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هـاي مهـم   هـاي متغیر ، بیانگر برازش نسبتاً مناسب الگو است. جهت بررسـی پویـایی  1387
هاي مالی، توابع واکنش آنی که بر اساس به ویژه تکانه،هاي مختلفاقتصادي نسبت به تکانه

دهد که یک سیاسـت  اند. نتایج حاصل نشان میاند، ارائه شدهمدل برآوردشده به دست آمده
مالی انبساطی تأمین مالی شده از طریق بدهی به بانک مرکزي، به ایجاد یک چرخـه کامـل   

انجامد، در حالی که یک ي (رونق و رکود) در بخش واقعی همراه با یک دوره تورمی میتجار
شود، به ایجاد یک چرخه تـورمی، همـراه   سیاست انبساطی مالی که با تکانه نفتی همراه می

گردد.با یک دوره رونق در بخش واقعی اقتصاد منتهی می

ادفی پویا، بیماري هلندي، اقتصاد ایرانهاي مالی، تعادل عمومی تصتکانههاي کلیدي:واژه

JEL:E62, E63,E12,C61,C63بنديطبقه
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. مقدمه1
هـاي تعـادل عمـومی مبتنـی بـر تصـمیمات و      از الگـو 1هاي تعادل عمومی تصادفی پویاالگو

ایـن  ریشه در مبانی خرد اقتصادي دارند. ،و به این لحاظهستندانتخاب کارگزاران اقتصادي 
هـاي  گسـترش یافـت. ایـن دسـته از الگـو     2ابتدا به همراه مکتب ادوار تجاري حقیقیوهاالگ

تعادل عمومی با رویکرد ادوار تجاري حقیقی که عمدتاً تحت فرضیه تسـویه سـریع و مـداوم    
. امـا بـا توجـه بـه     پیـدا کـرد  گسـترش  ، پذیرفتیبازارها تحت شرایط رقابت کامل صورت م

داراي اثـر حقیقـی هسـتند و اینکـه     مـدت کوتـاه اسـمی در  هاي مشاهدات تجربی که شوك
در رویکـرد  ،هاي اسمی به بخش حقیقی را دارندها قابلیت انتقال اثر شوكچسبندگی قیمت

داشـتن  تعادل عمومی پویاي نوکینزي با ملحوظ. رویکردهايیافتنداي ها نقش ویژهنوکینزي
و مـورد اقبـال اقتصـاددانان قـرار     ها کردپیدها و رقابت ناقص در بازارها، گسترشچسبندگی

گرفتند.
انجـام  اي با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا در کشـورهاي مختلـف   مطالعات گسترده

است، اما استفاده از این رویکرد در مطالعات مربوط به اقتصاد ایران نوپاست و مطالعات شده
تـوان بـه   ته است کـه از جملـه مـی   اندکی تحت این رویکرد در مورد اقتصاد ایران انجام گرف

)، غفـاري  1388نژاد، شـاهمرادي و کاونـد (  ) و عباسی1389مطالعه شاهمرادي و ابراهیمی (
شـده،  بـر اسـاس مطالعـات انجـام    ) اشـاره نمـود.  1390ینی و نادریـان ( ئ)، جاللی نا1387(

ان هسـتند.  تـرین منـابع ایجـاد ادوار تجـاري در اقتصـاد ایـر      هاي مالی و نفتی از مهـم تکانه
رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، یکی از بهترین ابزارهـا  چارچوبسازي اقتصادي در مدل

هـاي مـالی در   هـاي مختلـف بـه ویـژه تکانـه     انتشار تکانهسازوکار براي دستیابی به شناخت 
اقتصاد ایران و اثرات نهایی آن بر عملکرد متغیرهاي کالن اقتصادي بـه ویـژه تولیـد و تـورم     

بـا  به منظور دستیابی به این شناخت، این مقاله یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویـا ست.ا
و شرایط رقابت انحصـاري بـراي اقتصـاد    3هاي چسبندهتحت فرضیه قیمترویکرد نوکینزي

له رشـد  أي ایـن مـدل، تلفیـق و مطالعـه همزمـان مسـ      هاویژگییکی از دهد.ایران ارائه می
براي اقتصاد ایران اسـت، بـه نحـوي کـه تحـت ایـن الگـو نـه تنهـا          اقتصادي و ادوار تجاري 

1- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
2- Real Business Cycle (RBC)
3- Sticky Price
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شود.سازي میي متغیرهاي کالن اقتصادي، بلکه نرخ رشد آنها نیز شبیههاسیکل
شده دربردارنده خانوارها، تولیدکنندگان کاالهاي نهایی و واسطه، دولت (به الگوي ارائه

استگذار پولی) اسـت. در ایـن الگـو،    عنوان سیاستگذار مالی) و بانک مرکزي (به عنوان سی
شـده از  خانوارها، کاالها و خـدمات عمـومی عرضـه   1عالوه بر وجود پول در تابع مطلوبیت

سوي دولت نیز، به عنوان بخشی از مصرف خانوارهـا، وجـود دارد. تمـامی تولیدکننـدگان     
دگان نماینـد، در حـالی کـه تولیدکننـ    کاالي نهایی تحت شرایط رقابت کامل فعالیت مـی 

اند. کاالي واسطه تحت شرایط رقابت انحصاري فعالیت نموده و با چسبندگی قیمت مواجه
هـاي مـوقتی   تولید کاالي واسطه تحت تأثیر عرضه کاالها و خدمات عمـومی و نیـز تکانـه   

دولت به عنوان سیاسـتگذار مـالی   ،هاي دائمی فنی قرار دارد. در این الگووري و تکانهبهره
شود که دولت بر اسـاس فراینـدهاي سیاسـی و بـه     سازي فرض میاي سادهحضور دارد. بر

در ایـن مـدل،  پردازد.صورت برونزا با تخصیص بودجه به عرضه کاال و خدمات عمومی می
نمایـد و فـرض   بر اساس قاعده سیاستگذاري می،به عنوان سیاستگذار پولی،بانک مرکزي

روابط میان دولـت  ،ز است. در این مدلشود که هدف بانک مرکزي، حفظ ثبات نرخ ارمی
به عنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکزي به عنوان سیاستگذار پولی تحت رویکـرد سـلطه   

مالی دولـت بـر سیاسـت پـولی بانـک      ارائه شده است که با توجه به سلطه سیاست2مالی
باشد.مرکزي در اقتصاد ایران، رویکرد مناسبی می

شـده بـه روش بیـزین بـا اسـتفاده از      ت حاصل از مدل ارائهپارامترهاي سیستم معادال
سازي متغیرهاي شبیه،تخمین زده شده و بر اساس آن4افزار مطلبتحت نرم3برنامه داینر

شده از طریق بررسی معیارهـاي مختلـف   اقتصادي صورت پذیرفته است. ارزیابی مدل ارائه
هــاي زي شــده و واقعیــتســاهــاي اقتصادســنجی و مقایســه نتــایج شــبیهتخمــین مــدل

، 1387تـا فصـل دوم   1367شده متغیرهاي کالن اقتصـاد ایـران طـی فصـل اول     مشاهده
هاي متغیرهاي مهم بیانگر برازش نسبتاً مناسب مدل است. در نهایت، جهت بررسی پویایی

هاي مالی، توابع واکنش آنی بـر اسـاس   هاي مختلف به ویژه تکانهاقتصادي نسبت به تکانه
رآوردشده، ارائه شده است. تحلیل و بررسی توابع واکنش آنـی، بـه خـوبی سـازوکار     مدل ب

1-Money In the Utility (MIU)
2-Fiscal Dominance
3-Dynare
4-MATLAB
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کند که یـک  دهد. نتایج حاصل بیان میهاي مالی در اقتصاد ایران را نشان میانتشار تکانه
سیاست مستقل مالی انبساطی، به ایجاد یک چرخه تجاري در بخش واقعی همراه بـا یـک   

