به تحلیل اثرات اقتصادي رفتارها در شرایط تهدید، ) گذار و دولت مصرف کننده، سرمایه(در رفتارهاي عوامل اقتصاد 

، Principals of Conflict Economicsبراي توضیحات بیشتر به کتاب . پردازد نگ، تبعیض نژادي و غیره میج

   .مراجعه شود) 2009(تالیف اندرسون و کارتر 
3. Augmented Philips Curve 
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، در دستور کار دولت 1+5راهبرد دست یابی به توافق با گروه  ،گیري دولت یازدهم پس از شکل

به  اي ، موضوع هسته1394ین دردر فروو  برقرار 1392فق اولیه در آذر تا در نهایت تواگرفت  قرار

نقدینگی را  با اعمال سیاست انقباضی، همچنین مقام پولی تالش نمود تا .یک بیانیه کلی منجر شد

درصد  29، از 92اي که بر اساس آمار بانک مرکزي، رشد نقدینگی در سال  به گونه ؛کنترل نماید

  . 1،کاهش یافت93درصد در سال  19به 

در  تورمیبر انتظارات تحوالت سیاسی و تغییرات در نقدینگی چه اثري سوال این است که اکنون 

   ؟است داشته، 94دین ماه رفروپایان تا  90ي ماه سال دي  بازه

بخش اول مقدمه است  .بخش تهیه شده است ششمذکور در  لاین مقاله، در جهت پاسخ به سوا

 انجام شدهمطالعات به بخش سوم . شود میمبانی نظري تحقیق بیان  دوم بخشدر  .که بیان شد

و  الگوي تحقیق برآورد، پنجمدر بخش . گردد تحقیق بیان می يالگو ،چهارمدر بخش . پردازد می

 . شود میه ئاراسیاستی  بندي و پیشنهادات ، جمعششمدر بخش  و در نهایتنتایج 

  

  مبانی نظري تحقیق  -2

  .شود میبتدا انتظارات تورمی و سپس عوامل تاثیرگذار بر آن بیان در این قسمت ا

  

  انتظارات تورمی - 2-1

تبیین علمی پدیده انتظارات تورمی، در قالب ادبیات نظري رکود تورمی، یعنی شرایطی که در آن 

دانان کالسیک  مورد توجه اقتصاد توامان افزایش یابد، به صورت جديهم تورم و هم بیکاري 

  .بوده است 3و پرسکات 2ز جمله کیدلندجدید ا

با بیان مساله ناسازگاري زمانی به عنوان عامل افزایش انتظارات تورمی ) 1977( کیدلند و پرسکات

هاي اقتصادي بر اساس انتظارات عقالیی باشد،  گیري بنگاه نشان دادند در شرایطی که تصمیم

________________________ 
که خود اثرات تواند منجر به پدیده هجوم بانکی شود  شایان ذکر است عدم توجه به ایجاد ثبات در بازار پولی می .1

جهت توضیحات بیشتر در خصوص . جبران ناپذیري برکنترل نقدینگی و به تبع آن انتظارات تورمی خواهد داشت

 . مراجعه فرمایید) 1394(مساله هجوم بانکی به مطالعه احمدیان 
2. Kydland 
3. Prescott 
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 .شود و افزایش انتظارات تورمی می 1نیباعث ناسازگاري زما ،هاي صالحدیدي مقام پولی سیاست

 اي بیان شده که این مبانی مباحث گسترده ،گرفته در خصوص انتظارات مبانی نظري شکل مورددر 

بخش اول، مطالعاتی است که تاثیر انتظارت بر یک پیامد . توان به دو بخش تقسیم نمود را می

تاثیر انتظارات بر پیامدهاي رفتاري  ،مطالعاتدر این دسته از . کند خاص اقتصادي را بررسی می

هارد و ( ، بر مرگ و میر)1996 ،2دامینتس(همانند تاثیر انتظارات بر درآمد . گرفته است صورت

 ،5استیفنز( ، بی ثباتی شغلی)2000 ،4جاپلی و پیستافري( ، بر رشد مصرف)1997 ،3مک گري

طالعاتی است که نقش جامعه و بخش دوم، م). 1979 ،6ویلیس و روزن( و تقاضاي تحصیل )2004

 8، تیلور و همکاران)1971( 7به طور مثال کیتس. ددان تحوالت آن را در ایجاد انتظارات موثر می

  . هستند، از جمله این مطالعات )2009( 10، دالونده و کوهلر)2003( 9ناو همکار آکوارا ،)1988(

مستقل و هم متغیر وابسته تحلیل شود که  تواند به عنوان یک متغیر بنابراین، انتظارات تورمی هم می

  . در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است

هاي مختلفی  شود دیدگاه هایی که براي برآورد انتظارات تورمی انجام می در خصوص تقریب

 و استوك و ،)1998( 12ایوانز ،)1997( 11برخی مطالعات مانند فورسی و همکاران. وجود دارد

شاخص قیمت سهام و قیمت دارایی را به عنوان تقریب انتظارات تورمی در نظر  ،)2003( 13واتسن

 ،)1997( 16روبرت ،)1977( 15، گوردن)1975( 14و واالس برخی دیگر مانند سارجنت .اند  گرفته

 از )2013( 20همکاران و و ارمنتیر) 2011( 19پادوال و  دامآ، )2010( 18، نانیز)2006( 17ویالنو  رود

________________________ 
، t+1، با ترجیحات وي در زمان tزمان  ناسازگاري زمانی شرایطی است که در آن ترجیحات یک بنگاه اقتصادي در .1

   ).1977کیدلند و پرسکات، (در واقع ترجیحات بنگاه اقتصادي در طول زمان تغییرکند . یکسان نگردد
2. Dominitz (1996) 
3. Hurd and McGarry (1997) 
4. Jappelli and Pistaferri (2000) 
5. Stephens (2004) 
6. Willis and Rosen (1979) 
7. Kates (1971) 
8. Taylor (1988)  
9. Akwara (2003) 
10. Delavande and Kohler (2009) 
11. Foresi (1997) 
12. Evans (1998) 
13. Stock and Watson (2003) 
14. Sargent and Wallace (1975) 
15. Gordon (1977) 
16. Roberts (1997) 
17. Rudd and Whelan (2006) 
18. Nunes (2010) 
19. Adam and Padula (2011) 
20. Armantier (2013) 
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و برخی نیز مانند ) CPI(ها مانند شاخص بهاي مصرف کننده  شده یا شاخص قیمت تورم محقق

و ) 1980( 4و مایر کارگیل ،)1972( 3و گیبسون) 1972( 2، پایل)1972( 1و شیلر مودیگلیانی

   .اند ي خارجی استفاده کرده از نرخ بهره یا نرخ بهره) 1996( 5رکتس

  اقتصاد ایران در نظر گرفت؟ توان براي اما چه تقریبی را می

همچنین  .گیرد در نظام بانکداري غیر ربوي تغییرات نرخ سود به جاي بهره مورد استفاده قرار می

هاي متعارف  ي تعامالت ما با سایر بانک  ها و نحوه ي خارجی به دلیل وجود تحریم نرخ بهره

بر این اساس، از نرخ دالر  .خارجی، ابزار کارآمدي جهت تحلیل انتظارات تورمی نخواهد بود

و شاخص قیمت سهام  CPIهمچنین . به عنوان تقریبی از انتظارات تورمی استفاده شده است) بازار(

  .هاي دیگر انتظارات تورمی و در قالب متغیر وابسته در نظر گرفته شده است به عنوان تقریب

 

  عوامل موثر بر انتظارات تورمی -2-2

اطالعات، عامل مهمی در . هاي اقتصادي از تورم آینده است بنگاه بینی انتظارات تورمی، پیش

یند تولید آفر). 660 :2011، 6گافیو و کانزین( استهاي اقتصادي  بینی بنگاه گیري پیش شکل

بنابراین . هاست اطالعات، متاثر از ساختارهاي اقتصادي و سیاسی موجود و تغییرات احتمالی در آن

توان در قالب دو دسته عوامل اقتصادي و تحوالت سیاسی  ورمی را میعوامل موثر بر انتظارات ت

   .بیان نمود

  

  عوامل اقتصادي -2-2-1

، نااطمینانی شود میهاي اقتصاد کالن و تاثیر بر تقاضاي موثر  تعادلی چه باعث بی به اعتقاد کینز آن

و طریق یکی از طریق نااطمینانی از د. کنند میاز اطالعاتی است که ساختارهاي اقتصادي ایجاد 

