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ن قدرت رگترین ام های اقتصددادیج دو ت به عنوان ب  اکثرانت ار رشددد باو و پایدار وجود ندارد. در 

ملکرد ععهده دارد. دو ت ها برای تن یم و کنترل  اقتصددادیج ن م مهمی در فعا یت های تثاری بر

صادی ست های اقت سیا صادی و ا گوهای رفتاری فعاون بازارج از  ستفاده می مختلف پو ی و ما ی ا اقت
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شد و سب وکار خواهد  ضای ک سک ف صادی را باو می برد  به دنوال آن ری شد  وو ید و تفعا یت اقت ر
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های سدداونه ایران و پا از آن برای تخمین مدلج از  بر اسدداد داده 1981-2016پژوهم از سددال 

 ( استفاده شده است. VARخود رگرسیون برداری   تکنیک
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ای تغیرهای کالن به شوک های حاصل از سیاست هبلکه به مدت زمان و همچنین نحوه ی واکنم م

 اقتصادی داخلی و خارجی می تواند اثرگذاری متفاوتی داشته باشد.   
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 مقدمه و هدف -1

 
 تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش -1-1

ست از هر نوع اقدام عمومی به      صادی عوارت ا ست اقت ضعیت سیا من ور تغییر دادن و

شور از  صادی یک ک سیدن اقت صادی به جهت ر سیله اقت ستفاده از یک یا چندین و طریق ا

آید. به یک یا چند هدف اقتصددادی از طریق دو ت یا هر ارگان ذیصددالح دیگر به عمل می

ها را هایی هستند که او ویتمؤسسات و سازمان های اقتصادی اشخاصجطراحان سیاست

های اقتصددادی یند. این سددیاسددتنماها را پیشددنهاد میهای تح ق آنتشددخیص داده و راه

 های دو تیج ن دینگی و نرخ بهره و نی  بازار کار وبودجه ن اماتی را برای سدددطوح ما یاتج

های کنند. ثوات سددیاسددترا تعیین می های مداخله دو ت در اقتصددادبسددیاری از زمینه

ودن اقتصددادی برای متغیرهای کالن اقتصددادی از اهمیت باویی برخوردار اسددت. روشددن ب

ست سیا ضجهت کلی  صادی ف سوی را برای فعا یتهای اقت صادی و ای منا های عامالن اقت

صی فراهم می صو ست کند. نابخم خ سیا صادی بنگاهاطمینانی  تو یدکنندگان  هاجهای اقت

صرف ستو م سیا صوص  م ررات و نرخ بهره  مخارجج قوانین و-های ما یاتکنندگان در خ

شکل مواجه  آینده با صادی عامل اطمینانی شوند. نامیم ست گذاری اقت سیا های مرتوط با

صادی می شد اقت شدن ر شدکلیدی رکود و کند  پا م ا ه (. 2013ج 1بیکر و همکاران  با

( توجه و عالقه به پژوهم های تثربی رشددد و ثوات اف ایم یافت. هدف این 1990بارو  

شد ست.  گونه مطا عات معرفی دیگر متغیرهای اثرگذار بر ر و ثوات متغیرهای کالن بوده ا

یکی از این متغیرهای مورد بررسی در این مطا عات سیاست های اقتصادی است. سیاست 

های اقتصددادی را کلیتی از تدابیر اقتصددادی و با دیدگاهی محدودترج بکار بردن این تدابیر 

هانی در سال بانک جخاص برای رسیدن به اهداف معین معرفی نمود. پا از مطا عه باروج  

یت پایداری و ثوات متغیرهای کالن اقتصدددادی  (1991  به اهم در یکی از گ ارشدددات 

                                                      
1 Baker et al. 
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پرداخته اسدددت و پا از این گ ارش اقتصدددادانان به ثوات متغیرهای کالن توجه ویژه ای 

و در این گ ارش که به بررسی عملکرد داشتند و آن را در کانون مطا عات خود قرار دادند. 

شورها طیی اکار شد 1980و  1970 ی دههک شان ج نتای  همیالدی پرداخته  شات ن گ ار

شورهایی که از دهنده این  ستپایداری و که ک سیا صادی برخوردار بوده و  های ثوات اقت

اندج عملکرد بهتری نسدددوت به ها اجرا شددددهصدددورت مناسدددب و هماهنگ در آندو ت به

 اند.ثوات داشتهکشورهای بی

 شدددود که در آن دانم فرد یا افراد محدود اسدددت وحا تی گفته میعدم اطمینان به       

ج 1هابارد  آید ممکن نیسدددتای که بدسدددت آمده و یا مییا نتیثه توضدددیا کامل حا ت و

ست که پیم(. از طرفی نااطمینانیج تغییرات غیرقابل2007 صادی ا بینی در یک متغیر اقت

نده پیمچون نمی یادی بر سدددایر کردج می بینیتوان این تغییرات را در آی تأثیر ز ند  توا