لی که یک سیاست انبساطی مالی همراه با تکانـه نفتـی، بـه    انجامد؛ در حادوره تورمی می
گـردد.  ایجاد یک چرخه تورمی، همراه با یک دوره رونق در بخش واقعی اقتصاد منتهی می

توانـد شـناخت مناسـبی از سـازوکار     شده و نتایج حاصـل از آن مـی  در مجموع، مدل ارائه
ی آن بـر عملکـرد متغیرهـاي کـالن     هاي مالی در اقتصاد کشور و اثـرات نهـای  انتشار تکانه

اقتصادي، به ویژه تولید و تورم، به دست دهد که جهت مـدیریت ادوار تجـاري در اقتصـاد    
هاي تثبیت اقتصادي مفید است.ایران و اعمال سیاست

یـابی کـارگزاران   مـدل اقتصـاد ایـران کـه حاصـل بهینـه      ،در بخش دومودر ادامه مقاله
با توجه به حضـور عناصـر داراي رونـد (اعـم از     ،در بخش سومشود.اقتصادي است، ارائه می

بخش چهارم به تبدیل مـدل  روند تصادفی و ایستا)، روندزدایی از مدل صورت پذیرفته است.
سـازي  تخمـین و شـبیه  ،بخش پنجمدرپردازد.شده به مدل خطی میغیرخطی روندزدایی

. بخش ششم به ارزیابی مدل بـا اسـتفاده   مدل با استفاده از برنامه داینر صورت پذیرفته است
پـردازد. در  سازي حاصل از مدل و مشاهدات واقعی اقتصـاد ایـران مـی   از مقایسه نتایج شبیه
ه و بـر  شـد تحلیل و بررسی ،هاي مالیالعمل آنی به ویژه براي تکانهسبخش هفتم، توابع عک

یـت، بخـش   ح شده اسـت. در نها ها در اقتصاد ایران تشریانتشار این تکانهسازوکاراساس آن 
دارد.گیري مقاله اختصاص بندي و نتیجههشتم به جمع

شده براي اقتصاد ایرانهئ. الگوي ارا2
1شده براي اقتصاد ایران در این مقاله بـر اسـاس مطالعـات آیرلنـد    چارچوب اصلی مدل ارائه

ــانوف2000( ــب و ف ــوتو2001(2)، دی ــدینا و س ــش2007(3)، م ــنبتا) 2003(4)، وال 5و س

خانوارهـا،  یعنـی بردارنـده چهـار نـوع کـارگزار اصـلی     ) ارائه شده است. این الگـو در 2011(
تولیدکنندگان کاالهاي نهایی و واسطه، دولت به عنوان سیاستگذار مالی و بانک مرکـزي بـه   

1- Irelan
2- Dib & Phaneuf
3- Medina & Soto
4- Carl E.Walsh
5- Senbeta
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یـابی  خانوارها و تولیدکننـدگان بـر اسـاس بهینـه    ،عنوان سیاستگذار پولی است. در این الگو
شود سیاست مالی دولت یـک  ند، در حالی که فرض میکنگیري میهدف خود تصمیمتوابع

لنگـر  برونزاست و سیاست پولی بانک مرکزي بر اساس یک قاعده سیاستی مبتنی بـر فرایند
گیري هر یـک از کـارگزاران   یند تصمیماشود. در ادامه به بررسی فراسمی نرخ ارز تعیین می

پردازیم.  اقتصادي می

خانوارها. 1ـ2
با تابع مطلوبیت با خـواص اسـتاندارد و قیـد    انوار وجود دارندخ(N)تعداد زیادي،در اقتصاد

پـول  ،MIUاساس رویکـرد  شود که برتصریح شده است. فرض می2رابطه اي که در بودجه
بـودن تمـامی   ). بـا فـرض مشـابه   2003شـود (والـش،   در تابع مطلوبیت خانوارها تصریح می

ـ (j)یک خانوار نمونهخانوارها،  نمودن تـابع  نماینـده خانوارهـا، در صـدد حـداکثر    ه عنـوان  ب
هستند.1رابطه در) خود2007، 1مطلوبیت انتظاري (ان
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2
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. که در هر دوره زمانی با آن مواجه استايبا توجه به قید بودجه
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: Mمصـرف کـل خـانوار،   :cنـرخ تنزیـل زمـانی،   :،(j)در تابع مطلوبیت خانوار نمونه
:lکننـدگان)، ها (قیمت سبد کاالي نهایی مصـرف سطح عمومی قیمت:Pذخیره اسمی پول،
pه،باشد. در قید بودجه خانوار نموندوره زمانی می:tعرضه نیروي کار و

tjc: مصرف خانوار از
نـرخ  :هـاي تولیـدي،  سود ناشی از مالکیت بنگاه:دستمزد اسمی،: Wکاالي خصوصی،

خالص نـرخ بـازدهی   :Rمالیات پرداختی به دولت و:Tذخیره سرمایه،:kاستهالك سرمایه،
kRعی سرمایه برابر باواق که در آن استkRمصرف کل باشد.نرخ اجاره سرمایه می
انوار در این رابطه برابر است با:خ
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ty       میزان عرضـه کاالهـا و خـدمات عمـومی از سـوي دولـت و :zj  میـزان :

1- Anh
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شـود کـه کاالهـا و    باشد. در اینجا فرض میبرخورداري خانوار از کاالها و خدمات عمومی می
خدمات عمومی، از نوع کاالها و خدمات عمـومی محـض نیسـتند، بلکـه بـا افـزایش تعـداد        

یابـد. شـروط   کـاهش مـی  (zj)نوارها، میزان برخورداري خانوار از کاالها و خدمات عمومی خا
یابی خانوارها نسبت به متغیرهاي مصرف، ذخیره اسمی مرتبه اول (معادالت) حاصل از بهینه

ــابه  ــا فـــرض مشـ ــار و ســـرمایه بـ ــا، یعنـــی پـــول، عرضـــه نیـــروي کـ بـــودن خانوارهـ
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، تـابع تقاضـاي   4، دربردارنده تفاسیر اقتصادي روشـنی هسـتند: معادلـه    6تا 4معادالت 
تقاضاي حقیقی پول تابعی مستقیم نسـبت بـه مصـرف و    ،نحقیقی پول است که بر اساس آ
تـابع عرضـه نیـروي کـار اسـت کـه تـابعی        ،5باشد. معادلـه  معکوس نسبت به نرخ بهره می

معکوس نسبت به مصرف و بیانگر این موضوع است که با تابعی مستقیم نسبت به دستمزد و 
با افزایش مصرف و به تبع آن ،و در مقابلیابدافزایش میافزایش دستمزد، عرضه نیروي کار 

معادلـه  6معادلـه  یابـد. کاهش مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف، عرضه نیروي کار کاهش می
زدن قیـد  باشد. با جمعبین زمانی مصرف میرابطه تعادلیدهندهنشانکه در واقع استاولر 

.بودجه تمام خانوارها، قید بودجه کل خانوارها به دست خواهد آمد

 1 1 1 1Π 1 p
t t t t t t t t t t t t tW L M R P k Pc P k M T           )7      (
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. تولیدکنندگان2ـ2
. تولیدکنندگان کاالي نهایی1ـ2ـ2

شود که تعداد زیادي تولیدکننده کاالي نهایی وجود دارند که بـا ترکیـب کاالهـاي    فرض می
و تحت شرایط رقابـت کامـل بـه فـروش     نموده داخلی و وارداتی، کاالي نهایی مصرفی تولید 

هدف هر تولیدکننده کاالي نهایی، حداکثرنمودن تابع سود با توجه به قیـد تـابع   رسانند.می
.است1تولید از نوع کشش جانشینی ثابت

)8                                                             ( D
tΠ P Dp F F H H

t t t t t ty p y p y  

)9                                       (       
1 11 1 1

1Dp F H
t t ty y y


  
   