گذاران و دیگري از طریق افزایش نقدیندگی باعث کاهش  افزایش انتظارات بازدهی نهایی سرمایه

اگر تقاضا براي مصرف نتواند منجر به . گردد گذاري و بروز رکود در اقتصاد می تقاضا براي سرمایه

________________________ 
1. Modigliani and Shiller (1972) 
2. Pyle (1972) 
3. Gibson (1972) 
4. Cargill and Mayer (1980) 
5. Ricketts (1996) 
6. Gaffeo & Canzian (2011) 
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 شود د تورمی میگذاري شود، رکود ایجاد شده منجر به رکو جبران کاهش تقاضاي سرمایه

   ).64 :2005، 1اسنودان و وین(

در شرایط . اي دارد در برآورد تابع تقاضاي پول، به مساله انتظارات توجه ویژه) 1956( 2کیگان

اقتصادهاي با تورم بسیار باال، تقاضاي پول در هر دوره متاثر از انتظارات تورمی در همان دوره 

در واقع . هاي قبلی است ز رفتارهاي مقام پولی در دورهولی خود انتظارت تورمی متاثر ا شود می

مدت و  متاثر از رفتارهاي کوتاه) 1956( انتظارات تورمی بر اساس دیدگاه کیگان

   .)486 :1995، 3پترویچ و یوجاسویچ( استي مقام پولی  گرایانه مصلحت

س یک الگوي مبتنی بر اسا، 2004برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ) 1977(کیدلند و پرسکات 

گیري  دهند در شرایطی که ساز و کار شکل هاي اقتصادي، نشان می بر بازي میان مقام پولی و بنگاه

صورت عقالیی باشد و مقام پولی الگویی براي مدیریت انتظارت تورمی نداشته باشد،  انتظارات، به

هاي آتی مقام پولی شکل  الیتعدم اطمینان فع متاثر از شرایطهاي اقتصادي  انتظارات تورمی بنگاه

گیرد و این افزایش در  در واقع انتظارات تورمی بیشتر از آنچه باید باشد شکل می .گیرد می

جایی منحنی به سمت باال و  چارچوب منحنی فیلیپس تعمیم یافته با انتظارات تورمی، منجر به جابه

هاي  ، مداخله)1977(ت بر اساس مطالعات کیدلند و پرسکا. شود تورمی می رکودافزایش 

باعث بروز ناسازگاري زمانی در اقتصاد شده و انتظارات  ،پولی مند مقام گرایانه و نه قاعده مصلحت

  ).563-559 :2012 رومر،( شود می و باعث رکود تورمی دهد می تورمی را افزایش

ي  کرد در مطالعهاین روی. هاي جدید است انتظارات تورمی مبتنی بر دیدگاه کینزین ،رویکرد دیگر

در چارچوب اطالعات ناقص در بازار هاي جدید  از منظر کینزین. بیان شده است )2010( 4والش

باعث بروز و افزایش انتظارات تورمی در هاي بانکی  در اعطاي وام 5ي انتخاب ناصواب پدیده، پول

   .شود میرکود تورمی بروز  ودر جامعه 

، نوسانات نفت عامل بروز انتظارات )2009( 7و کیلیان) 2005( 6ها مانند روگر در برخی از دیدگاه

پولی مجبور به اعمال   شود مقام زیرا این نوسانات باعث می. است  انتظارات تورمی معرفی شده

________________________ 
1. Snowdon & Vane (2005) 
2. Cagan (1956) 
3. Petrovic & Vojasevic (1995) 
4. Walsh (2010) 
5. Adverse Selection 
6. Roger (2005) 
7. Kilian (2009) 
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ي از قبل تعیین نشده  گرایانه براي جلوگیري از بروز کسري و یا مازاد بودجه هاي مصلحت سیاست

  . شوددولت 

پولی خصوصا   هاي مذکور داللت بر آن دارد که اعمال سیاست بندي دیدگاه طور کلی جمع  به

مستقیم به عنوان یک عامل اقتصادي، نقش موثري   تغییرات در نقدینگی به صورت مستقیم و یا غیر

ي  این مساله از دیدگاه نظري، به منزله .گیري انتظارات تورمی در اقتصاد یک کشور دارد در شکل

  اي که حرکت رو به باالي منحنی مذکور به گونه  به. یافته است مجایی منحنی فیلیپس تعمی جابه

 .منزله کاهش انتظارات تورمی است  ي افزایش انتظارات تورمی و حرکت رو به پایین به منزله

پیش شرط کنترل نرخ بهره و جلوگیري از  تواند میجا که کنترل انتظارات تورمی  ، از آنهمچنین

   .داردد کالن اهمیت سرکوب مالی باشد، در اقتصا

 

  تحوالت سیاسی -2-2-2

ي ارتباط و  یکی در نحوه. بر انتظارات تورمی اثر گذارد تواند میتحوالت سیاسی در دو قالب 

و دیگري تغییرات سیاسی  شود میتعامل با دنیاي خارج است که از آن انتظارات تعارضی نام برده 

   .است -یند انتخاباتیآل فرمانند تغییر در دولت به دلی -در داخل یک کشور

  انتظارات تعارضی: الف

کننده و  کننده، تولید در ادبیات اقتصاد متعارف، فرض بر آن است که رفتارهاي اقتصادي مصرف

صورتی که شواهد موجود در  در. و عدم تعارض و خشونت است 1ها، مبتنی بر آرامش دولت

نژادي، تحریم، جنگ و تهدید،   ، تبعیضجرم و جنایت. جوامع انسانی داللت بر خالف آن دارد

همگی شواهدي از آن است که براي تحلیل رفتارهاي اقتصادي در شرایط عدم آرامش، مبانی 

  ). 1 :2009، 2آندرسون و کارتر(دیگري الزم است که اقتصاد تعارضی به دنبال پاسخ به آن است 

ي تحریم است که خصوصا در  لهي آرامش در رفتارهاي اقتصادي، مسا یکی از شرایط نقض کننده

ي مرگبار، جایگزین جنگ  قرن بیست و یکم به عنوان یک سیاست خارجی پر اهمیت و اسلحه

هاي اقتصادي در  از منظر روش شناسی، اثرات تحریم). 13: 1393طغیانی و همکاران، (شده است 

ه با تحلیل اثرات الگوي اول، رویکرد اقتصاد خرد است ک. شوند می بندي دستهچهار نوع الگو 

الگوي . کند میتحریم بر توابع عرضه و تقاضا و تغییرات در مازاد رفاه، اثرات تحریم را تحلیل 

________________________ 
1. Peaceful 
2. Anderson & Carter (2009) 
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دوم، رویکرد الگوهاي تجارت بین الملل مانند استفاده از الگوهاي جاذبه و منحنی پیشنهاد تجارت 

و، به تحلیل اثرات در این الگ. ي انتخاب عمومی استوار است الگوي سوم، بر نظریه. است

اما گروه چهارم، . شود پرداخته میتحریم  گذاري سیاستدر  نفع ذيجویی ناشی از گروهاي  رانت

ي تعامالت میان دو  و امکان تحلیل نحوه استنسبت به الگوهاي دیگر از کارایی بیشتري برخوردار 

ي بازي است که به  نظریه این الگوها، مبتنی بر الگوهاي. نماید کشور و تغییرات آن را فراهم می

   ).22 :همان( پردازد ها در کنار هم می و اهداف آن کننده تحریمژیک دو کشور تتحلیل رفتار استرا

ي آن، شرایط  الگوي انتظارات تعارضی، یکی از الگوهاي مبتنی بر گروه چهارم است که به واسطه

نوعی از انتظارات است که با توجه به این الگو، . شود تهدید و دادن امتیازات اقتصادي استخراج می

هاي  اگر بنگاه. گیرد هاي اقتصادي شکل می وقوع یک محیط ناامن در آینده در اذهان بنگاه

اقتصادي، بر اساس شواهد و اطالعاتی متوجه شوند که در آینده امکان بروز تحریم و یا جنگ علیه 

 .نمایند اثرات تحریم و جنگ می از یشگیري، هم اکنون اقدام به رفتارهایی براي پوجود داردها  آن

گذاران تقاضاي  ي کاالهاي ضروري کرده و یا سرمایه کنندگان اقدام به ذخیره مثال مصرف

زیرا انتظار تحریم، در صورت فقدان داشتن . دهند گذاري در زمان حال را کاهش می سرمایه

دتر شدن شرایط امنیت و اقتصادي در هاي در داخل و آمادگی براي مقابله با تحریم، یعنی ب برنامه

ها  هاي انسانی، تخریب زیرساخت به کاهش سرمایه این بدبینی از آینده، منجر آینده که استمرار در