صادی بگذارد شوکج متغیرهای اقت ست های نادر حا ت کلی  سیا صادی اطمینانی  های اقت

 شود:دسته ت سیم می به دو

های اقتصادی داخلی که توسط دو ت گرفته اطمینانی ناشی از سیاست ج ناولادسته  

رت اقتصادی ن م مهمی را در اکثر امروزه دو ت ها خود به عنوان ب رگترین قد شود.می

فعا یت های اقتصادی و تثاری بر عهده دارند. در اغلب اوقات سیاست های اتخاذ شده 

توسط دو تج هماهنگی و ثوات درونی را نداردج در نتیثه فعا ین حوزه مختلف سیاست 

می  گذاری را گمراه می کنند. در واقع در هنگام اجرای این سیاست هاج دو ت ها مثوور

و این منثر به شوند در موقعیتی قرار گیرند که کامال مغایر با اهداف اصلی آن ها است 

ایثاد شوک های اقتصادی ب رگی می شود. از طرفی هم دو ت ها اکثرا با توجه به بازه 

زمانی کوتاه مدتج برای رسیدن به اهداف خودشان سیاست های اقتصادی را اتخاد می کند 

که باعث بی ثواتی و نا اطمینانی متغیرهای کالن می شود. مثال منافع ناشی از کاهم 

را به ه ینه های تورم در آینده ترجیا می دهند  کینوی چی و ونثینگ  یج  بیکاری حال

اطمینانی در  باشد. هرگونه ناپو یج ما ی و ارزی( می  ها اعم ازاین سیاست(. 2017

تواند تاثیرات زیادی بر روی متغیرهای اساسی کالن مانند می  های اقتصادی داخلیسیاست

. ن بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشدصادرات و همچنی ج نرخ تورمجرشد و تو ید اقتصادی

اقتصادی داخلی اثرات مخربی بروی متغیرهای کالن های اطمینانی سیاست  های ناشوک

های اقتصادی نتیثه سیاست اطمینانی تورم که در گذارد. ناایران بر جای می اقتصادی

                                                      
1.Hubbard  
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 بنابراین اثر نا گذارد؛می متغیرهای کالنآیدج تأثیرات مخربی بروی وجود می داخلی به

انحراف  های نسوی واز سطوح قیمت و نوسانات تورم باعث درک نادرستی اطمینانی

باعث  نموده ونا مطلوب گذاری را های سرمایههای قیمتی شده و درنتیثه برنامهنشانه

یافته گذاری انواشت سرمایه کاهمکاهم سرمایهدر نتیثه  می شود.گذاری سرمایهکاهم 

سوب کاهم رشد اقتصادی  بلندمدت بر اقتصاد داشته است و و پایدار این کاهم اثر و

 .(1388نج همکارا و ی صفدر گرددمی

های باشد. زمانی شوکهای اقتصادی خارجی میاطمینانی ناشی از سیاست دسته دومج نا

دارای اقتصاد گذارد که یگر تأثیر میسایر کشورهای د اقتصاد خارجی بروی اقتصاد سیاست

های اقتصاد خارجی بر روی سیاست های ناشی ازصورت شوک این بسیار قوی باشد. پا در

. گذاردیمتأثیر ( ج صادرات و تو ید ناخا ص داخلیوارداتتورمج   متغیرهای کالن اقتصادی

تگی وابس درهم تنیدگی و وامروزه با ظهور تثارت جهانیج کمرنگ شدن مرزها  از طرفی

 داخلی و های اقتصادیهای عدم اطمینان سیاستمه کشورها باهم در برابر شوکاقتصاد ه

پذیر هستند و با به وجود آمدن کوچک ترین بحران های ما ی و اقتصادی می ضربه خارجی

نی سیاست های تواند به شدت بر اقتصاد دیگر کشورها تاثیرگذار باشد. تاثیرگذاری نا اطمینا

 ذار باشدروش مست یم و غیر مست یم بر اقتصاد داخلی تاثیر گی تواند به اقتصادی خارجی

 .دهدمیرار ق تأثیربر بازارهای ما ی اقتصاد کشور را تحت  تأثیراز طریق  آثار مست یم:

  ی دنیا اقتدصادبه ذکر است به د یل ارتواط محدود بازارهای ما ی ایران با بازارهای ما وزم

 .ی را داشته استکمترین اثرپذیر مایران در این بخ

. دهدمیقرار  تأثیراقتصاد کشور را تحت  بر بازار واقعی تأثیراز طریق  آثار غیرمست یم:

بر درآمد ارزی کشور از طریق قیمت نفت و از سدوی دیگدر بدر تثدارت  سویک از چراکه

کداهم قیمدت  درنتیثه. کاهم درآمد ارزی گذاردمی تأثیرکاویی  خدارجی در بخدم

منابع  برصادرات نفتی به د یل کاهم سدهمیه در اوپدک  و همچندین کداهم مید اننفدت 

. با کاهم گذاردمیمنفی  تأثیر گذاری ارزی دو تارزی بودجهج حساب ذخیره ارزیج سرمایه

که می ان این کسری بستگی به  شودمیبودجه  منابع ارزی بودجهج دو دت دچدار کدسری

 که هرگونه ناازآنثایی  (.1388 کریم خانی و همکارانج  می ان کاهم قیمت نفت دارد

های اقتصادی تأثیرات مثوت و منفی بر روی اقتصاد همه کشورها این سیاست اطمینانی در

 درهم تنیدگی و امروزی و گذارد و از طرفی در جهان بدون مرزازجمله ایران برجای می

هر گونه بحران یا نوسانات می تواند با به وجود آمدن  وابستگی اقتصاد همه کشورها باهم 
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شود این است که بنابراین سؤا ی که مطرح میبه شدت بر اقتصاد داخلی تاثیر گذار باشد. 