   

   
 

تقاضـاي کـل کـاالي    :yFعرضه کل کـاالي نهـایی بخـش خصوصـی،    :yDpکه در تابع سود،
اخلـی قیمت کاالي د: pHوقیمت کاالي وارداتی:pFتقاضاي کل کاالي داخلی،: yH، وارداتی

کشـش  : سـهم کـاالي داخلـی در هزینـه کـل کـاالي نهـایی و       :است. در تابع تولیـد، 
باشد.میتولیدفرایندجانشینی میان کاالي قابل تجارت و غیرقابل تجارت در 

:ازیابی تولیدکنندگان نهایی، عبارت است معادالت حاصل از بهینه
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1 1 1
tP 1 F H

t tP P
   
     )12(

بیـانگر تـابع تقاضـاي کـاالي     11تـی، معادلـه   ابیانگر تابع تقاضاي کاالي وارد10معادله 
معادله تعیین قیمت کاالي نهایی است که در واقع میانگین وزنـی  بیانگر 12داخلی و معادله 

باشد.میداتی و داخلیاز قیمت کاالي وار

1- Constant Elasticity of Substitution (CES)
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. تولیدکنندگان کاالي نهایی داخلی2ـ2ـ2

شود تعداد زیادي تولیدکننده کاالي نهایی داخلی وجود دارند که بـا ترکیـب انـواع    فرض می
اي داخلی، یک سبد کاالي نهایی داخلی را که مورد تقاضـاي تولیدکننـدگان   کاالهاي واسطه

رسـانند (آیرلنـد،   ت شرایط رقابت کامل به فروش میکنند و تحکاالي نهایی است، تولید می
با توجه بـه قیـد   ). هدف هر تولیدکننده کاالي نهایی داخلی، حداکثرنمودن تابع سود2003
لید از نوع کشش جانشینی ثابت است.تابع تو

)13( 
1

H
t

0

Π ( )H H H H
t t t tP y P i y i di  

)14( 
1 11

0

h

hh
H H h
t ty y i di





 

  
 


yHNعرضه کل کاالي نهایی داخلی، :yHکه در تابع سود، (i) :    تقاضاي هـر یـک از کاالهـاي
pHو واسطه داخلی (i): باشـد. در تـابع تولیـد،   مـی قیمت هر یک از کاالهاي واسطه داخلـی

h: تولید است. معـادالت حاصـل   فرایندکشش جانشینی میان کاالهاي واسطه داخلی در
اند از:شدن عبارتنهایی پس از خالصهیابی تولیدکنندگان از بهینه

        ( )
hH

H Ht
t tH

t

P i
y i y

P
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 )16(

باشد که تابعی مسـتقیم از تولیـد کـاالي    میiبیانگر تقاضاي کاالهاي واسطه 15معادله 
به قیمت کاالي نهایی داخلـی  iمعکوس از قیمت نسبی کاالي واسطه یتابعنهایی داخلی و
معادله تعیین قیمت کاالي نهایی داخلی است کـه در واقـع   دهندهنشاننیز 16است. معادله 

باشد.میانگین وزنی قیمت کاالهاي واسطه داخلی می

. واردات کاالهاي خارجی3ـ2ـ2
وجـود دارنـد کـه بـا ترکیـب کاالهـاي       شود تعداد زیـادي واردکننـده داخلـی    فرض می

کشورهاي مختلف، یک سبد کاالي وارداتی را که مورد تقاضاي تولیدکنندگان کاالهـاي  
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رسانند. کنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش مینهایی قابل تجارت است، تولید می
شـش  هدف هر واردکننده، حداکثرکردن تابع سود با توجه به قید تـابع تولیـد از نـوع ک   

جانشینی ثابت است. 

)17                                                  ( 
1

F
t

0

Π ( ) ( )   F F F F
t t t t tP y j P j y j dj  

)18                                                        ( 
1 1 11
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yFتی،عرضه کل کاالي واردا: yFکه در تابع سود، (j):  از کشـور  تقاضاي کـاالي وارداتـیj،ام
pF (j):از کشور قیمت کاالي وارداتیjام و( )t j: سهم کشورj کننـده ددر هزینه کـل وار

کشـش جانشـینی   : fشود یک متغیر ساختاري است. در تابع تولیـد، و فرض میباشدمی
یابی تولید است. معادالت حاصل از بهینهلف در فرایندمیان کاالهاي وارداتی کشورهاي مخت

اند از:نمودن عبارتتولیدکنندگان نهایی پس از خالصه

      fF
tF F

t t tF
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 )20(

باشد کـه تـابعی مسـتقیم از واردات و    میjاز کشور تقاضاي کاالهاي وارداتی19معادله 
وارداتـی اسـت.   نسبت به قیمت کااليjمعکوس از قیمت نسبی کاالي وارداتی کشور تابعی 

نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالي وارداتی است کـه در واقـع میـانگین وزنـی     20عادله م
قیمـت کـاالي وارداتـی بـه     ،است. در عین حالاز کشورهاي مختلف قیمت کاالهاي وارداتی

)پول داخلی )F
tPبرابر قیمت کاالي وارداتی به پول خارجی( )FF

tP   ضرب در نـرخ اسـمی ،
)ارز )tERباشدمی.

)21(*F FF
t t tP ER P
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یشه واحد با رخودرگرسیونیفرایندیکدارايکاالي خارجی شود سطح قیمتفرض می
است.

1
1 2

tGPF epfFF FF pf FF pf
t t tp p p e   

  )22(

. تولیدکنندگان کاالي واسطه داخلی4ـ2ـ2

تولیدکنندگان کاالي واسطه داخلـی، محصـوالت خـود را بـه تولیدکننـدگان کـاالي نهـایی        
تولید کاالي نهایی، کاالهاي واسطه داخلی به صورت نـاقص  فرایندشند. از آنجا که در فرومی

گـذاري  جانشین یکدیگرند، بنابراین هر تولیدکننده کاالي واسطه داخلی، داراي قدرت قیمت
باشد. در واقع تولیدکنندگان کاالي واسطه داخلی نه در شرایط رقابت براي محصول خود می

نمایند. هر تولیدکننده واسطه، محصـول  رایط رقابت انحصاري فعالیت میکامل، بلکه تحت ش
نماید. در عـین حـال هـر    خود را با استخدام نیروي کار و سرمایه از سوي خانوارها تولید می

است که بر حسب مواجهتولیدکننده واسطه با یک هزینه تعدیل قیمت اسمی محصول خود 
)2000(آیرلند، .شودي میگیرتولید کاالي نهایی داخلی اندازه

)23( 
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)که در آن )H

tP i : قیمت کاالي واسطهiوH:باشـد. بنـابراین تـابع    یمـ 1نرخ تورم پایدار
:تولید هر تولیدکننده کاالي واسطه غیرقابل تجارت عبارت است از

)24(     
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که در آن H
ty i: میزان تولید کاالي واسطهi،kH:ان سرمایه استخدامی در تولیـد  میزi،

LH:استخدامی در تولید میزان نیروي کارi،:   سطح تکنولـوژي تولیـد و: هـاي  تکانـه
)تکنولوژي تولیدوري کلی عوامل تولید است.موقت بهره )ریشه واحد است داراي فرایند

شود.که به صورت برونزا تعیین می
)25(1

tGa ea
t ta a e 



1- Steady State
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ري فعالیـت  ر شـرایط رقابـت انحصـا   با توجه به اینکه تولیدکننده کاالي واسطه داخلی د
گذاري محصول خود برخـوردار اسـت، تولیدکننـده بـا توجـه بـه       نماید و از قدرت قیمتمی

،15تقاضاي محصول خود در معادله   ( )
hH

H Ht
t tH

t

P i
y i y

P

  
      