در واقع، الگوي انتظارات تعارضی، نوعی الگوي ). 2003 ،1کولیر و همکاران( شود ها می و دارایی

 هدف و کشورِ ي تعامالت کشورِ با توجه به نحوههاي اقتصادي است که  انتظارات آینده نگرِ بنگاه

  . کند دوستانه به خصمانه، تغییر می طیف از ،کننده تحریم

یا کشورهایی  هاي اقتصادي مطلع شوند و یا احساس کنند رابطه با کشور و بنابراین، زمانی که بنگاه

، انتظارات تورمی افزایش ها و تهدیدهاي اقتصادي در راه خواهد بود و یا تحریم شود میتر  خصمانه

ها، انتظارات تورمی  انتظار به روابط دوستانه و برطرف شدن تحریم عکس، در صورت یابد و بر می

   .یابد کاهش می

  تغییر در دولت -ب

ي اثرات اقتصادي است که قبل از انتخابات بروز  تغییر در دولت از طریق انتخابات، در بردارنده

هاي اقتصادي به دلیل نامشخص بودن نتایج انتخابات، در  ي بنگاهگذار ریسک سرمایه. کند می

________________________ 
1. Collier (2003) 
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. یابد گذاري در اقتصاد کاهش می رود و تقاضا براي سرمایه هاي نزدیک به انتخابات باال می زمان

هاي تولید و تورم در  انتخاب یک داوطلب را باعث افزایش هزینه ،هاي اقتصادي اگر برخی بنگاه

یشتري براي انتخاب آن برآورد کنند، انتظارات تورمی ناشی از این گروه از اقتصاد بدانند و شانس ب

هاي  یابد و اگر گروه دیگر، انتخاب داوطلب مذکور را باعث کاهش هزینه ها افزایش می بنگاه

بر این اساس،  .یابد می کاهشها بدانند، انتظارات تورمی این گروه  تولید و کاهش تورم و قیمت

چه باعث  در واقع آن. امعه میانگین وزنی انتظارات دو گروه مذکور خواهد بودانتظارات تورمی ج

، احتمال موفقیت یک داوطلب و استنباط میانگین وزنی شود میگیري انتظارت تورمی جامعه  شکل

  . جامعه یا حزب طرفدار از آن داوطلب نسبت به عملکردهاي اقتصادي آن داوطلب است

و ) 1975( 1رات انتخابات بر متغیرهاي اقتصادي با مطالعات نوردهاوسهاي مرتبط با اث آغاز تحلیل

در چارچوب اقتصاد کالن سیاسی آغاز شد و با ورود متغیر انتظارات و خصوصا ) 1977( 2هیبز

انتظارات تورمی مسیر جدیدي از رهیافت اقتصاد کالن سیاسی جدید در علم اقتصاد شکل گرفت 

هاي رکود،  هاي اقتصادي، وضعیت ت بر متغیرهاي اقتصادي، تعادلتا با این رهیافت، اثر انتخابا

در واقع ورود انتظارات تورمی  ).546 :2011 ،3 پراسویچو  ژاکسیچ( و رکود تورمی بسط یابدتورم 

گیري مسیر جدیدي از مطالعات اقتصاد کالن سیاسی  به الگوهاي اقتصاد کالن سیاسی باعث شکل

   ).2005، وینن و ااسنود( شود میبرده ن سیاسی جدید نام اقتصاد کال به گردید که از آن

   

  انجام شده  مطالعات - 3

هاي  کشور تحریم شده طی سال 115، به تحلیل اثرات انتظارات تعارضی در )b1999( 4دریزنر

کننده  ي امتیاز قابل مبادله میان دو کشور تحریم در این تحقیق، اندازه. پرداخته است 1990تا  1914

ي  نحوه(هاي دولت و انتظارات تعارضی  ف به عنوان متغیر وابسته، تغییر در رژیم و سیاستو هد

هاي  ي آماري و تخمینها آزمونبه عنوان متغیرهاي مستقل در قالب ) تعامل میان کشورها

نتایج گویاي آن است که انتظارات تعارضی اثر . گرفته است رگرسیونی مورد استفاده قرار

بع امتیاز دارد و منجر به تغییر شرایط تهدید و میزان امتیازات قابل مبادله میان کشور معناداري بر توا

   .شود میکننده با کشور هدف  تحریم

________________________ 
1. Nordhaus (1975) 
2. Hibbs 91977) 
3. Jakšić and Praščević (2001) 
4. Drezner (1999b) 
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، به تحلیل اثرات تعارض بر ریسک اجتماعی و ترجیح زمانی در )2010( و همکاران 1وورز

  .اند اي پرداخته برونه

اي، نشان داد  گروه آزمایش شونده در برونه 35از ، 2اساس روش آزمایشگاهی نتایج این تحقیق بر 

هاي خود احساس  گروه گیرند، نسبت به هم هایی که در معرض تعارض و تهدید قرار می که گروه

ها افرادي دوستدار ریسک بوده و انتظارات آتی  همچنین، آن. کنند میدوستی بیشتري پیدا  نوع

هاي تنزیل عامل  جا که نرخ از آن. کنند میتنزیل هاي باالیی  خود را از شرایط اقتصادي با نرخ

گذاري است، افزایش شرایط و انتظارات تعارضی میان  نهایی به سرمایه  مهمی در تغییرات میل

   .اي موثر است گذاري و رشد اقتصادي در برونه هاي مختلف بر کاهش تمایل به سرمایه گروه

هاي موجود در اوگانداي شمالی و اثر آن بر  رض، به تحلیل اثرات تعا)2011( و همکاران 3بوزولی

جا که اوگانداي شمالی درگیر جنگ و مناقشات داخلی و  از آن. اند انتظارات خانوارها پرداخته

ها  خارجی بوده است، در این تحقیق بر اساس الگوي رگرسیونی لجستیک، اثرات ناشی از تعارض

ست که با افزایش انتظارات تعارضی از نتایج گویاي آن ا. بر انتظارات برآورد شده است

هاي داخلی و خارجی، انتظارت خانوارها از متغیرهاي اقتصادي از جمله تورم نیز افزایش  درگیري

  . یابد یابد و با کاهش انتظارات تعارضی، انتظارات تورمی نیز کاهش می می

سلمانان، پس از استقالل ، به تحلیل دالیل اقتصادي تعارض میان هندوها و م)2014( 4رايو  میترا

ناحیه در هند و متوسط درآمدهاي  55در این تحقیق، . اند پرداخته 5ي تعارض بر اساس نظریه هند،

هاي تابلویی مورد  هاي زمانی مختلف با استفاده از روش داده در بازه انماهانه هندوها و مسلمان

مدي پایین، افزایش درآمد و به تبع هاي درآ دهد درگروه نتایج نشان می. استفاده قرار گرفته است

ي مسلمانان باعث افزایش  افزایش در مخارج سرانه. باعث بروز تعارض شود تواند میآن مخارج 

ي  اما افزایش در مخارج سرانه. شود هاي مذهبی میان مسلمانان و هندوها می تعارض و درگیري

  .آن دو گروه دارد اثر و یا اثر منفی در بروز تعارض و درگیري میان هندوها بی

هاي اقتصادي بر اقتصاد  به تحلیل اثر تحریم )1392(، فخاري و همکاران یداخلمطالعات در 

 جارت ایرانهاي اقتصادي بر ت اثر تحریم )1392(ضیایی بیگدلی و همکاران  .اند بنیان پرداخته دانش

________________________ 
1. Voors (2010) 
2. Experimental 
3. Bozzoli (2011) 
4. Mitra and Ray (2014) 
5. Conflict Theory 
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به تحلیل اثرات ) 1395( دیندارلو یوسفی گرشاسبی و .اند تحلیل نموده مدل جاذبهرا بر اساس 

   .اند تحریم بین المللی بر متغیرهاي کالن اقتصادي پرداخته

، به اثرات تعارضی و انتظارات آن بر یکدام از این مطالعات و سایر مطالعات مشابه داخل در هیچ

  .ي توجه نشده استرفتارهاي اقتصاد

 

  الگوي تحقیق  - 4

 شود میدر این الگو، فرض . 2معرفی شده است) b1999( 1الگوي انتظارات تعارضی توسط دریزنر

ها، توابع  ي بازي در چارچوب نظریه. و یک کشور هدف وجود دارد کننده تحریمیک کشور 

  :مطلوبیت دو کشور به صورت زیر خواهد بود

  

))(1()( PTPSPSUS             )1          (                                                 

 ))(1()( PSPTPTUT    )2              (                                                         

 

USکننده و  ، تابع مطلوبیت کشور تحریمUT  است) مورد تحریم(تابع مطلوبیت کشور هدف.  