های اقتصادی داخلی و خارجی بر متغیرهای اساسی کالن تأثیر آیا نااطمینانی سیاست

 معناداری دارد؟
 

 اهداف پژوهش - 2 -1

 توان خالصه نمود:یمی اهدافی که این پژوهم در پی آن است در موارد زیر طورکلبه

های اقتصادی داخلی از سیاست اطمینانی حاصل های ناوتحلیل شوکهدف اصلی تث یه

 باشد.ی میروی متغیرهای اساسی کالن اقتصاد اطمینانی بر بررسی تأثیر این نا و خارجی و

 اهداف فرعی:

 نرخ تورمهای اقتصادی داخلی بر اطمینانی سیاست ناهای تعیین تأثیر شوک

 بر نرخ بهره های اقتصادی داخلیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 بر صادرات های اقتصادی داخلیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 بر واردات های اقتصادی داخلیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 تو ید نا خا ص داخلی های اقتصادی داخلیاطمینانی سیاست های ناتأثیر شوکتعیین 

 نرخ تورمهای اقتصادی خارجی بر اطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 بر نرخ بهره های اقتصادی خارجیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 بر صادرات خارجیهای اقتصادی اطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 بر واردات های اقتصادی خارجیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک

 تو ید نا خا ص داخلی های اقتصادی خارجیاطمینانی سیاست های ناتعیین تأثیر شوک
 

 ضرورت انجام پژوهش - 3 -1

های اقتصادی موجب نا اطمینانی فعاون و تصمیم گیران ی سیاستهاینانیاطمنا  واقع در

اقتصادی  اننیکارآفراقتصادی نسوت به تحووت آینده خواهد شد. در نتیثه فعاون و 

بنابراین کاهم سطا نا ؛ روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند اندازچشم تواندینم

قتصادی و ثوات متغیرهای کالن اطمینانی اقتصادی در یک کشور و رسیدن به ثوات ا

اقتصادی است. شناخت و  گذاراناستیسی آگاهانه از سوی مدیران و ریگمیتصممستل م 

آنان را در  توانیمبیان هرچه بیشتر و بهتر روابط و رفتارهای عامالن و شرایط اقتصادی 

ز نسوت مانند ایران که ای یاری کند. کشورهای گذاراستیسکاهم اشتواهات در فرآیند 
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سیاست های اقتصادی و همچنین نوسانات متغیرهای  باویی از بی ثواتی و نا اطمینانی

و در عین حال دستیابی و رسیدن به رشد و توسعه مستمر و می باشد برخوردار کالن 

(. 2015ثوات متغیرهای کالن از اهمیت خاصی برخوردار است  پیمانی و دیگرانج  نیچنهم

ی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری گذاراستیساز این رو در بررسی رفتار عامالن و مدیران 

ی ثواتیبدر ن رگرفتن شرایط نا اطمینانی و  نیچنهمهای اقتصادی در کشورهاج سیاست

 .باشدیمضروری  کامالا در فضای اقتصادی 

ی و منفثوت ارجی آثار می اقتصادی داخلی و خهااستیسی نا اطمینانی هاشوک ریتأث     

ی رگذاریأثتیی نحوه شناساارزیابی و  ثهیدرنتج گذاردیمبسیاری بر اقتصاد ایران بر جای 

بهتر  ردو عملکی برای اصالح اشتواهات و خارجی اقتصادی داخلی هااستیس عدم اطمینان

 هادو تی اقتصادی هااستیستغییرات  واقع در. رسدیمی به ن ر ضروربرای آینده اقتصاد 

ی هااستیس کهییازآنثابر رشد اقتصادی داشته است و ی  گاه اثر مثوت وگاه اثر منفی

مانعی بر سر راه رشد  عنوانبهی ثواتیبدر ایثاد ها و ناهماهنگ دو تاقتصادی نامناسب 

ن کالی اساسی رهایمتغنوسانات  راتیتأث (.1382گرجی و همکارانجباشد  یماقتصادی 

ادی باعث می این نوسانات اقتص. کندیموارد  داخلی را بر اقتصاد زیان باریآثار اقتصادی 

به سمت  را از بخم مو د اقتصادی هاهیسرماو شود که اقتصاد به سمت رکود پیم برود 

 (.1391حیدرپور و همکارانجدهد  یمخرید دارایی هلی ح ی ی سوق 

اجرای  اطمینانی حاصل از ناگذاری  ذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر

وری های اقتصادی دو ت و شدت و جهت آن بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران ضرسیاست

 رسد.به ن ر می
 

 های( پژوهشفرضیه )فرضیه -4 -1

های اقتصادی داخلی بر متغیرهای سیاست یاطمیناننا های : شوکاصلی اولفرضیه 

 اساسی کالن اقتصادی تأثیر معناداری دارد.

 فرضیه های فرعی:

 تأثیر معناداری دارد. نرخ تورم رهای اقتصادی داخلی بسیاست یاطمیناننا های شوک

 تأثیر معناداری دارد. نرخ بهره رهای اقتصادی داخلی بسیاست یاطمیناننا های شوک

 تأثیر معناداری دارد. صادرات رهای اقتصادی داخلی بسیاست یاطمیناننا های شوک

 تأثیر معناداری دارد.واردات  رهای اقتصادی داخلی بسیاست یاطمیناننا های شوک
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تأثیر  تو ید ناخا ص داخلی رهای اقتصادی داخلی بسیاست یاطمیناننا های شوک

 معناداری دارد.

های اقتصادی خارجی بر متغیرهای سیاست یاطمینان ناهای دوم: شوکفرضیه اصلی  

 اساسی کالن اقتصادی تأثیر معناداری دارد.

 فرضیه های فرعی:

 تأثیر معناداری دارد.نرخ تورم  رهای اقتصادی خارجی بسیاست یاطمینان ناهای شوک

 تأثیر معناداری دارد. نرخ بهره رهای اقتصادی خارجی بسیاست یاطمینان ناهای شوک

 تأثیر معناداری دارد.صادرات  رهای اقتصادی خارجی بسیاست یاطمینان ناهای شوک

 تأثیر معناداری دارد.واردات  رهای اقتصادی خارجی بسیاست یاطمینان ناهای شوک

تأثیر  تو ید ناخا ص داخلی رهای اقتصادی خارجی بسیاست یاطمینان ناهای شوک

 معناداری دارد.
 