، قیمت محصـول خـود   

:نماید. بنابراین تابع سود هر تولیدکننده کاالي واسطه داخلی عبارت است ازرا تعیین می

)26(       1 1 1
( )

hH
H H H H k Ht
t t t t t t t tH

t

P i
i P i y W L i R P k i

P






  

  
       

هاي تولیدکننده واسطه تحـت مالکیـت خانوارهـا هسـتند و در     به عالوه از آنجا که بنگاه
شرایط رقابت انحصاري از سود برخوردارند، هـر بنگـاه تولیدکننـده در صـدد حداکثرسـازي      

با توجـه بـه قیـد    ، سرمایه و قیمت محصولارزش بنگاه خود با تعیین متغیرهاي نیروي کار
.تولید است
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tکه در آن 
t :دوره ارزش حال مطلوبیت نهایی خانوارها درtمعادالت حاصل از باشد.می

نسبت به متغیرهاي نیروي کار، سرمایه و قیمـت  یابی تولیدکننده کاالي واسطه داخلیبهینه
:نمودن عبارت است ازمحصول پس از خالصه
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نـوعی  30بیانگر نسبت بهینه هزینه نیروي کار بـه هزینـه سـرمایه و معادلـه     29معادله 
منحنی فیلیپس نوکینزي است.

سیاستگذاري مالی. دولت و3ـ2

ینـد انتخـاب بهینـه دنبـال نشـده و فـرض       اعملکرد دولت در قالب یـک فر ،دنکربراي ساده
ریزي و به صـورت  فرایندهاي سیاسی بودجههاي اسمی دولت تحت که میزان هزینهشودمی

.هاي نفتی نیز قرار داردایند تحت تأثیر تکانهگردد. این فربرونزا تعیین می
 1

1 2

go
t tGG eOP eGg g

t t tG G G e
    

  )31(
نماید. بودجـه  نی هزینه میدولت بودجه خود را به دو صورت بودجه جاري و بودجه عمرا

گردد.که صرف ایجاد کاالهاي عمومی می، نسبتی از بودجه کل استعمرانی
)32                                                        (t t tIG gi G

:یند انباشت کاالي عمومی طی زمان عبارت است ازافر

  1 1pg pgt
t t

t

IG
y y

P
    )33 (

IGموجودي کـاالي عمـومی و   :pgyکه در آن

P
گـذاري دولـت در ایجـاد کـاالي     سـرمایه : 

متغیـري  شـود،  بودجه عمرانی میشود که نسبتی از بودجه که صرف عمومی است. فرض می
.گردددولت تعیین میرونزاست که با توجه به سیاستب

)34(1
tegigi

t tgi GIgi e


نسبتی از بودجه دولت است که صـرف  هاي جاري کنیم هزینهسازي فرض میبراي ساده
شود.براي تولید خدمات عمومی می(Lg)استخدام نیروي کار از سوي دولت

g
t t t t tCG G IG W L   )35          (

:عبارت است از(ypc)1یند تولید خدمات عمومیافر

هاي جاري دولت هاي ملی اقتصاد ایران استخراج شده است که در آن، هزینهاین فرایند با توجه به سیستم حساب-1
در طرف تقاضا معادل تولید خدمات عمومی دولت در طرف عرضه اقتصاد است.
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)36                                                                                  (pc gt
t t
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W
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و خـدمات  هادولت در هر دوره با تخصیص بودجه خود به ارائه سبدي از کاال،در مجموع
.پردازدبه صورت رایگان می(ypgc)عمومی

)37  (pgc pc pg
t t ty y y 

. منابع درآمدي دولت1ـ3ـ2
باشـد. فـرض   ها و درآمدهاي نفتـی مـی  مل مالیاتها، شامنابع مالی دولت براي تأمین هزینه

:ها برابر است باکنیم میزان مالیاتمی
)38   ( t t tT t P y

:و میزان درآمدهاي نفتی در هر دوره برابر است با
O O

t t tOR P y )39    (
شود تولید و قیمت نفت به فرض میباشد.یمتولید نفت :yoقیمت جهانی نفت و:Poکه در آن

.نمایدصورت برونزا از فرایندهاي زیر تبعیت می
1 tepoO F po o po

t t tp p p e  )40      (
   teyoO O

t ty y A e )41  (

قید بودجه دولت و کسري بودجه .2ـ3ـ2
هاي دولت ممکن اسـت بـا کسـري یـا     بودجه دولت در هر دوره با توجه به درآمدها و هزینه

که کسري بودجـه نـه از طریـق انتشـار اوراق     شودمیمازاد مواجه گردد. در این مدل فرض 
، بـر ایـن اسـت کـه    ، بلکـه فـرض  شودمینه از طریق افزایش نرخ مالیاتی تأمین مشارکت و

کسري بودجه به طور کامل از طریق استقراض از بانک مرکزي و بـه عبـارت بهتـر از طریـق     
هاي دولت، میزان کسري بودجـه  گردد. با توجه به درآمدها و هزینهکردن آن تأمین میپولی

:در هر دوره عبارت است از
 t t t t t tGBD G tP y ER OR   )42   (
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سیاستگذاري پولی. بانک مرکزي و4ـ2
بانک مرکزي از استقالل و ابزارهاي کـافی جهـت تعیـین حجـم پـول      ،این الگوچارچوبدر 

سلطه مالی طراحی شده است کـه  ادبیات چارچوببرخوردار نیست. در واقع مدل حاضر در 
در آن سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزي جهـت تعیـین حجـم پـول مسـلط      

ي هـا دارایـی و (GD)کنیم که پایه پولی شامل بدهی دولت به بانک مرکـزي است. فرض می
.است(FR)خارجی بانک مرکزي

)43    (                                                                                       t t tH GD FR 

ي خارجی بانک مرکزي نیز در هر دوره از روابـط  هاداراییبدهی دولت به بانک مرکزي و 
.نمایندزیر تبعیت می

)44 (1t t tGD GBD GD  

 1t t t t tFR FR ER CR OR  )45   (
شود، بدهی دولـت بـه بانـک مرکـزي بـه طـور کامـل توسـط         طور که مالحظه میهمان

ي خارجی بانـک مرکـزي نیـز    هاداراییگردد. سیاست مالی و کسري بودجه دولت تعیین می
دولت است که بانـک مرکـزي تنهـا از طریـق تغییـر ایـن       ي ارزيضریبی از میزان درآمدها

گذار باشد. به بیـانی دیگـر،  ي خارجی خود تأثیرهادارایییند انباشت اضریب قادر است بر فر
این الگو، دولت عامل اصلی تعیین پایه پـولی از مسـیر سیاسـت مـالی اسـت و      چارچوبدر 

(CR)شده از سوي دولتابع ارزي تزریقبانک مرکزي تنها از طریق تغییر ضریب انباشت من

در عین حال، عالوه بر پایه پولی، ضریب فزاینـده پـولی  ادر است بر پایه پولی اثرگذار باشد.ق
(mm)اقتصـاد در هـر دوره عبـارت    نیز در تعیین حجم پول مؤثر است. میزان حجم پول در

است از:
)46( t t t t t tM mm H mm GD FR  

تـأثیر یـک   ولی یک متغیر برونزاست و تحـت  شود ضریب فزاینده پکه در این مدل فرض می
باشد.میتکانه تصادفی

)47(1    temmmm
t tmm MM mm e
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کننده پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، تنها ابـزار بانـک   بنابراین با توجه به عوامل تعیین
شده از سـوي دولـت  مرکزي در اعمال سیاست پولی، تغییر ضریب انباشت منابع ارزي تزریق

(CR)کنیم که بانک مرکزي داراي یک قاعده سیاستی است که در آن هدف است. فرض می
این ضریب را با توجه به انحراف نرخ رشـد نـرخ ارز   فظ ثبات نرخ ارز است وح،بانک مرکزي