آن  مقدار که گر انتظارات تعارضی است دو کشور از ارتباط آتی با یکدیگر و بیان ، انتظارات

منافع هر دو کشور بدون ارتباط با  گر آن است که بیان یک مقدار. باشد میبین صفر و یک 

هاي  زیرا، بخش دوم عبارت. نیست گذاررتاثیدر واقع انتظارات تعارضی . شود مییکدیگر تعیین 

صفر  ، اما اگر. شود میصفر   (PT – PS)و PS) (PT -  ، یعنی)2(و ) 1(هاي  هموجود در رابط

فرض . گیرد می شکلمشترك  ثر از ارتباط دو کشور و منافعأشود یعنی توابع مطلوبیت کامال مت

یعنی بخشی از منافع هر کشور مستقل از ارتباط با . بین صفر و یک است ،که شده است

  . هم است ها با ولی بخشی دیگر، متاثر از ارتباط آن گیرد مییکدیگر شکل 

PSکننده و  تحریم 3، تابع پرداختPTاست )تحریم شونده( ، تابع پرداخت کشور هدف . 

________________________ 
1. Drezner (1999b) 

 Smart(هاي هوشمند  ترین الگوي تحریم ارائه شده ولی به عنوان کامل 1999که در سال  این الگو با وجود آن .2

Sanction( یا هدفمند)Target Sanction (هیلبراند و برووتس . در جهان مطرح است)نوان ، از این الگو به ع)2013

هاي روسیه و کشورهایی که  کنند و تمام تحریم ها یاد می یکی از الگوهاي بسیار موثر و قوي در تحلیل و تبیین تحریم

اند و  را بر اساس این الگو تحلیل کرده –ي اول قرن بیست و یکم  طی دهه -اند  متعلق به اتحاد جماهیر شوروي بوده

  . اند یر کشورها دادهپیشنهاد استفاده از این الگو را براي سا
3. Payoff 
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هر کشور دو استراتژي، در . و کشور هدف است کننده تحریم کشور بازیگران در این الگو،

) عدم تحریم( موجوداز استراتژي تحریم و یا حفظ  تواند میکننده  تحریم .خصوص تحریم دارد

امتیاز ) تحریم نشدن( تحریم را بپذیرد و یا براي حفظ موجود تواند میاستفاده کند و کشور هدف 

  .گیرد و مبتنی بر توابع پرداخت شکل میبازي بر اساس تعادل نش  .دهد

هاي  فعالیت 2کردن براي قفلرا تغییر دهد و  1تمایل دارد شرایط عاديکننده، زمانی  تحریم

 ،Us(DL) ،هاي کشور هدف کند که مطلوبیت قفل کردن فعالیت اقتصادي کشور هدف، اقدام می

  . ، بیشتر باشد Us(SQ)،نسبت به مطلوبیت شرایط عادي

  

)00)(1()0()(  SQUS  )3                                                                          (  

   )()()1()()( tcscscDLUS    )4            (                                       

 

ادي ، بیانگر شرایط ع)3(ي  رابطه. هزینه فرصت دو کشور است توابع پرداخت) 4(و ) 3(ر روابط د

یکدیگر انجام  علیهي فرصت هر دو کشور صفر است، هیچ اقدامی  جا که هزینه آن از. است

هاي  کننده ناشی از قفل کردن فعالیت ، مطلوبیت کشور تحریم)4( ي اما در رابطه .دهند نمی

کننده بر کشور هدف،  ي فرصت کشور تحریم اقتصادي کشور هدف است که خود متاثر از هزینه

شرط . است tC)(هاي اقتصادي کشور هدف،  ي فرصت قفل شدن فعالیت و هزینه sC)(یعنی 

  :بنابراین. بزرگتر شود) 3(ي  از رابطه) 4(ي  آن است که رابطه 3تهدید اقتصادي

  

    0)()()1()(  tcscsc   

)(.)()( tcsctc   


)(

)(
1

tc

sc
                                                              )5(  

 

 هاي فرصت نسبی دو کشور هزینه ، شرط تهدید اقتصادي است و داللت بر آن دارد که)5( ي رابطه

 کننده تحریمي فرصت کشور  در واقع اگر نسبت هزینه. ، تابعی از انتظارات تعارضی است)C( یعنی

ي فرصت کشور هدف بابت قفل شدن  هاي اقتصادي کشورِ هدف به هزینه قفل کردن فعالیت بابت

________________________ 
1. Status Quo 
2. Deadlock 
3. Coercion Condition 
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( هاي اقتصادي فعالیت
)(

)(

tc

sc
اي که ، کاهش یابد به گونه)

)(

)(
1

tc

sc
  از انتظارات تعارضی بیشتر

 .گردد اقتصادي، توجیه پذیر می، اعمال تهدید کننده تحریمشود، براي کشور 

که دهد  می 1رضایتکننده  هاي کشور تحریم کشور هدف، زمانی به خواستهاز سوي دیگر 

، بیشتر از مطلوبیت ناشی UT(AQ)کننده  تحریمهاي کشور  رضایت به خواسته از مطلوبیت ناشی

  . شود  UT(DL)هاي اقتصادي از قفل شدن فعالیت

 

))(1()()( DDDBAQUT                                                  )6 (  

   )()()1()()( tcsctcDLUT    )7                                                      (  

                                                                               

امتیازي است  ،)D( 2،با این تفاوت که تابع پرداخت ؛است) 2( ي ان رابطههم ، در واقع)6( ي رابطه

است اما تابع ) 2(ي  ، همان رابطه)7(ي  رابطه. دهد کننده می که کشور هدف به کشور تحریم

ي  ، هزینه)4(ي  ، همانند رابطهsC)(اي که  گونه به .هاي فرصت دو کشور است پرداخت هزینه

هاي  دن فعالیتقفل شي فرصت  هزینه tC)( و بر کشور هدف کننده تحریمکشور فرصت 

زمانی  ،توسط کشور هدف کننده تحریمشرط دادن امتیاز به کشور  .اقتصادي کشور هدف است

یعنی مطلوبیتی که براي کشور هدف به سبب . شود) 7( ي رابطهبزرگتر از ) 6(ي  است که رابطه

هاي  شود بیشتر از مطلوبیت ناشی از قفل شدن فعالیت کننده ایجاد می تیاز به کشور تحریمدادن ام

بنابراین، . هاي اقتصادي باشد قفل شدن فعالیت کمتر از زیانِ ،دادن امتیاز زیانِ ،اقتصادي باشد و یا

  :است صورت زیرشرط دادن امتیاز به 

  

   )()()1()())(1()( tcsctcDDD    

Dsctc ).2()().1()(    

 









2

)()1()( sctc
D                                                                           )8 (  

 

بنابراین، . هاي فرصت و انتظارات تعارضی است ، تابع امتیاز، متاثر از هزینه)8(ي  اساس رابطه بر

، توجه به دو عامل )8 ي رابطه( امتیازو شرط دادن ) 5ي  رابطه(ي مشترك میان شرط تهدید  نقطه

________________________ 
1. Acquiescence 
2. Concession 
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هاي فرصت  ، هزینه)5( ي رابطهجا که بر اساس  از آن. هاي فرصت و انتظارات تعارضی است هزینه

توان تابع امتیاز در  ، میاست )دیگر عوامل(    ثابتو مقدار نسبی، خود متاثر از انتظارات تعارضی 

   :حالت ضمنی را به صورت زیر نوشت

  

MGCDD  ))((                                                                                           )9(   

  

ي فرصت  توان انتظارات تعارضی را به عنوان تقریبی از هزینه بنابراین، در برآورد تابع امتیاز می

  کار به Mو  Gدر کنار متغیرهاي مستقل دیگر مانند  هدیدهاي اقتصادينسبی در شرایط اعمال ت

 ،در صورتی که تابع امتیاز مبانی نظري تحقیق،با توجه به توضیحات داده شده در بخش . برد

حال اگر، فرایند تعامالت . است پولی هاي سیاست Mتغییر در دولت و  G انتظارات تورمی باشد،

تابع  اي که امکان تغییرات در د به گونهتکرار شونده در نظر گرفته شو هاي دو کشور در قالب بازي

امتیاز در طول زمان به سبب توجه به تجارب گذشته برقرار شود، باید از الگوي پویا با توجه به 