 

 پژوهشروش انجام  -5 -1

و تحلیل از نوع حاظ هدف از نوع تح ی ات کاربردی و به  حاظ تث یه به  پژوهم این    

باشد. در این پژوهم به دنوال این هستیم که وضع موجود استنتاجی می تح ی ات تحلیلی و

های اقتصادی داخلی و خارجی بر متغیرهای اطمینانی سیاست را بررسی کنیم و به بررسی نا

 پردازیم.کالن میاساسی 
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 گردآوری اطالعاتهای روش  -6 -1

پژوهم از اطالعات موجود در بانک مرک یج مرک  آمار ایرانج  داده های مورد استفاده

صورت ساونه و به روش اسنادی و به 1981-2016های جج طی سالWDI)1بانک جهانی  

 گردد.استفاده می Eviewsاف ار شده است. برای تخمین مدل از نرمآوریای جمعکتابخانه

 نوآوری و جدید بودن طرح -7 -1

های اقتصادی خارجی موتنی بر نوسانات اطمینانی سیاست بررسی و ساخت شاخص نا

أثیر آن بر روی ت( و PCAهای اساسی  استفاده از روش تحلیل مؤ فهمتغیرهای کالن با 

 باشد.متغیرهای اساسی کالن اقتصادی می
 

 نامهساختار کلی پایان -8 -1

پرداخته شده  باشد. در فصل اول به کلیات پژوهممتشکل از پن  فصل می این پژوهم

اریف ابتدا به تع آمده استج ی پژوهمبا عنوان موانی ن ری و پیشینه فصل دوم که است. در

پردازیم و درنهایت با بررسی مطا عات موضوع می و سپا به موانی ن ری و ادبیات پژوهم

کنیم. در فصل سوم روش می انثام شده در این حوزهج   وم انثام پژوهم حاضر را تأکید

م ارائه چهار انثام تح یق و بررسی مدل مرتوط با موضوع تح یق را خواهیم داشت. در فصل

گیری از کنیم و درنهایت در فصل پنثم به نتیثهو تخمین ا گو و تفسیر نتای  را دنوال می

 .پردازیمفصول قولی و موضوع تح یق می
 

 متغیرها و واژگان کلیدی -1-9

 اطمینانی و نوسان پذیری نا -1-9-1

یکدی از مفاهدیم مهدم در مدواحث اقتدصادی و ما دی  اطمینانی و نا پذیری نوسان

انحدراف معدیار یا واریانا تعریف  صورتبهرا اغلب  اطمینانی و نا پذیری . نوسانباشدمی

ج بر مونای برآورد اطمینانی و نا پذیدری تعویدر راجدع بده نوسدان ترینکنند. سادهمی

انحراف  مستل م محاسوه واریانا  سادگیبهپذیری تاریخی  نوسان .تاریخی آن قرار دارد

                                                      
1 World Development Indicators   
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عنوان معیاری برای  ن ر در طول دوره مورد بررسی است که آن را به متغیر مورد (معیار

 .برندمیبکدار  پذیری آینده نوسان

 های اقتصادیاطمینانی سیاست نا -1-9-2

ورهای که در کش ترین مفاهیمی استهای اقتصادی از مهممفهوم نا اطمینانی سیاست

شود. در اغلب های اقتصادی مینیافته و در حال توسعهج مانع رشد و توسعه بنگاهتوسعه

های اقتصادی اتخاذ شده توسط دو تج هماهنگی و ثوات درونی ندارد و اوقات سیاست

ها هاج دو تکنند. در واقع در هنگام اجرای این سیاستفعا ین حوزه تثارت را گمراه می

ن است و منثر به ر موقعیتی قرار گیرند که کامالا مغایر با هدف اصلی آشوند دمثوور می

 شود.های اقتصادی ب رگی میایثاد شوک
 

 های خود رگرسیون برداریمدل -1-9-3

بیم  های رگرسیون است ای از مدل( مثموعهVARرگرسیون برداری   های خودمدل

های زمانی های سریین مدلنوعی پیوند بتواند به عنوان از یک متغیر مست ل دارد( که می

رگرسیون برداری  های خودم مانج احتساب شود. مدلههای معادوت تک متغیره و مدل

 VARهای ساختاری معادوت هم مان در م یاد ( غا واا به عنوان جایگ ینی برای مدل

به ترکیواتی  تغیرمهاج م ادیر جاری هر گیرند. در این مدلب رگ مورد استفاده قرار می

 م دار قولی همه متغیرها و اج اء خطا بستگی دارد. P متفاوت از
 

 متغیرهای کالن اقتصادی -1-9-4

ادراتج صشامل متغیرهای اساسی کالن اقتصادی مانند تو ید ناخا ص داخلیج نرخ تورمج 

 باشد.واردات و نرخ بهره... می
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 

 مقدمه -2-1

پژوهم پیرامون هر موضددوعی نیازمند ادبیات اسددت و ادبیات پژوهم ضددمن توجیه 

م بیشددتر ارتواط و اهمیت متغیرها ما را با کارهای انثام شددده در رابطه با موضددوع پژوه