.نمایداز مقادیر پایدار آن تعیین می
 

t t
erCR ger

CR ger


      

   
)48(

تی، سیاست پولی و ارزي خـود را تعیـین   در واقع بانک مرکزي از طریق این قاعده سیاس
گـذارد، در حـالی کـه مقـادیر     مدت نـرخ ارز و حجـم پـول اثـر مـی     نموده و بر مقادیر کوتاه

و از طریـق سیاسـت مـالی    استبلندمدت حجم پول و نرخ ارز از کنترل بانک مرکزي خارج 
شود.   دولت تعیین می

. شرایط تعادل بازارها 5ـ2

.شود که عرضه و تقاضاي ارز با یکدیگر برابر گرددرایطی برقرار میتعادل بازار ارز در ش

 1F FT
t t t tp y CR OR  )49 (

FFکـــه در آن  FT
t tp y:رتی تقاضـــاي ارز و ارزش واردات بـــه پـــول خـــارجی و بـــه عبـــا
 1 t tCR OR:شده از سوي بانک مرکزي بـه بـازار ارز اسـت. بنـابراین     منابع ارزي تزریق

رساند.شود که عرضه و تقاضاي ارز را به تعادل مینرخ ارز در سطحی تعیین می
و مجمـوع تقاضـاي   (k)بري عرضـه سـرمایه از سـوي خانوارهـا     تعادل بازار سرمایه از برا

و دولت(kH)هاسرمایه از سوي بنگاه pg
tyشودحاصل می:

)50(N pg
t t tk k y 

گذاري در هر دوره برابر است با:همیزان سرمای،در عین حال
)51 (  11t t ti k k   
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قاضاي نیـروي  و ت(L)از سوي خانوارهاتعادل بازار نیروي کار از برابري عرضه نیروي کار
(Lg)و همچنـین تقاضـاي نیـروي کـار از سـوي بخـش دولتـی       (LH)هـا کار از سوي بنگـاه 

آید.به دست می
N g

t t tL L L  )52                                                                                (
آن عرضه نیروي کار از سوي خانوارها برابر است بـا عرضـه نیـروي کـار از سـوي هـر       که در 
.(N)ضربدر تعداد خانوارها(l)خانوار

)53(t t tL l N

.یابدافزایش میزمان) طی54ثابت (مانند رابطه یک نرخ رشدباخانوارهاجمعیت
)54  (*                                                             GN t

tN e N

قیـد  ) نیز42رابطه جه دولت () و تراز بود7رابطه از مجموع قید بودجه بودجه خانوارها (
باشد.میشود که در واقع بیانگر معادله تقاضاي کل اقتصادبودجه کل اقتصاد حاصل می

)55(D p
t t t ty c i g  

شـود کـه در آن عرضـه    تعادل بازار کاالي نهایی از تعادل عرضه و تقاضاي کل حاصل می
.بخش دولتیواردات وکل برابر است با مجموع عرضه کاال در بخش خصوصی،

ˆD H F pc
t t t ty y y y   )56                (

سازي الگوخطیو. روندزدایی 3
شده در بخش قبل به دلیل حضور عناصـر داراي رونـد (اعـم از رونـد تصـادفی و      الگوي ارائه

ینـدهاي داراي ریشـه   اایستا)، نیازمند روندزدایی است. عوامل ایجاد روند در مدل، حضـور فر 
)تکنولوژیکرایندفند از اواحد در مدل است که عبارت ) ، جمعیـت خانوارهـا   فراینـد(N) ،

یرهـاي  جهـت رونـدزدایی از متغ  .(pFF)هاي خارجیقیمتفرایندو (G)بودجه دولتفرایند
تمامی متغیرهاي حقیقی مانا گردند.که تمامی آنهاشوندالگو، باید متغیرها به نحوي تبدیل 

گـذاري  هاي مختلف خصوصی و دولتی، مصرف، سرمایهاعم از تولید در بخش،لیدر مدل اص
ــودي  ــرمایه، بو موج ــادي   س ــد اقتص ــرخ رش ــا ن ــدت ب ــار، در بلندم ــروي ک ــه نی ــز عرض ج
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1 1
1 1

t t tgA ga gN


   
   

         
 

  
 

، (Xt)نمایند. بنابراین این متغیرهـاي حقیقـی  رشد می

ˆ/جهت روندزدایی به شکل
t t tX X Aگردندتبدیل می                                                                 .

که در آن
1 1

1 1
t t tA a N


   

   
              است. عرضه نیروي کار نیز کـه در بلندمـدت بـا نـرخ

ˆیابد، جهت روندزدایی بهرشد جمعیت خانوار افزایش می t
t t

t

L
l L

N
 گـردد.  ، تبدیل می

تمامی متغیرهاي اسمی در مدل اصـلی ماننـد تولیـد اسـمی، متغیرهـاي بودجـه       ،در مقابل
اسمی دولت و متغیرهاي پـولی بجـز دسـتمزد اسـمی، نـرخ اسـمی ارز و سـطح قیمـت، در         

(Yt)د. بنـابراین متغیرهـاي اسـمی   نماینـ رشـد مـی  (gMt)بلندمدت با نرخ رشد حجم پول

t̂/جهت روندزدایی به شکل  t tY Y Mکه در آن. گردندتبدیل میMt:  مانده اسمی پـول
است. از آنجا که دستمزد اسمی در بلندمدت با نرخ رشد حجم پول افزایش یافتـه و بـا نـرخ    

ˆروندزدایی بهجهت یابد،رشد جمعیت کاهش می t t
t

t

W N
W

M
 گـردد. سـطح   ، تبدیل مـی

نیز که در بلندمدت با نرخ رشـد حجـم پـول افـزایش یافتـه و بـا نـرخ رشـد         عمومی قیمت
ˆجهت روندزدایی به یابد،اقتصادي کاهش می t t

t
t

P A
P

M
گردد. نـرخ اسـمی ارز   ، تبدیل می

افـزایش و بـا نـرخ رشـد اقتصـادي و نـرخ رشـد        ،یز که در بلندمدت با نرخ رشد حجم پولن

جهـت رونـدزدایی بـه    یابـد، کـاهش مـی  ،هاي خارجیقیمت t

t

t

F
t tER A P

ER
M

  تبـدیل

40معادلـه بـراي   40شامل شده، ، سیستم معادالت مدل روندزدایی گردد. بر این اساسمی
آید.ست میبه دمتغیر

،براي حل الگوي غیرخطی روندزدایی شده الزم است که الگو خطی شود. بر ایـن اسـاس  
گـردد. بـا تبـدیل    تمامی معادالت مدل غیرخطی روندزدایی شده، به شکل خطی تبدیل مـی 

خطـی ـالگوي غیرخطی به الگوي خطی، تمامی متغیرهاي الگو، در شـکل لگـاریتمی   tz

گردند.ر میظاه
)57(   s

t t tz Ln z Ln z 
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sمتغیر مدل غیرخطی و :ztکه در آن
tz: از آنجـا  1باشـد. میمقدار متغیر در وضعیت پایدار

سازي شده در شـکل  اي شبیهشده، یک مدل داراي روند تصادفی است، متغیرهکه مدل ارائه
یافته و نه متغیرهـاي اصـلی مـدل    خطی، بیانگر اجزاي سیکلی متغیرهاي تبدیللگاریتمی ـ 

ابی به نرخ رشد متغیرهاي کالن اقتصاد ایـران از طریـق مقـادیر    دستی،هستند. بر این اساس
یافته از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت. در ایـن مقالـه از     خطی متغیرهاي تبدیلـ لگاریتمی

خطـی متغیرهـاي   خ رشد متغیرها از مقـادیر لگـاریتمی ـ   روشی خاص جهت دستیابی به نر
از (Gyt)استخراج متغیر نرخ رشـد تولیـد  یندفرابراي نمونه یافته استفاده شده است.تبدیل

