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چکيده
رفاه اجتماعى ،مجموعهای سازمانیافته از قوانین و مقررات ،برنامهها و سیاستهای اعمال شده جهت رفع نیازهای
مادی و معنوی انسان است که بهبود آن موجب کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعى از قبیل خشونت ،بیکارى،
استعمال مواد مخدر ،فقر و خودکشى میشود .از اینرو ،شناسایی تعیینکنندههای آن -خاصه در کشورهای درحال
توسعه مانند ایران -بسیار ضروریست .از سویی ،توسعه بخش بانکی با تجمیع پساندازهای خرد و پراکنده موجود در
جامعه و تخصیص آسان و کم هزینه آن به کلیه آحاد جامعه میتواند رفاه اجتماعی را بهبود بخشد .بنابراین ،تحقیق
حاضر سعی نموده تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران طی دوره  6931-6931را بررسی
نماید .بههمین منظور از تابع رفاه اجتماعی سن بهعنوان جایگزین رفاه اجتماعی و از تسهیالت داخلی بانکها به
بخش خصوصی (درصدی از تولید ناخالص داخلی هر استان) بهعنوان جایگزین توسعه بخش بانکی استفاده شده
است .مدل تحقیق نیز با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته برآورد گردیده که نتایج نشان
داد ،تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران مثبت و معنادار است .همچنین ،تأثیر متغیرهای
کنترل شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران منفی و معنادار و تأثیر درآمدهای مالیاتی
بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران فاقد معناداری آماری است.
واژههای کلیدی :رفاه

اجتماعی ،توسعه بخش بانکی و دادههای تابلویی.
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Abstract
The purpose of the present study is to investigate the role of policy instruments
such as interest rate and exchange rate on inflation targeting in the new Keynesian
model in terms of heterogeneous economic agents' expectations (HANK). In this
study, the model of rational expectations and constrained expectations based on
adaptive expectations model is used to apply constraints of expectations shaping
operators in economic agents to predict macroeconomic variables. The results
indicate that expected inflation is a factor affecting inflation. In this case, it can be
said that in order to control the inflation rate, one important policy that should be
followed by the central bank is to control and manage expectations. The output gap
coefficient, as expected, is negative. This rate reflects structural problems with the
supply of goods. The results indicate that the major factor affecting inflation is the
money growth rate. In this channel model, the effect of money growth rate on
inflation is expected inflation, which is a considerable amount given the high rates
of money growth in recent years. So the growth of the money supply will have a
huge impact on the inflation rate.
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