شنا  شته هاروشتا از تثربیات و  کندیمآ ستفاده در گذ مچنین در شویم؛ ه آگاهی مورد ا

 دارد. مؤثرایثاد بینم و درک بهتر پژوهم جهت تدوین و حل بهتر مسئله ن شی 

ی اقتصادی آشنا هااستیسی بندمیت سدر این فصل ابتدا با تعاریف و تشریا مفهوم و 

مچنین ی اقتصدددادی و هثواتیبی و نانینا اطم. در ادامه فصدددل نی  تعاریفی از میشدددویم

ی ریسک و ریگاندازهی هاشاخصی اقتصادی و هااستیسی نانینا اطممفاهیمی مربوط به 

سپا به نانینا اطم ست و  شده ا صادی پرداخته  سی اقت ستیسی بندمیت  صادی هاا ی اقت

با موضوع  داخلی و خارجی پرداخته شده و در انتها نی  با مطا عات داخلی و خارجی مرتوط

 آشنا خواهیم شد. پژوهم

 
 و ماهیـت سیاست اقتصادی مفهوم -2-2

ضع اید اجتماعی  شری  اتیاز م ت شأجوامع ب سهیالت  من گرفته و برای فراهم آوردن ت

سپلین  شمرده  تیدر جمعحیات اجتماعی به من ور رفاهج ن م و د سته شودیموزمی  . ه

صادی و اجتماعی  ضع و توان اقت ضالت عموماا به و صلی این مع جامعه مربوط بوده و برای ا

صتاا  شده و خا شمرده  صادی مهم  صادی موجودیت ن ام اجتماعی و اقت ضاع اقت تحلیل او

صادی یک جامعه  ضاع اقت شگوئی او صاد ملی تحت ن ریات تئور ن ر بهتحلیل و پی ی اقت

آورده شده است. تا ن طه  به عملی اقتصادی سعی هاروشمختلف چون سیستم مراحل و 

 هاقدرتی اجتماعی و ترتیب هان امی اجتماعی و اقتصادی و تعیین هاتیفعا  آغازی برای
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ضیا  صادی در رفاه اجتماعی تو ساعد اقت سب و م صاد ملی به غرض جریان منا و توان اقت

 اتیبلندتر حبهوود وضع بشر و تأمین توجه  هاو کوشمهدف نهائی همه این سعی  گردد.

شر صادی تئورکه  ست یب ست اقت سیا ضیا و به کمک آن  صادی حوادث را تو در ی اقت

صادی آن  میتن  شده عمل  طور کهجریان اقت سته   توانیم. به همین د یل دینمایمخوا

 گاه عملی و تئوری چنین تعریف کرد:سیاست اقتصادی را از ن

صادی از نگاه عملیج  ست اقت شمعوارت از مثموع تدابیر و سیا ست که هدف هاکو ی 

صدادی و اقتصدادیج جریان یا پروسده اقت ن ام اقتصدادیج بنیاد کنترل ن همواره تن یم وآ

است . باید اضافه نمود که این طرز سیاقتصادی می باشد یک ساحه اقتصادی در سیستم

صورت  صادی در همه مما ک جهان واقعاا  صادی ا قیدر تطو. ردیگیماقت رزیابی عملیه اقت

ی اقتصدددادی صدددورت هاقدرتحکومت اح اب و سدددایر  از طرفاقتصدددادی  نیمعاهداف 

 .ردیگیم

 هامو کوشعوارت از تح ی ات و مطا عه واقعی سعی سیاست اقتصادی از نگاه تئوریج 

ج بنیادج یعنی ن ام ا ذکرفوقتدابیر و وسدددایل اقتصدددادی به غرض فراهم آوردن اهداف 

ی سددیاسددت اقتصددادی ماهیت خاص و واقعی تئورسدداختمان و جریان اقتصددادی اسددت. 

ضه  صاد عر صاد را برای اقت صاد ملی را جهت تطویق و عمل اقت ست اقت . تئوری داردیمسیا

سائل صادی درباره م ست اقت معلومات  هاآنفرعی  راتیتأثو راجع به  مختلفاهداف و  سیا

 (.1378 صمدیج  داردیموسیع عرضه 

 
 1عامالن سیاست اقتصادی -3-2

 خاص عامالن سیاست اقتصادی به معنای عام و -2-3-1

صادی  در مورد ست اقت سیا صطالحبه عامالن  صادی ا ست اقت سیا ضوع از  (مثریان  مو

ی خود را هان م چه کسانی عامالن سیاست اقتصادی هستند و چگونه  این قراراست که

سیم  صادی ت  ست اقت سیا صرفاا ( دیدگاه موتنی بر واقعکنندیمبا نیروهای درگیر در  یات 

نهادی به این جهت گرایم دارد که ف ط مراجعی را که خصدددوصدددیت سدددلطه  –ح وقی 

ست تل ی کنند.  سیا صالحیتج  قیاز طر (دو تمردان دو تی دارندج عامالن  محدود کردن 

عامالن به معنای خاص =  . شودیم و شفافنهادی روشنج محدود  طوربهوظایف این افراد 

                                                      
1 Issing 
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صم هم مان یک تعداد از نیروها و نهادهای اجتماعی وجود دارند که با  یو  .(رندگانیگمیت

شکلقدرت واقعی خود  صادی اثر ریگبر  ست اقت سیا ست و اراده  ج بدون گذارندیمی خوا

 (.1378باشد  صمدیج  در کاراینکه ن ارت سیاسی 

 
 گیرندگانتصمیم -2-3-2

 موظفف دو ت دهای که از طراز همه نهادهای دو تی یا نها اندعوارت رندگانیگمیتصم

صادی را با در  شوندیم ست اقت سیا صمیمات مربوط به  سئو  ن ر گرفتنتا ت ج خود تیم

شکلاتخاذ کنند و از این طریق به  ص طور  ساختارها تو یدات اقت ادی تأثیر دهنده بر ن ام 

 بگذارند.