  : شود می 10رابطه بنابراین، تابع امتیاز به صورت . هاي زمانی استفاده شود وقفه

  
GMULCEXcU )(                                                                         )10(  

 

U(C) تابع امتیاز یا همان ،)D (است .CEX انتظارات تعارضی است و ،UL تابع امتیاز با وقفه ،

جا که تابع امتیاز هر کشور  ز آنا .هاي تابع امتیاز در طول زمان است ، بیانگر وقفهLاست که 

کاهش تورم است و این  ها دولتیکی از اهداف اصلی  ،ودش میبا اهداف کشور طراحی متناسب 

در چارچوب  ،این هدف. رکود مستتر استغیر تورمی از خروجِ  راهبرد جهتدر مساله خصوصا 

به را  توان تابع امتیاز بنابراین، می. منحنی فیلیپس تعمیم یافته به معناي کاهش انتظارات تورمی است

یعنی هر اقدامی که باعث شود انتظارات . گرفت کاهش انتظارت تورمی در نظردف عنوان ه

به نفع دولت  شود  میباعث کاهش انتظارات تور که عاملی تورمی افزایش یابد به زیان دولت و هر

، از طریق انتظارات تعارضی، باعث کاهش 1+5در این خصوص، اگر افزایش تعامالت با . است

منجر به  1+5صورتی که افزایش تعامالت با  ، به نفع دولت است ولی دردشو  میانتظارات تور

یند آي مهمی که در فر اما، نکته. کاهش انتظارات تورمی نشود، به زیان دولت خواهد بود

بوده است، انتخابات دولت یازدهم و نقش تغییر در دولت به  موثر هاي اخیر گیري تحریم شکل

که به صورت متغیر  گیري انتظارات تورمی است وثر در شکلعنوان یکی از عوامل ساختاري م

 با توجه به مباحث مطرح شده در مبانی نظري تحقیق، تابع امتیاز، همچنین .مجازي قابل ترسیم است
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که خود شامل (شامل دو نوع متغیر سیاسی  یا متغیر وابسته در این تحقیق که انتظارات تورمی است،

   .استشامل تغییرات در نقدینگی به شرح زیر  ،و متغیر اقتصادي )لتو تغییر دوانتظارات تعارضی 

  

MLEXPDUGCEXEXP  )(                                                               )11(  

  

EXPانتظارات تورمی ،، CEX انتظارات تعارضی و ،DUGاین دو متغیر  .، تغییر در دولت است

تحول سیاسی  يرتحول در رویکرد ِسیاست خارجی و دیگ یکی. نمودي از تحوالت سیاسی است

 ، به عنوان، نقدینگی در جامعهM و ، انتظارات تورمی با وقفهEXP(L). در داخل کشور است

 هاي غییرات سیاستریز اقتصادي در ت هاي پولی به عنوان ابزار اصلی برنامه نمودي از سیاست

اساس روش   ، بر)11(، روش برآورد رابطه مشخص است) 1( جدولبا توجه به  .اقتصادي است

 ،این روش. است )ARIMAX(ي هم جمع توضیحی  کننده توضیحانگین متحرك خود یمالگوي 

بر خالف . است) ARMA(ي  کننده توضیحانگین متحرك خود یتر شده الگوي م الگوي کامل

توان از  می ARIMAX، در الگوي شود میسري زمانی استفاده که تنها از یک  ARMAالگوي 

این الگو، خصوصا در شرایطی که . بیش از یک سري زمانی در قالب متغیر مستقل استفاده نمود

، 1جدول  .1شود میسري زمانی متغیر مستقل متاثر از تحوالت و تغییرات سیاسی است، استفاده 

   .دهد میرا نشان کارگرفته شده جهت برآورد  متغیرهاي به

________________________ 
مراجعه ) 2012( به اثر پیتر و سیلیوا ARIMAXجهت توضیح بیشتر در خصوص روش ریاضی ساختن الگوي  .1

  . فرمایید
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 معرفی متغیرهاي تحقیق: 1 جدول

  ها منبع داده  ماهیت متغیر  نوع متغیر  الگو

  اول

  بانک مرکزي CPI  وابسته

  HSE روش  )HSE( تعارضی 1انتظارات  مستقل

  )DUMGOV( مجازي  مستقل
صفر و با آغاز دولت یازدهم  ،هاي جدید از آغاز تحریم

  .در نظر گرفته شده است عدد یک

  بانک مرکزي  با وقفه CPI  مستقل

  بانک مرکزي  )M(نقدینگی   مستقل

  دوم

  بانک مرکزي  شاخص قیمت بورس  وابسته

  HSE روش  )HSE( انتظارات تعارضی  مستقل

  )DUMGOV( مجازي  مستقل
هاي جدید صفر و با آغاز دولت یازدهم  از آغاز تحریم

  .در نظر گرفته شده است عدد یک

  بانک مرکزي  بورس با وقفهشاخص قیمت   مستقل

  بانک مرکزي  )M(نقدینگی   مستقل

  سوم

  بانک مرکزي  )USD(نرخ ارز   وابسته

  HSE روش  )HSE( انتظارات تعارضی  مستقل

  )DUMGOV( مجازي  مستقل
جدید صفر و با آغاز دولت یازدهم هاي  از آغاز تحریم

  .در نظر گرفته شده است عدد یک

  بانک مرکزي  وقفهبا ) USD( نرخ ارز  مستقل

  بانک مرکزي  )M(نقدینگی   مستقل

  تحقیقنتایج  :منبع        

  

  تحقیقو نتایج الگو  برآورد -5

گیري و  بار تفاضل هاي وابسته و عوامل اخالل با دومتغیربراي آزمون ریشه واحد نتایج حاصل از 

طلق دیکی فولر که قدر م با توجه به آن. ه شده استئارا 2 وجود عرض از مبدا در جدول

که مقادیر بحرانی  2کینون اساس آماره مک  بر( داري ییافته از مقادیر موجود در سطوح معن تعمیم

شاخص بهاي  ، شاخص قیمت بورس وارزمتغیرهاي  ایستاییبزرگتر است،  )دهد میرا نشان 

________________________ 
هاي زمانی عدم  ، دورهHSEیا  Hufbauer, Schott and Ellitottبراي کمی سازي این متغیر بر اساس روش . 1

ي زمانی تعامل از  و دوره 2هاي زمانی مذاکرات بدون دستاورد خاص اقتصادي عدد  مذاکره مستقیم عدد یک، دوره

، 92تا تیرماه  90این اساس، از دي ماه  بر. شود وارد می 3طریق مذاکرات تا رسیدن به اولین دستاورد اقتصادي عدد 

شد ولی به دستاورد اقتصادي  ي مذاکرات تقویت می که ایده 92عدد یک، از آغاز به کار دولت یازدهم تا مهرماه 

و  3عدد ) پرداخت اولین قسط از بدهی معوقه به ایران( 92تا بهمن ماه  92و از آبان ماه ) 2عدد(خاصی منجر نشده بود 

   .وارد شده است 2خت شدن روابط مذاکرات مجددا عدد به سبب یکنوا 94از آن زمان تا پایان فروردین ماه 
2. MacKinnon 
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و ضرایب الگوهاي بنابراین، نتایج . شود میتایید  3تا  1جز اخاللِ الگوهاي  ایستاییکننده و  مصرف

   .مذکور قابل اعتماد است

  

تا پایان  90دي ماه سال ( 3تا  1جز اخالل الگوهاي  ي واحد متغیرهاي وابسته و نتایج آزمون ریشه :2 جدول

 )94فرودین ماه 

  CPI Bound  USD  عنوان
جز اخالل 

  الگوي اول

جز اخالل 

  الگوي دوم

جز اخالل 

  الگوي سوم

  -43/6  -35/6  -93/9  -68/7  -41/4  -78/6  میم یافتهدیکی فولر تعمقدار آماره 

دیکی فولر تعمیم یافته در سطح 

بر اساس  داري یک درصد معنی

  آماره مک کینون

62/3-  62/3-  62/3-  62/3-  68/3-  64/3  

دیکی فولر تعمیم یافته در سطح 

بر اساس  پنج درصدي داري معنی

  آماره مک کینون

94/2-  94/2-  94/2-  94/2-  97/2-  95/2  

در سطح  دیکی فولر تعمیم یافته

بر اساس  ده درصدي داري معنی

  آماره مک کینون

61/2-  61/2-  61/2-  61/2-  72/2-  26/2  

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا  ایستا  نتیجه آزمون ایستایی
  .eviewsم افزار ، نرنتایج تحقیق :منبع

  

که الگویی  ARIMAXبر اساس روش می نتایج برآوردهاي عوامل موثر بر انتظارات تور 3 جدول