خطـی  ـیافته تولید در شـکل لگـاریتمی  متغیر تبدیل ty   .تشـریح شـده اسـت ، ty

:عبارت است از

)58(    ˆ ˆ
s

s t t
t tt s

t t

y y
Ln y Ln y Ln Ln

A
y

A

   
      

   

̂دنکربا کم
tyاز مقدار دوره قبل 1ty داریم:

)59(
           1 11

1 1

1 1

1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆs s
t t t tt t

s s
t t t t

s s
t t t t

s s
t t t t

s s
t t t t

Ln y Ln y Ln y Ln y

y y y y
Ln Ln Ln Ln

A A A A

y

y A y A
Ln Ln Ln Ln

y A y A

y  

 

 

   

    

          
                          
          
                          

:دي در وضعیت پایدار برابر است، داریمبا توجه به اینکه نرخ رشد تولید با نرخ رشد اقتصا

)60  (
1 1

0
s s
t t
s s
t t

y A
Ln Ln

y A 

   
    

   
:، خواهیم داشت59در 60با جایگذاري معادله 

ابت و تصـادفی) اسـت، وضـعیت پایـدار بیـانگر یـک       یک مدل داراي روند (اعم از ث،از آنجا که این مدل-1
عموم متغیرهاي مدل در سطح ثابـت نیسـتند، بلکـه در وضـعیت     ،وضعیت رشد متوازن است که در آن
کرد.پایدار با یک نرخ ثابت رشد خواهند 
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)61(   1
1 1

t t
t tt t

t t

y A
Ln Ln Gy y Lny gA

y A
 

   
       

   

:به عالوه داریم

)62(    s
t tLn gA gA Ln gA 

متغیر نرخ رشد تولیـد (خـالص)   دن آن،کرو مرتب60در معادله 62با جایگذاري معادله 
خطی، متغیر رشد اقتصادي در شـکل  ـ ید در شکل لگاریتمییافته تولبر اساس متغیر تبدیل

.خطی و مقدار نرخ رشد اقتصادي در وضعیت پایدار به دست خواهد آمدـ لگاریتمی

)63(     1
s

t tt tGy gAy L gy n A   

نرخ رشد سایر متغیرهاي مدل نیز به دست آمده است. ،مین ترتیببه ه

. تخمین و ارزیابی تجربی مدل 4

هاداده. 1ـ4

هاي فصـلی سـري زمـانی متغیرهـاي نـرخ رشـد تولیـد        از دادهشده،براي تخمین مدل ارائه
م ا فصـل دو تـ 1367فصل دوم (مورد نظرناخالص داخلی و نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره

،در عین حال با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصـادي و نـرخ تـورم   ) استفاده شده است.1387
نیازي به روندزدایی از متغیرهـا بـا اسـتفاده از فیلترهـاي مختلـف      متغیرهاي ایستا هستند،

نیست.

تخمین پارامترهاي مدل. 2ـ4
)، لوبیـک و  2000(1یـتمن شده با استفاده از روش بیزین (دیجانـگ، اینگـرام و وا  الگوي ارائه

)) تخمین زده شـده اسـت. روش بیـزین یـک روش اطالعـات کامـل بـراي        2005(2کورفید

1- Dejong, Ingram & Whiteman
2- Lubik & Shorfheide



21الگوسازي سلطه مالی و سیاست مالی در اقتصاد ایران                 

، بر اسـاس یـک   DSGEاست. تخمین بیزین یک مدل DSGEتخمین پارامترهاي یک مدل 
صـورت  خطی به دسـت آمـده اسـت،   ـ تابع درستنمایی که از حل مدل به صورت لگاریتمی

اطالعات اضـافی را بـراي   توزیع پیشینی پارامترهاي مورد نظر مدل،،پذیرد. در این روشمی
پـارامتر  22شـده در صـدد تخمـین    در مدل ارائـه نمایند.فراهم میمدلتخمین پارامترهاي

هستیم که براي هر یک از آنها یک توزیع پیشینی در نظر گرفته شده کـه اطالعـات مربـوط    
نی پارامترهاي مـدل نیـز بـا اسـتفاده از الگـوریتم      آمده است.  توزیع پسی1به آن در جدول 

محاسـبه شـده و نتـایج    MATLABافزار داینر در محیط تحت نرم1هستینگـ متروپولیس
نیـز  2و مـارکوف  تشخیصی زنجیره مونت کـارل آزمونارائه شده است. نتایج1آن در جدول 

هـا  داشته و ایـن تخمـین  بیانگر این امر است که مشکلی در تخمین پارامترهاي مدل وجود ن
قابل اتکا هستند.

توزیع پیشینی و پسینی پارامترهاي مدل)1(جدول 

توزیع پارامترتوضیحاتپارامتر
مقدار 

پیشینی 
پارامتر

مقدار پسینی 
فاصله اطمینان پارامترپارامتر

Gaنرخ رشد پایدار تکنولوژيBeta002/00022/00037/0-0006/0

نرخ تنزیل زمانیBeta985/09851/09867/0–9835/0
وري کاالي عمومی ضریب بهرهnormal180/01865/02031/0–1712/0
سهم سرمایه در تولیدnormal412/04163/04322/0–3999/0

hضریب اثر چسبندگی بر تولیدnormal00/1537/1569/16–14/14

hعکس کشش جانشینی تولیدnormal33/4314/4479/4–156/4

عکس کشش جانشینی وارداتnormal60/2583/2733/2–424/2

Z
مندي کاالي ضریب بهره

normal40/0399/0414/0–383/0عمومی


نرخ استهالك سرمایه 

normal010/00103/00118/0–0087/0خصوصی

gنرخ استهالك سرمایه دولتیnormal020/00204/00220/0–0188/0

1اينرخ تبدیل کاالي سرمایهnormal550/05501/05660/0–5330/0

er ضریب حساسیت بانک مرکزي
normal00/1268/1263/15–88/9به تغییر نرخ ارز

g ضریب خودهمبستگی نرخ
-normal35/0-3544/0 -290/0-–421/0رشد مخارج دولت

1- Metropolis-Hastings algorithm
2- Monte Carlo Markov Chain (MCMC) univariate diagnostics
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توزیع پارامترتوضیحاتپارامتر
مقدار 

پیشینی 
پارامتر

مقدار پسینی 
فاصله اطمینان پارامترپارامتر

gi ضریب خودهمبستگی نسبت
normal50/0502/0570/0–444/0هاي عمرانیهزینه

po ضریب خودهمبستگی قیمت
normal90/0900/0916/0–884/0نفت

mmستگی ضریب ضریب خودهمب
normal93/0929/0945/0–913/0فزاینده پولی

gpoنفتی بر نرخ ضریب تأثیر تکانه
normal25/0251/0267/0–234/0رشد مخارج

eG انحراف معیار تکانه مالیinv_gamma06/00686/00875/0–0686/0

ePoانحراف معیار تکانه نفتیinv_gamma08/00814/00941/0–0675/0

سازي متغیرهاي مدلشبیه. 3ـ4

شده با توجه به مقادیر تخمینی پارامترهاي مـدل، بـا اسـتفاده از    سیستم معادالت مدل ارائه
ابتـدا بـا   ،قسـمت سازي شـده اسـت. در ایـن   شبیه،برنامه داینر حل شده و متغیرهاي مدل

پرداختـه و  سازي شده و مشاهدات واقعی اقتصاد ایران بـه ارزیـابی الگـو   مقایسه نتایج شبیه
تحلیل خواهند شد.العمل آنی توابع عکس،سپس

قعی  سازي شده و مشاهدات وانتایج شبیهتوجه بهارزیابی الگو با .1ـ3ـ4
هاي مرسوم جهـت  ا، یکی از روشسازي تعادل عمومی تصادفی پویدر ادبیات متداول مدل