 
 سیاست اقتصادی عامالن نفوذ در -2-3-3

 ؛ کهارنددسیاست اقتصادیج عامالن نفوذ در سیاست نی  وجود  رندگانیگمیتصم ج به

ی خود اقدام هااسدددتیسدددگرچه از طریق انحصدددار قدرت اجواری دو تی برای پیشدددورد 

ر شکل که ی سیاسی به ههایریگمیدر تصمقدرت آن را دارند که  حال نیع درج کنندینم

صدبتوانند اثر بگذارند. اح ابج اتحادیۀ هاج  صاحب قو م هایت صادی  سات اقت س درت در ؤ

 بر عهدها رچنانچه ن م مشدداورانی  و دانشددمندان  عا مان  ینی گروهی و هارسددانهبازارج 

جود یا یا پیشنهادهای برای حل مسائل مو کنندیمداشته باشند که سیاست عملی را ن د 

راده و ی اریگشدددکلج و این عامالن نفوذ هسدددتند. تأثیر بر نحوۀ  (احتما ی ارائه دهند

ست  صادی داخلی ممکن ا ست اقت سیا ست تعیین  نفوذ عوامل خارجی و با  قیاز طرخوا

ی تحت هاسددازمانبخصددوص به وسددیلۀ  ی صددورت پذیرد ا مللنیبی هاسددازمانتوصددیۀ 

 (.ی کار و غیرها مللنیبسرپرستی سازمان مللج مثل بانک جهانی پولج ادارۀ 
 

 های سیاست اقتصادیانگیزه -2-3-4

ی در اقتصاد هستند؟ با پردازاستیسچرا کُنشگران و عامالن سیاست اقتصادی پیگیر 

ی همه جانوهج این هادخا تی اقتصدادی و می ان زیاد هااسدتیسدتوجه به کثرت ضدوابط 

ست تعثب  سم ممکن ا شدپر ستج بلکه در عملج اما آور با شن نی سم رو سخ این پر ج پا

 توانیم. این ساختارها را دارد ریمتغای انگی شی ی پیچیده و ساختارهامثموعهدو ت بر 



 16                                                                                                                 م دمه و هدف

با هم ترکیوات  تواندیمی کرد که بنددسدددتهج عالیق و فشدددارهای موردی هایدئو وژیابه 

 گوناگونی به وجود آورند.

فاده از  با اسدددت مهو  هایدئو وژیااح اب  نا ج برای کسدددب آراء هابر آنی موتنی هابر

اح ابج موضدددوع  . برحسدددب تل یکنندیمدر بازار انتخاباتی باهم رقابت  کنندگانانتخاب

ست از  شتمورد بحث عوارت ا صا ا کل جامعه به این هابردا شی دربارۀ م رتیبج تی گ ین

شخص هاچهارچوب هایدئو وژیا صادی را م ست اقت سیا سلماا کنندیمی وزم برای  در . م

شی پهاحلراهائتالفی باید  هاحکومت ساز شوند.ی  صا ا و منافع ف ط هامدتتا  ذیرفته  ج م

صا ا کلی جامعه در  صا ا عمومیج رفاه عمومی . شودیم ن ر گرفتهاز دیدگاه م ج منافع م

 سددتایدر سددی اراده وزم ریگشددکلدر کنار آنج مصددا ا گروهی گوناگونی برای  (عمومی

ن آید. کری به میااز خود سددیاسددتمداران ذ نثایدر ا. جا دارد ابندییماقتصددادی اهمیت 

وند. رفتار تا انتخاب یا تثدید انتخاب شددد کنندیمو تولیغاتی که  دهندیمی که هاوعده

که ن ریه اقتصادی سیاسی  حاصل تح ی ات اقتصادی سیاسی نو است  خاصشانگروهی 

در پا پردۀ  که هسدددتند (بوروکرات ها  سددداورانوانید( گروه دیگر شدددودیمنی  نامیده 

رد توجه هستند. کامالا در ن ریۀ بوروکراسی مو هاآن. اندتیفعا سیاست اقتصادی مشغول 

ن م  اقتصددادی اسددتیدر سدداقتصددادی  –ی قدرتمند اجتماعی هاهیاتحادج هاآن در کنار

شددوند تدابیری برای تضددعیف فشددار رقابت یا شددرایط  موفقمهمی دارند. بخصددوص اگر 

یی که از ن ر هاگروهخاذ کنند و آن تدابیر را به اجرا درآورند. همچنین نامطلوبی دیگر ات

صادی  صرفج بیکارانج شدگان مت اعد  اندفیضعاجتماعی  –اقت و  داراناجارهج کنندگانم

 قابل ریأثتی بر سددیاسددت اقتصددادی گذارقانونقول از انتخابات مثا ا  توانندیمغیره( 

ندج زیرا  گذار خا هاآنتوجهی ب ندبانت بدیهی اکن ند.  نافع اح اب هسدددت تار ۀ م سدددت رف

 (.1378 صمدیج  هاستهیاتحادج خود موضوع مورد بحث ن ریۀ هاهیاتحاد
 

 های اقتصادیتقسیم بندی اهداف سیاست -2-4

سددیاسددت اقتصددادی عملی از یک طرف متعهد بر تأسددیا قواعد و اوامر روند پروسدده 

داخله اقتصادی  سیاست امری( بوده و از طرف دیگر سیاست اقتصادی در روند اقتصادی م

صادی  گذاردیمتأثیرات آنی را بثای  بر آننموده و  ست اقت سیا سی(.  سیا سیله ب روند  ه و