   .دهد مینشان را  ،پویاست

 )94تا پایان فرودین ماه  90دي ماه سال ( برآورد نتایج تحقیق: 3 جدول

 الگوي سوم الگوي دوم الگوي اول

  ضریب  آماره  ضریب  متغیر  ضریب  آماره  ضریب  متغیر  ضریب  آماره  ضریب  متغیر

C 09/0  

 )53/1 -(1  

A.R.S
2 

99/0  C 33/1-  

)76/1-(  

A.R.S 98/0  

338  

C 84/1  

)9/2(  

A.R.S 96/0  

7/160  

DUMGOV 02/0-  

)35/5-(  

DUMGOV 
(-5) 

11/0-  

)22/2-(  

DUMGOV 
(-1) 

017/0-  

)78/0-(  

D(LOG(HSE)) 01/0-  

 )2/6 -(  

F  8219  D(LOG(HS
E(-7))) 

19/0-  

)2/4-(  

F  79/1  

98/0  

D(LOG(H
SE(-1))) 

13/0-  

 /)42/5 -(  

F  73/1  

96/0  

LOG(CPI(-1)) 02/1  

)7/90(  

LOG(BOU
ND(-1)) 

12/1  

)67/15(  

LOG(USD
(-1)) 

81/0  

)51/13(  

D(log(m)) 46/0  

)46/1(  

D.W3 94/1  D(LOG(M(-
3))) 

79/3  

)04/1(  

D.W 338  D(LOG(M
(-3))) 

47/5  

)56/1(  

D.W 7/160  

Ma(3) 91/0-  

)2/20-(  

MA(4) 92/0-  

)1/23-(  

MA(3) 97/0  

)13005(  

  Eviewsبر اساس خروجی نرم افزار  نتایج تحقیق :منبع

________________________ 
 .است Tي  اعداد داخل پرانتز آماره. 1

2. Adjusted R Square 
3. Durban-Watson 
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در الگوي سوم،  ،DUMGOV (-1)شود به غیر از متغیر  مشاهده می 3جدول  نتایجبا توجه به 

تغییر در دولت و . هستند، داري معنی درصد 95 اطمیناندر سطح  حداقل سایر متغیرهاي مستقل

ایش تعامالت، بر انتظارات تورمی اثر منفی داشته تغییر در رویکرد سیاست خارجی، در جهت افز

ولی انتظارات تورمی با . در واقع تحوالت سیاسی، اثر کاهنده بر انتظارات تورمی داشته است. است

این نکته گویاي آن است که کاهش انتظارات . بر انتظارات تورمی اثر مثبت داشته است 1یک وقفه

واقع  در. نگی اثر مثبت بر انتظارات تورمی داردهمچنین نقدی. تورمی نیازمند زمان است

بنابراین، اعمال . ي انتظارات تورمی است هاي پولی دولت، عامل افزایش دهنده سیاست

، )مثال دادن وام به دولت، افزایش اعتبار و نقدیندگی(ي پولی  هاي مصلحت گرایانه سیاست

از طریق افزایش ناسازگاري زمانی  کودتواند باعث کم اثر کردن راهبرد خروج غیر تورمی از ر می

  .شود  میو افزایش در انتظارات تور

در مجموع باعث شود که  تواند میآیا استمرار در روند مذاکرات "اما براي پاسخ به این سوال که 

از رگرسیون غلتان استفاده  "اثر منفی متغیرهاي مستقل بیشتر از اثر مثبت متغیرهاي مستقل شود؟

   .شده است

را  Fاساس نتایج استخراج شده از سه الگوي تحقیق، الگوي اول، بیشترین آماره   جا که بر آن از

  .از تصریح موجود در الگوي اول استفاده شده است 2رگرسیون غلتان دارد، براي برآورد

کروفیت نشان یهاي نرم افزار ما رگرسیون غلتان را مبتنی بر خروجیهاي  برآورد 4تا  1نمودارهاي 

و  DUMGOV، متغیرهاي 3 اساس برآوردهاي موجود در جدول  بر ، اگرچهواقع   در. دهد می

________________________ 
 .انتخاب شده است ،ها، الگویی که معیار آکاییک یا شوارتز کمتري داشته براي تعیین وقفه .1
 ونیرگرس مستقل يرهایمتغ يپارامترها نبودن  ثابت در لوکاس نقد بهسخ در پا) 1991( تیاسم و سیالوگوسکوف" .2

 پارامترها، ثبات آزمون يبرادر این روش . استفاده کردند غلتانهاي  ونیرگرساز روشی تحت عنوان  زمان، طول در

یکی . شود رد میبراي هر متغیر مستقل سه پارامتر برآو. شود و برآورد می حیتصر ،الگوهاي مانایی،  پس از آزمون

همچنین، بازه زمانی . پارامتر اصلی الگو و دو پارامتر دیگر انحراف از پارامترهاي اصلی در مقاطع مختلف زمانی است

. شود ها محاسبه و ترسیم می بوده، شناسایی و انحراف معیار آن بت به روند بلند مدت داراي نوسانپارامترهایی که نس

 فرض رند،یبگ قرار از پارامتر اصلی دامنۀ انحراف بعالوه و منهاي از خارجرهاي مستقل، ي متغیپارامترها که یصورت در

 به کاربردي اقتصادسنجی کتاب به غلتان  ونیرگرس برآورد هنحو بارهدر شتریب حیتوض يبرا. شود می رد پارامترها ثبات

تحت عنوان آزمون ) 725-727: 1393(و اثر باستانی فر )101-118 :1384(ی نیتشک فیلأت ،ماکروفیت کمک

همچنین براي تحلیل اثر ناسازگاري زمانی بر تورم در اقتصاد ایران . "در اقتصاد ایران مراجعه فرمایید ناسازگاري زمانی

 . مراجعه فرمایید) 1395( به مطالعه عباسی نژاد و همکاران
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HSEها در  اند ولی اثر آن بر انتظارات تورمی اثر منفی داشته ،، به عنوان متغیرهاي تحوالت سیاسی

ر ، اثر مذاکرات ب92از ماه چهارم سال  ،2 در نمودار به طور مثال،. ها متفاوت بوده است برخی ماه

تاثیرات آن نزدیک به  93تا آذرماه  92انتظارات تورمی تاثیر مثبت داشته است و از ماه هفتم سال 

  .صفر و پس از آن صفر شده است

طور که مشاهده  همان. نگر بر انتظارات تورمی است ، بیانگر اثرات انتظارات گذشته3 نمودار

به صورت پلکانی افزایش ولی پس از سال ، 92از مرداد ماه  ، با یک وقفهانتظارات تورمی شود می

   .، به صورت پلکانی رو به کاهش بوده است93

طور که  همان. ، بیانگر اثر نقدینگی و سیاست پولی دولت بر انتظارات تورمی است4 نمودار

 که این ضریب در طول دوره تحقیق و مبتنی بر الگوي اول در جدول با وجود آن شود میمشاهده 

، اثر منفی بر انتظارات تورمی 92، تا ماه دهم در سال 92ولی از ماه پنجم در سال مثبت بوده  ،2

بوده ) صفر( ، تقریبا بر انتظارات تورمی خنثی93تا ماه هفتم در سال  92از ماه دهم در سال  داشته و

ر هاي تحقیق، ب هاي کنترل نقدینگی در برخی دوره در واقع سیاست .و بعد از آن افزایش یافته است

ي تحقیق بیانگر اثرات مثبت این  کاهش انتظارات تورمی تاثیر داشته ولی روند آن در طول بازه

در واقع استمرار در مذاکرات بیش از زمان صرف شده براي  .متغیر بر انتظارات تورمی است

  .نتایج نامعلومی بر انتظارات تورمی داشته باشد تواند میمذاکرات، 

توان براي دوران پسابرجام  ود که تا چه حد از نتایج این الگو میش اکنون این سوال مطرح می

  استفاده نمود؟

اگرچه تحلیل در خصوص اثرات پسابرجامی انتظارات تورمی، خود نیازمند مطالعه و پژوهش 

براي شرایط پسابرجام به شرح  ییها توان تحلیل می ،با توجه به نتایج این تحقیق ،اما ،است  دیگري

  . ودنم بیان زیر

خارجی و تحوالت سیاسی در   متغیرهاي تحوالت سیاسی شامل رویکرد سیاست به طور مثال،

، خصوصا 1+5هاي گروه  حال اگر راهبرد سیاست. بوده است) به صورت خاص انتخابات( داخل

تغییر کند، اثر تحوالت سیاسی بر انتظارات تورمی کم اثر یا خنثی آمریکا در پایندي به برجام 