شده در شکل لگاریتمی ـ خطـی   سازيارزیابی مدل، مقایسه گشتاورهاي متغیرهاي شبیه
شـده در یـک اقتصـاد اسـت. جهـت      با گشتاورهاي جزء سیکلی متغیرهاي واقعی مشاهده

شـود کـه   هـاي متفـاوتی اسـتفاده مـی    استخراج اجزاي سیکلی متغیرهاي واقعی، از روش
ها، روش فیلترنمودن متغیرهاي واقعی با اسـتفاده از فیلترهـاي مختلـف    ین روشترمرسوم

شده، یک مـدل داراي رونـد   است. از آنجا که الگوي ارائه1مانند فیلتر هودریک ـ پرسکات 
سازي شـده در شـکل لگـاریتمی ـ خطـی، بیـانگر اجـزاي        تصادفی است، متغیرهاي شبیه

یرهاي اصـلی الگـو هسـتند. بنـابراین گشـتاورهاي      یافته و نه متغسیکلی متغیرهاي تبدیل
سازي شده به طور مستقیم قابـل مقایسـه بـا گشـتاورهاي جـزء سـیکلی       متغیرهاي شبیه

1- Hodrick–Prescott filter
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تشـریح شـد، بـراي    4طـور کـه در قسـمت    شده نیستند. همـان متغیرهاي واقعی مشاهده
ر شکل اجتناب از این مشکل، نرخ رشد متغیرهاي موردنظر از طریق متغیرهاي موردنظر د

سازي شده است. سپس جهت ارزیابی تجربـی الگـو،   لگاریتمی ـ خطی، در این مقاله شبیه 
سازي شده، بـا گشـتاورهاي نـرخ رشـد متغیرهـاي      گشتاورهاي نرخ رشد متغیرهاي شبیه

واقعی اقتصاد مقایسه شده است. عالوه بر آن، ضرایب خودهمبستگی و ضرایب همبستگی 
سازي شده و واقعی نیـز بـا یکـدیگر مقایسـه شـده اسـت.       میان نرخ رشد متغیرهاي شبیه

شـده اقتصـاد   شده، واقعیات مشاهدهارزیابی تجربی مدل، بیانگر این امر است که مدل ارائه
گشتاورهاي (میانگین و انحراف ، 2نماید. در جدول سازي میایران را به نحو مناسبی شبیه

اقتصـادي بـا یکـدیگر مقایسـه شـده      سازي شده نرخ رشد متغیرهايمعیار) واقعی و شبیه
سـازي شـده نـرخ رشـد     ، مقایسـه ضـریب خودهمبسـتگی واقعـی و شـبیه     3است. جدول

- دهد. در نهایت، مقایسه ضرایب همبستگی واقعی و شـبیه متغیرهاي اقتصادي را ارائه می
آمده است.4سازي شده نرخ رشد متغیرهاي اقتصادي در جدول 

سازي شده نرخ رشد متغیرهاي اقتصاديقعی و شبیهمقایسه گشتاورهاي وا)2(جدول 

نرخ رشد 
نرخ ارز

نرخ رشد 
قیمت

نرخ رشد 
حجم 
پول

نرخ رشد
هزینه
دولت

نرخ رشد 
گذاريسرمایه

نرخ رشد 
مصرف

نرخ رشد 
اقتصادي

0259/0 0450/0 0525/0 0644/0 0176/0 0116/0 0138/0
میانگین 
متغیرهاي

واقعی

0274/0 0442/0 0578/0 0578/0 0136/0 0136/0 0136/0 میانگین
شدهسازيشبیه

0718/0 0216/0 0231/0 0779/0 0783/0 0338/0 0225/0 انحراف معیار
متغیرهاي واقعی

0375/0 0259/0 0287/0 0770/0 0771/0 0320/0 0208/0 انحراف معیار
شدهسازيشبیه
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سازي شده نرخ رشد متغیرهاي اقتصاديمقایسه ضریب خودهمبستگی واقعی و شبیه)3(جدول

نرخ رشد قیمت نرخ رشد اقتصادي
0798/0 225/0- ضریب خودهمبستگی متغیرهاي واقعی
816/0 121/0- سازيضریب خودهمبستگی متغیرهاي شبیه

سازي شده نرخ رشد متغیرهاي اقتصاديمقایسه ضرایب همبستگی واقعی و شبیه)4(جدول

نرخ رشد
نرخ ارز

خ رشدنر
هزینه
دولت

نرخ رشد 
حجم پول

نرخ رشد 
قیمت 

نرخ رشد 
گذاريسرمایه

نرخ رشد 
مصرف

نرخ رشد 
اقتصادي

315/0- 166/0 065/0 - 098/0- 296/0 212/0 000/1 نرخ رشد اقتصادي 
واقعی

307/0- 343/0 109/0- 224/0- 391/0 279/0 000/1 نرخ رشد اقتصادي 
سازيشبیه

390/0 046/0 218/0 000/1 271/0- 260/0 - 098/0- نرخ رشد قیمت 
واقعی

886/0 034/0 318/0 000/1 230/0 483/0- 224/0- نرخ رشد قیمت 
سازيشبیه

العمل آنی. توابع عکس2ـ3ـ4
هـاي مختلـف، توابـع    نسـبت بـه تکانـه   هاي متغیرهاي مهـم اقتصـادي  جهت بررسی پویایی

آیند، از ابزارهـاي مهـم تحلیـل    ه به دست میبرآوردشدالعمل آنی که بر اساس الگويعکس
هاي سیاست مـالی  اقتصادي هستند. در این مقاله توجه و تأکید اصلی بر بررسی اثرات تکانه

هاي مالی بر عملکـرد اقتصـادي ایـن    سؤال مهم در تحلیل اثر تکانه.باشدمیبر اقتصاد ایران 
چـه  ،از کانال چه متغیرهـایی وچیستها در اقتصاد ایرانتکانهانتشار اینسازوکاراست که 

گذارد؟ ابتدا بایـد  میاثراتی بر عملکرد متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولید و تورم بر جاي 
دهنـد،  هاي مالی که به دلیل بـروز تکانـه نفتـی رخ مـی    هاي مالی مستقل و تکانهمیان تکانه

تمایز قائل شد.

مالی استقراضی  توابع عکس العمل آنی در واکنش به تکانهـ 

هـاي مـالی در اقتصـاد ایـران     هـاي انتقـال تکانـه   ترین کانـال هاي پولی و ارزي، مهمکانال
ابتدا به تحلیل و بررسی واکنش متغیرهاي حجم پول و نرخ ارز بـه  هستند. بر این اساس، 
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شده پردازیم. با بروز یک تکانه مالی (افزایش مخارج دولت) تأمین مالی هاي مالی میتکانه
از طریق استقراض از بانک مرکزي، متغیر حجم پول واکنش نشان داده و با افزایش سریع 

). سازوکار افزایش حجم پول در واکـنش بـه تکانـه    1رسد (نمودار به سطح پایدار خود می
مالی، افزایش پایه پولی بانک مرکزي در اثر افزایش کسري بودجه دولت و بـه دنبـال آن،   

بانک مرکزي است. متغیر نرخ ارز نیز با بروز یک تکانه مالی، بـا انـدکی   استقراض دولت از 
). 1رسد (نمـودار  تأخیر، طی یک روند افزایشی نسبتاً سریع به سطح پایدار جدید خود می

سازوکار افزایش نرخ ارز در واکنش به تکانه مـالی، افـزایش حجـم پـول و بـه دنبـال آن،       
افزایش تقاضا براي ارز خارجی است.