استج  شدهقوولنورم ها  صورتبهاهداف مشخص که  آوردن به دستجهت  هاتیفعا این 

 .کندیمعمدددل 
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سگویای  هاهدف ست حرکت ریم صووا برای اینکه بتوان د ستند. ا سی ه سیا به  عمل 

سی باید  سیا صل چه  در موردعمل زدج م امات  شرایطی خواهندیماینکه در ا را در  و چه 

ضعیت مطلوب  سی و شته با دانندیمبرر صورات ذهنی دا به  هاهدفشند. درنتیثهج آموزۀ ت

اظ  ح نیاز ا «سیاست اقتصادی ممکن است خواهان چه باشد؟»که  پردازدیماین پرسم 

ر نتیثه را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد. د هاهدف توانیم

 خالصه کرد. 1-2شکل  صورتبه توانیمرو  هاهدفی کلیج کل بندجمعیک 
 

 

 1ی اقتصادیهااستیساهداف  -1-2شکل 

 

ستیسی باوتر هاهدف  صادی که غیرقابل هاا شندیمی ریگاندازهی اقت از  اندعوارت با

ستیساهداف  شامل آزادی فردیج  در حوزه ی یگذارا عدا ت  برابری واجتماعی که خود 

شدیمصلا و  داخلیاجتماعیج امنیت  ستیس هرم اهداف رأد. در با صادیج رفاه هاا ی اقت

اقتصددادی  گذاراناسددتیسددو این هدف گویای آن اسددت که همه  ردیگیمعمومی قرار 

 .(1386 هاشمیج  رنهایت در خدمت رفاه جامعه باشندد

 
 گذاری اقتصادیکلیاتی درباره ابزارهای سیاست -2-5

                                                      
 (1386هاشمی   1
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ی ن یر امروزه با پدیده جهانی شدن و ادغام هر چه بیشتر اقتصادها با هم با حوادث

اقتصادی و عدم  ثواتیبی و فضای نانینا اطمی ما یج هابحرانیج ا مللنیبی هاشوک

 ا مللنیبتصاد و اشتغالج محیط اق هامتیقدستیابی به اهداف کالن غیر از رشدج ن یر ثوات 

سعه را ثوات متغیرهای کالن در کشورهای در حال تو نیچنهمرا برای رشد و توسعه و 

بسیاری از  تثارت آزادسازی اقتصاد هم نشان داد که نیچنهمکرده است و   یآممخاطره

ی هاتورمی آن هانشانهی داخلی و خارجی که از هاتعادلکشورهای در حال گذار دچار عدم 

 اخت و کاهم ذخایر خارجی است.باوج بحران تراز پرد

وان ی اقتصادی که به من ور برطرف کردن این مشکالت تن یم شدهج می تهااستیس

های اقتصادی طرف عرضه های اقتصادی طرف ت اضا و سیاستدر دو گروه اساسی سیاست

 ت سیم بندی کرد:

 
 های اقتصادی طرف تقاضاسیاست -2-6

هایی هستند که به طور کلی ظرفیت جذب های اقتصادی طرف ت اضا سیاستسیاست

های اقتصادی کنترل ت اضای داخلی گیرد. ن طه تمرک  این سیاستاقتصاد را در ن ر می

بتوانند  است. به همین خاطرج برای کنترل رشد ت اضای داخلی اب ارهای تعیین می شود که

زگاری به طور سا اهداف ت اضای کل را به همراه سایر اهداف سیاست اقتصادی و اجتماعی

های اقتصادی اب ارهای پو ی و ما ی هستند. در تح ق بخشد. اب ارهای عمده این سیاست

عرضه پول  اقتصادهای در حال توسعهج وابستگی مت ابل این اب ارها به د یل تغییر در حثم

ست در اتفاق می افتد. اشکال عمده در اتخاذ این سیاست آثار ان واضی است که ممکن ا

 (.1376و اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد  پروینج  ه مدت سطا تو ید داخلیکوتا
 

 

 های مالیسیاست -2-6-1

ی از تدابیر و اقداماتی است که ن ام ما ی دو ت از ن ر درآمدها امثموعه 1سیاست ما ی

 یج رشد اقتصادی و غیرهگذارهیسرمادستیابی به اهداف اقتصادی مانند  من وربه هانهیه و 

بر متغیرهای کالن  از یک طرف نوسانات سیاست های ما ی. دهندیمقرار  ریتأثرا تحت 

و نرخ بیکاری  هامتیقی و بر سطا گذارهیسرمااقتصادی مثل سطا تو یدج مصرفج 
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حثم  تواندیم هااتیما از طرف دیگرج دو ت از طریق مخارج خود و  تاثیرگذار می باشد.