اند، نتوانند بر انتظارات تورمی  بوده در داخل تحوالت سیاسی متغیرهایی که بیانگراگر یا  .شود می

و باعث کاهش  مثال اعتماد مردم به دولت به دالیل مختلفی کاهش یابد( اثر منفی داشته باشند

دستاورد فقدان مذاکرات، هاي اقتصادي از  باور بنگاهو یا  سرمایه اجتماعی دولت و مردم شود
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انتظارات تورمی و بازگشت به شرایط  امکان افزایش، )باشد ها آنعقول و قابل توجهی براي م

   .گردد محقق میرکود تورمی 

به دالیل مختلفی افزایش یابد، امکان افزایش  نقدینگی در اقتصاد ایراناز سوي دیگر، اگر 

روند کاهش اگر مثال، به طور . گردد انتظارات تورمی و بازگشت به شرایط رکود تورمی محقق می

منجر به افزایش استقراض و افزایش کسري بودجه و یا ترجیح دولت در افزایش اشتغال قیمت نفت 

نقدینگی بر اثرات مثبت  شود، ي نقدینگی در اقتصاد دولت از مقام پولی و افزایش مصلحت گرایانه

  . شود می ایراندر اقتصاد استمرار رکود تورمی بازگشت و انتظارات تورمی باعث 

جا که در زمان مذاکره، استمرار در روند مذاکرات داراي  همچنین براساس نتایج تحقیق از آن

، هم 1+5اثرات نامشخصی بوده، بازسرگیري مذاکرات و اصرار و استمرار به مذاکرات با گروه 

یش ارد که خود باعث افزااثرات نامشخص و نامعلومی بر انتظارات تورمی برجاي گذ تواند می

   .شود میبازگشت به رکود تورمی  هاي اقتصادي و به تبع آن افزایش احتمالِ اطمینانی بنگاهمیزان نا

  

  
  به روش رگرسیون غلتان CPI بر DUMGOVبرآورد میزان نوسانات ضریب : 1 نمودار

  نتایج تحقیق :منبع
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  به روش رگرسیون غلتان CPI بر HSEبرآورد میزان نوسانات ضریب : 2 نمودار

  نتایج تحقیق :منبع

  

  
  به روش رگرسیون غلتان CPIبر CPI(-1)برآورد میزان نوسانات ضریب : 3 نمودار

  تحقیق نتایج :منبع
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  به روش رگرسیون غلتان CPI بر M برآورد میزان نوسانات ضریب: 4 نمودار

  نتایج تحقیق: منبع

  

  سیاستی جمع بندي و پیشنهادات - 6

کارگیري راهبرد  نتایج تحقیق گویاي آن است که تحوالت سیاسی شامل تغییر در دولت و به

دین رتا فرو 90ي زمانی دي ماه  کاهش انتظارات تورمی طی بازه ، بر1+5املی در مذاکرات با تع

هاي پولی از طریق تغییرات در نقدینگی اثرات مثبتی  اگر چه سیاست. ، تاثیر گذار بوده است94ماه 

ارات ي زمانی مذکور، اثر آن بر انتظ از بازه ییها بر انتظارات تورمی داشته است ولی در دوره

  .تورمی منفی و یا ناچیز بوده است

هاي  هاي کنترل نقدیندگی، ممکن است در صورت فقدان برنامه استمرار در مذاکرات و سیاست

اقتصادي در داخل، اثرات نامشخصی بر انتظارات تورمی و به تبع آن راهبرد خروج غیر تورمی از 

به عبارتی مقام پولی و . است زمانی ازگارياین مساله دقیقا سازگار با نظریه ناس. رکود داشته باشد

گذاري و پرهیز  گذار اقتصادي جهت کنترل و مدیریت انتظارات تورمی باید با اعمال قاعده سیاست

ي پولی از رشد و نوسان انتظارات تورمی در جامعه جلوگیري  گرایانه هاي مصلحت از سیاست

  . نماید

در هاي انبساطی است که  ، نیازمند سیاستخروج از رکود و تغییرات کاهشی در قیمت نفت

راهبرد مذاکره و تعامالت در  ي اثر کاهنده ،تحوالت سیاسی در طول زمانصورت کاهش اثر 

راهبرد مذاکره در  شود میپیشنهاد  بنابراین .شود میسیاست خارجی بر انتظارات تورمی خنثی 

انتظارات تورمی شامل اقدامات عجوالنه و گذار بر ناسازگاري زمانی، از عوامل تاثیرمبتنی بر نظریه 
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یابی به نتایج مشخص و راهبردهاي  شتاب زده سیاسی، طوالنی شدن روند مذاکرات بدون دست

گرایانه و هرگونه تعدیل سیاست پولی در  هاي پولی مصلحت اقتصادي آینده نگر، اعمال سیاست

  .  هیز شود، پرشود می میزمان مذاکرات که باعث تغییر در انتظارات تور

گذاري جهت شرایط پسابرجام نیز استفاده  توان در سیاست جا که از نتایج این تحقیق می از آن

ي سیاست  قاعدهگیري  بانک مرکزي به سمت شکل در گذاري ساختار سیاست نمود، الزم است

حرکت هاي خروج غیر تورمی از رکود دو راهبر هاي اقتصادي پولی سازگار با شرایط تحریم

ها از طریق  و اثرات تحریم تفاین قاعده باید بتواند ضمن کنترل نوسانات قیمت ن .یدنما

تالش و عزم بیشتري را براي ، متنوع و هاي تامین مالی نوین هاي پولی و استفاده از روش سیاست

جا که براي تحقق قاعده، لزوم ورود به مقوله استقالل  از آن .تقویت اقتصاد داخلی فراهم نماید

استقالل مقام پولی بر اساس  یابد، در اولویت قرار گرفتن الگویی بومی از ک مرکزي اهمیت میبان

هاي آتی جهت  المللی و داخلی در عرصه پژوهش هاي ارزشی، اهداف و تعامالت بین ویژگی

  .شود میگذاري پولی پیشنهاد  الگوهاي سیاست



  
  

 1397 زمستانو  پاییز ،بیستم شماره ،دهم سال ،گذاري اقتصادي سیاست نشریه   158

  منابع و مآخذ 

بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویاي  سازي هجوم مدل"). 1394(احمدیان، اعظم  .1

   .77 - 103 :)14(7 گذاري اقتصادي سیاست ."تصادفی براي ایران

 اقتصادي  تحقیقات ."آزمون ناسازگاري زمانی در اقتصاد ایران" .)1393( فر، ایمان باستانی .2

49)4(:727-699.  

 یفرهنگ ۀسسؤم، نتهرا ،ماکروفیت کمک به کاربردي اقتصادسنجی). 1384( احمد ،ینیتشک .3

  . باگرانید يهنر

بررسی اثر " ).1392( فرهاد ،طهماسبی بلداجیو  .الهام ،غالمی .محمدتقی ،ضیایی بیگدلی .4

 :)8(13 پژوهشنامه اقتصادي ".کاربردي از مدل جاذبه: هاي اقتصادي بر تجارت ایران تحریم

119-109 .  

 محمدرضا و حیدري،. باستانی فر، ایمان .رخشان، مرتضید .حسینی، سید عقیل. طغیانی، مهدي .5

تهران،  ،اي بر اقتصاد تحریم، مبانی نظري و تاریخچه تحریم در جهان و ایران مقدمه .)1393(

   .نیلوفران، چاپ اول

ارزیابی اثر "). 1395( جلیلی کامجو، سید پرویز و. گودرزي فراهانی، یزدان .نژاد، حسین عباسی .6

- 157 :)8(16 اقتصادي  گذاري سیاست ."FOMCی بر تورم ایران با رویکرد ناسازگاري زمان

135.  

هاي  بررسی اثرات تحریم" ).1392( محمدرضا ،داراییو . داوود ،سلیمانی .حسین ،فخاري .7

 . 1-16 :)3(5 سیاست علم و فناوري ."هاي دانش بنیان کشور اقتصادي بر عملکرد شرکت

المللی بر  بررسی اثر تحریم بین"). 1395(و یوسفی دیندارلو، مجتبی . رضا یگرشاسبی، عل .8

 . 129- 182: 25 سازي اقتصادي تحقیقات مدل. "متغیرهاي کالن اقتصادي

  

1. Adam, K, and Padula, M. (2011). "Inflation Dynamics and 
Subjective Expectations in the United States". Economic Inquiry 
49(1): 13-25. 