 خصوصی را در کل اقتصاد تعیین کند. ی بخم دو تی و بخمهاتیفعا 

ی نانیاطم نای ما ی دو ت در قا ب نوسانات و هااستیسی ناشی از نوسانات نانینا اطم

ر روی رشد ی انت ا ی به شدت بهاپرداختدرآمدهای ما یاتیج بدهی دو تج مخارج دو ت و 

 .گذاردیم ریتأثی کالن اقتصادی رهایمتغاقتصادی و 

ی بخم نانینا اطمو یا مخارج دو تی باعث اف ایم  هااتیما ی در ساختار نانینا اطم

ی از اعمدهبخم  نیچنهمو  هایگذارهیسرماخصوصی نسوت به بازدهی آتی 

و سایر  ابدییم کاهم یافته و رشد اقتصادی نی  کاهم این بخم هایگذارهیسرما

و در  هااستیسی ثواتیباثر  نیترمهمقرارمی دهد. شاید  ریتأثمتغیرهای اقتصادی را تحت 

ی نسوت به کاوی اهیسرمای در این زمینه اف ایم قیمت کاوی نانینا اطمنتیثه وجود 

 جی  باشدیمکاهم محصول  نیچنهمی کل و گذارهیسرمامصرفی و در نتیثه کاهم 

 (.2002ج 1یانک

های ما ی بر اثرات نا اطمینانی سیاست نیترمهمبه اینکه  پردازندیم( 2011  2رومر

گیرد. اف ایم در ها به د یل کانال کارایی تخصیصی صورت میاشتغال از طریق ما یات

گردد و بدین ترتیب انگی ه انواشت سرمایه انداز میما یات منثر به کاهم بازدهی پا

ها طمینانی ما یاتی نا ارگذاریتأثی چگونگ( در زمینه 1993یابد.  وین  فی یکی کاهم می

ها دو اثر مست یم و بر بازارهای ما یج اشتغال و رشد اقتصادی معت د است اف ایم ما یات

مست یم اشتغال و رشد  طوربههای ما یاتی سیاست سوکدر اشتغال دارد. از ی میرمست یغ

رار ق ریتأثی و انواشت سرمایه تحت گذارهیسرمای ها هیانگاقتصادی را از طریق تغییر 

ی قراردادهای ما یج بر ها هیانگاز طریق تغییر  میرمست یغ طوربهو از سوی دیگر  دهدیم

 خواهد بود. متأثراشتغال 

 

 

 
 

 های پولیسیاست -2-6-2
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و  بانک مرک ی در جهت کنترل می باشند که از طرفهای ج سیاست1های پو یسیاست

 هااستیساز طریق اعمال این  کندیم. بانک مرک ی سعی شودیمن دینگی اعمال  تن یم

 بگذارد. ریتأثو در نهایت تورم  هابنگاهبر ا گوی مصرف خانوارج تو ید 

تثویت سطا  .1: توانیمقتصاد را های پو ی در اج اهداف سیاستمهم ترینکلی  طوربه

 .4قتصادی تسریع رشد ا .3ی خارجی هاپرداختایثاد تعادل موازنه  .2 هامتیقعمومی 

توجهی که در  توزیع عادونه درآمد به شمار آورد. مسئله مهم و قابل .5ایثاد اشتغال کامل 

های پو ی و سایر هماهنگی میان سیاست اشاره نمودج آنباید به  هااستیساهداف 

های اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف گوناگون اقتصادیج ضرورت اساسی دارد. سیاست

های پو ی اف سیاستبه هریک از اهد تواندیمهای پو ی در سیاستدر نتیثه نا اطمینانی 

شد اقتصادی راشاره شدهج اثر بگذارد. به طور مثالج یکی از اهداف سیاست پو ی این است که 

آثار منفی بر روند  تواندیمهای پو ی بخشدج در صورت نا اطمینانی در سیاست ایتصررا 

 .(1386 هاشمیج  داشته باشد هاپرداختتورم و موازنه 

ی اگونههای پو ی را به خود سیاستی به هدف های ابیدست بانک مرک ی برای رسیدن و 

که بانک اقتصادی جامعه پنهان بماند. این  گذاراناستیسکه از دید فعاون و  اجرا می نماید

باعث اف ایم نا  مرک ی برای رسیدن به هدف های خود سیاست های پو ی پنهان می کند

ی ثواتیباین نا اطمینانی و های پو ی می شود که استدر سی و بی ثواتی اطمینانی

کلی در شرایط وجود  بر تومج بیکاری و تو ید اثرگذار باشد. نتای  تواندیمهای پو ی سیاست

 اندازچشم تواندینماقتصادی  گذاراناستیسو  ج کارآفرینانج فعاونو بی ثواتی نا اطمینانی

و  باشند داشته توسط بانک مرک ی شده های گرفتهدقی ی و روشنی نسوت به سیاست

خود با  و اتخاد سیاست های خود برای رسیدن به اهداف هایریگمیتصمبنابراین در 

 (.1395مشکالتی مواجه خواهند شد  باوری و همکارانج 
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Abstract 

Research Aim: One of the goals and objectives of any economic system is 

to create stability and confidence in the economic environment through the 

policies adopted. Therefore, in an uncertainty and instability conditions, 

there is no expected high and stable growth. In most economic systems, the 

government, as the largest economic power, plays an important role in 

business activities. Governments use different economic and monetary 

policies to regulate and control economic performance and behavioral 

patterns of market participants in order to achieve their goals. But in many 

cases, these policies, unlike the purpose they pursue, implicitly raise 

uncertainty about economic policies. Uncertainty over economic policies 

will cause uncertainty among economic activists about future developments 

in the business environment. It will raise the risk of economic activity and 

make production and economic growth difficult. In this regard, this study 

seeks to determine the effects of uncertainty shocks of domestic and foreign 

economic policies on macroeconomic variables in Iran. 

Research method: In this regard, the Basic Components Analysis (PCA) 

method is used to construct and extract the uncertainty index of domestic and 

foreign economic policies. The studied period is in range from 1981 to 2016 

based on Iran's annual data. Then VAR auto-regression technique was used 

to estimate the model. 

Finding: The results of the estimation model show that the shocks resulting 

from the uncertainty of domestic and foreign economic policies have a 

negative and significant effect on macroeconomic variables. But it is evident 

that this impact has not been the same for macroeconomic variables, but the 

time as well as the response of macro variables to shocks from domestic and 

foreign economic policies can have a different effect. 
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