2. Akwara, P. Madise, N. J. and Hinde, A. (2003). "Perception of Risk 
of HIV/AIDS and Sexual Behavior in Kenya". Journal of Biosocial 
Science 35: 385-411. 

3. Alogoskoufis, G.S. and Smith, R. (1991). "The Phillips Curve, the 
Persistence of Inflation, and the Lucas Critique: Evidence from 
Exchange-rate Regimes". The American Economic Review 81(1): 
254-75. 

4. Anderson, C.H. Carter, J.R. (2009). Principles of Conflict 
Economics, Cambridge University Press. 



 
 

 159   تغییرات نقدینگیتحوالت سیاسی و  گیري انتظارات تورمی ناشی از تحلیل عوامل موثر بر شکل

5. Armantier, O. Bruine,W. Potter, S. Topa,G. Klaauw, W. and Vand 
Zafari, B. (2013). "Measuring Inflation Expectations". Annu. Rev. 
Econ 5: 273-301. 

6. Bozzoli, C. Brück, T. and Muhumuza, T. (2011). "Conflict 
Experiences and Household Expectations on Recovery: Survey 
Evidence from Northern Ganda". MICROCON Research Working 
Paper 40.  

7. Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation, in 
Friedman, Milton (1956), ed., Studies in the Quantity Theory of 
Money, Chicago: University of Chicago Press. 

8. Cargill, T. and Robert, M. (1980). "The Term Structure of 
Inflationary Expectations and Market Efficiency". Journal of 
Finance 35: 57-70.  

9. Collier, P. L. Elliot, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol and 
Sambanis, N. (2003). Breaking the Conflict Trap: Civil War and 
Development Policy, In A Co-Publication of the World Bank and 
Oxford University Press. 

10. Delavande, A. and Kohler, H. (2009). "Subjective Expectations in 
the Context of HIV/AIDS in Malawi". Demographic Research 
20(31): 817-874. 

11. Dominitz, J. (1996). "Earnings Expectations, Revisions, and 
Realizations". This Review 80: 3.374-388. 

12. Drezner D. W. (1999). The Sanctions Paradox, Economic Statecrafts 
and International Relations, Cambridge University Press and the 
British International Studies. 

13. Drezner, D. W. (1998). "Conflict Expectations and the Paradox of 
Economic Coercion". International Studies Quarterly 42: 709-731. 

14. Evans, M.D.D. (1998). "Real Rates, Expected Inflation and Infaltion 
Risk Premia". Journal of Finance 53: 187-218.  

15. Foresi, S. Penati, A. Pennacchi, G. (1997). Reducing the Cost of 
Government Debt: the Role of Index-Linked Bonds, De Cecco, M. 
Pecchi, L., Piga, G. (Hrsg), Managing Public Debt: Index-Linked 
Bonds in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham, UK.  

16. Gaffeo, E. & Canzian, G. (2011). "The Phycology of Inflation, 
Monetary Policy and Macroeconomic Instability". The journal of 
socio-economics 40: 660-670. 

17. Gibson, W. (1972). "Interest Rates and Inflationary Expectations: 
New Evidence". American Economic Review 62: 854-865. 

18. Gordon, R. J. (1977). "The Theory of Domestic Inflation". American 
Economic Review 67(1): 128-134.  

19. Hibbs, D. A. (1977). "Political Parties and Macroeconomic Policy". 
The American political Science Review 71(4): 1467-1487.  



  
  

 1397 زمستانو  پاییز ،بیستم شماره ،دهم سال ،گذاري اقتصادي سیاست نشریه   160

20. Hillebrant, E. and Bervoets, J. (2013). "Economic Sanctions and the 
Sacnction Paradox: A Post-Simple Validation of Daniel Drezener 
Conflict Expectations Model". University of Kentucky Working 
Paper :1-44.  

21. Hurd, M. D. and McGarry, K. (1997). "The Predictive Validity of 
Subjective Probabilities of Survival". National Bureau of Economic 
Research Working Paper No. 6193. 

22. Jaksic, M. and Prascevic, P. (2011). "The New Political 
Macroeconomics in Modern Macroeconomics and Its Appliance to 
Transition Processes in Serbia". Panoeconomicus 4: 545-557. 

23. Jappelli, T. and Pistaferri, L. (2000). "Using Subjective Income 
Expectations to Test for Excess Sensitivity of Consumption to 
Predicted Income Growth". European Economic Review 44(2): 337-
358. 

24. Kates, R.W. (1971). "Natural Hazard in Human Ecological 
Perspective: Hypotheses and Models". Economic Geography 47: 
438-451. 

25. Killian, L. (2009). "Oil Price Shocks, Monetary Policy and 
Stagnation". CEPR Discussion Papers 7324. 

26. Kydland, F.E. and Prescott, C.E. (1977). "Rules Rather than 
Discretion, The Inconsistency of Optimal Plans". Political Economy 
85(3): 473-92. 

27. Mitra, A. and Ray, D. (2014). "Implications of an Economic Theory 
of Conflict: Hindu-Muslim Violence in India". Journal of Political 
Economy 122(4): 719-765.  

28. Modigliani, F. and Robert, S. (1973). "Inflation, Rational 
Expectations, and the Term Structure of Interest Rates". Economica 
40 :12-43.  

29. Nordhaus, W.D. (1975). "The Political Business Cycle". The 
Review of Economic Studies 42(2): 169-190.  

30. Nunes, R. (2010). "Inflation Dynamics: The Role of Expectations". 
Journal of Money, Credit and Banking 42(6): 1161-1172.  

31. Peter, D. and Silva, P. (2012). "ARMA versus ARIMAX,-Which 
Approach is Better to Analyze and Forcat Macroeconomic Time 
Series?  " . Procedding of 30th International Confernce Mathematical 
Methods in Economics 

32. Petrovic, P. and Vojosevic, Z. (1995).  "The Monetary Dynamics in 
Yogoslav Hyperinflation of 1991-1993: The Cagan Money 
Damand". European Jornal of Political economy 12: 467-483.  

33. Pyle, D. (1972). "Observed Price Expectations and Interest Rates". 
This Review 54: 275-280. 

34. Ranyard, R. Missier, F. D. Bonini, N. Duxbury, D. and Summers, B. 
(2008). "Perceptions and Expectations of Price Changes and 



 
 

 161   تغییرات نقدینگیتحوالت سیاسی و  گیري انتظارات تورمی ناشی از تحلیل عوامل موثر بر شکل

Inflation: A Review and Conseptual Framework". Journal of 
Economic Psychology 29: 378-400. 

35. Ricketts, N. (1996). "Real Short-term Interest Rates and Expected 
Inflation: Measurement and Interpretation". Bank of Canada: 23-39. 

36. Roberts, J. M. (1997). "Is Inflation Sticky?  " . Journal of Monetary 
Economics 39(2): 173-196. 

37. Roger, B. (1981). "The Proper Medicine for Stagflation". 
Technology in Society l3: 45-62.  

38. Romer, D. (2012). Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 
Fourth Edition. 

39. Rudd, J. and Whelan, K. (2006). "Modeling Inflation Dynamics: A 
Critical Review of Recent Research". Journal of Money, Credit and 
Banking 39(1): 155-170. 

40. Sargent, Th. J. and Neil, W. (1975). "Rational’ Expectations, the 
Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply 
Rule". Journal of Political Economy 83(2): 241-254. 

41. Snowdon, B. and Vane, H.R. (2005). Modern Macroeconomis ,its 
Origins, Development and Current State, Edward Elgar.  

42. Stephens, M.J. (2004). "Job Loss Expectations, Realisations and 
Household Consumption Behavior". Review of Economics and 
Statistics 86(1): 253-269.  

43. Stock, J.H. and Watson, M.W. (2003). "Forecasting Output and 
Inflation: The Role of Asset Prices". Journal of Economic Literature 
XLI : 788-829.  

44. Taylor, J.G. Steward, T.R. and Downton, M. (1988).  "Perceptions of 
Drought in the Ogallala Aquifer Region". Environment and 
Behaviour 20: 150-175. 

45. Voors, M. Nillesen, M. Verwimp, P. Bulte, E. Lensink, R. and van 
Soest, D. (2010). "Does Conflict affect Preferences? Results from 
Field Experiments in Burundi". Microcon Research Working Paper 
21.  

46. Walsh, C. E. (2010). Monetray Theory and Policy, Third Edition, 
MIT Press.  

47. Willis, R. and Rosen, S. (1979). "Educationa and Self-Selection". 
Journal of Political Economy 87: 7-36. 