هـاي مـالی (و   متغیرهاي دستمزد و خالص نرخ بازدهی سـرمایه واقعـی (سـود) از تکانـه    
در ابتدا اثر افزایش ناگهانی مخـارج دولـت بـر افـزایش     شوند.بنابراین تقاضاي کل) متأثر می

یابد، امـا در ادامـه بـا تثبیـت مخـارج      حجم پول غلبه یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می
به سـطوح پایـدار خـود    فزایش حجم پول غلبه یافته و در نتیجه نرخ سوداسمی دولت، اثر ا

). نکته مهم در مورد تعدیل نرخ سود در اقتصاد ایران بـا توجـه بـه    1(نمودار یابدکاهش می
کنترل آن از سوي دولت و جلوگیري از تعدیل قیمتی نرخ بهره، این است کـه تعـدیل نـرخ    

سـازوکاري یابد کـه  بندي منابع مالی انعکاس میدیل جیرهبهره در اقتصاد ایران عمدتاً در تع
نرخ دستمزد اسمی نیز در واکنش بـه تکانـه   .شده، داردابه تعدیل نرخ بهره در مدل ارائهمش

تعـدیل  سـازوکار  ). 1(نمـودار  کندمالی به سرعت به سوي سطوح پایدار جدید خود میل می
یروي کار ناشـی از افـزایش مخـارج دولـت و     دستمزدها نیز عمدتاً از مسیر افزایش تقاضاي ن

باشد.  افزایش حجم پول می
نشان داده شده است. بـا  1ها و نرخ تورم نیز در نمودار مسیر تعدیل سطح عمومی قیمت

ها توجه به افزایش حجم پول و سطح دستمزدها در اثر بروز تکانه مالی، سطح عمومی قیمت
نمایـد. نـرخ   ده و به سطوح پایدار جدید خود میل مینیز با اندکی تأخیر با افزایش مواجه ش

تورم نیز ابتدا به فراتر از مقادیر پایدار خود افزایش یافته و پس از حدود یک سال بـه سـمت   
یابد.مقادیر پایدار خود کاهش می
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واکنش متغیرهاي اسمی به تکانه مالی)1(نمودار 

نشان داده 2ـ استقراضی نیز در نمودار واکنش متغیرهاي واقعی اقتصاد به تکانه مالی  
شده است. یک تکانه مالی ابتدا طی یک دوره رونق کوتاه (دو فصل) موجب افزایش تولیـد  

اما پس از آن، طی یک دوره رکودي، تولید کاهش یافته و در نهایت به سطوح اولیـه  شده، 
نمایـد و  یجـاد مـی  گردد. در واقع یک تکانه مالی، یک سـیکل رونـق و رکـود ا   خود باز می

رود، اثـري بـر مقـادیر بلندمـدت تولیـد      طور که بر اساس مبانی اقتصادي انتظار میهمان
ندارد. بروز یک تکانه مالی همچنین سیکل مشابهی را براي مصـرف و سـیکل متضـادي را    

گذاري بر اثر تکانه مـالی، کند. در واقع، کاهش شدید سرمایهگذاري ایجاد میبراي سرمایه
گـذاري عمـل   رانی تکانه مالی است که از طریق افزایش هزینـه سـرمایه  نگر اثرات برونبیا
نشان 2کند. واکنش عرضه نیروي کار و مانده حقیقی پول به تکانه مالی نیز در نمودار می

داده شده است.
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واکنش متغیرهاي واقعی به تکانه مالی)2(نمودار 

نفتیـکنش به تکانه مالی العمل آنی متغیرها در واتوابع عکسـ 

در تکانه درآمـد نفتـی،   رهاي اسمی و حقیقی اقتصاد به یک تکانه مالی ناشی ازواکنش متغی
مـالی تـأمین مـالی شـده بـا      نشان داده شده اسـت. بـا بـروز یـک تکانـه      4و 3نمودارهاي 
ان متغیـر حجـم پـول واکـنش نشـ     ،نفتی)، پایه پولی و به تبـع آن ـ نفتی (مالیدرآمدهاي

سـازوکار ). 3کند (نمـودار  و به سطوح پایدار خود میل مییابدمیو به مرور افزایش دهدمی
افزایش حجم پول در واکنش به تکانه نفتی، افزایش پایه پولی بانک مرکزي در اثـر افـزایش   

ي هـا دارایـی افـزایش  ،فروش درآمدهاي ارزي از سوي دولت به بانک مرکزي و به دنبـال آن 
ر واکنش به بروز یک تکانه مالی تأمین شـده  مرکزي است. اما متغیر نرخ ارز دخارجی بانک

و پـس از آن طـی یـک رونـد     شـود مـی نفتی)، ابتدا با کاهش مواجـه ـنفتی (مالیبا منابع
مـدت نـرخ ارز در   کاهش کوتاهسازوکاریابد. صعودي به سمت مقادیر پایدار خود افزایش می

ش عرضه ارز از سوي بانـک مرکـزي و غلبـه آن بـر اثـر افـزایش       واکنش به تکانه نفتی، افزای
اثـر افـزایش تقاضـاي    ،مدتتقاضاي ارز در اثر افزایش حجم پول است، در حالی که در میان
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،ارز در نتیجه افزایش حجم پول، بر اثر افزایش عرضـه ارز غلبـه کـرده و در نتیجـه نـرخ ارز     
)3(نمودار 1.نمایدمیمسیر صعودي را به سمت مقادیر پایدار خود طی

متغیرهاي سطح دستمزد و نرخ سود نیز متغیرهاي دیگري هستند که از تکانـه مـالی در   
در ابتدا اثر افزایش ناگهانی مخارج دولت بر افزایش حجم پـول  .باشندمیاقتصاد ایران متأثر 

ارج اسمی دولت، یابد، اما در ادامه با تثبیت مخو در نتیجه نرخ بهره افزایش میکندمیغلبه 
یابـد  و در نتیجه نرخ بهره به سطوح پایدار خود کاهش مـی کردهاثر افزایش حجم پول غلبه 

). نکته مهم در مورد تعدیل نرخ بهره در اقتصاد ایـران بـا توجـه بـه کنتـرل آن از      1(نمودار 
سوي دولت و جلوگیري از تعدیل قیمتی نرخ سود، این است که تعدیل نرخ سود در اقتصـاد 

مشـابه تعـدیل   سـازوکاري یابد کـه  بندي منابع مالی انعکاس میایران عمدتاً در تعدیل جیره
شده، دارد. نرخ دستمزد اسمی نیز در واکنش به تکانه مالی به سرعت نرخ سود در مدل ارائه

با توجه به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد نیروي به سوي سطوح پایدار جدید خود
تعدیل دستمزدها نیز عمدتاً از مسیر افـزایش تقاضـاي   سازوکار). 1کند (نمودار یکار میل م

باشد.  نیروي کار ناشی از افزایش مخارج دولت و افزایش حجم پول می
نشان داده شده است. 1ها و نرخ تورم نیز در نمودار مسیر تعدیل سطح عمومی قیمت

اثر بروز تکانـه مـالی، سـطح عمـومی     با توجه به افزایش حجم پول و سطح دستمزدها در 
ها نیز با اندکی تأخیر با افزایش مواجه شده و به سـطوح پایـدار جدیـد خـود میـل      قیمت

نماید. نرخ تورم نیز ابتدا به فراتر از مقادیر پایدار خود افـزایش یافتـه و پـس از حـدود     می
ر واکنش به تکانـه  یابد. متغیر نرخ بهره دیک سال، به سمت مقادیر پایدار خود کاهش می

مالی ـ نفتی، ابتدا افزایش یافته و سپس به کندي تعدیل گردیده و به سمت مقادیر پایدار  
یابد. نرخ دستمزدها نیز طی یک روند صعودي به سمت مقادیر پایدار اولیه خود کاهش می

یابد. خود افزایش می

شود.مقدار پایدار نرخ ارز بر اساس رابطه برابري قدرت خرید تعیین می-1
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واکنش متغیرهاي اسمی به تکانه  نفتی ـ مالی)3(نمودار 

و یابـد مـی ابتـدا کـاهش   نفتـی،  ـها در واکنش به یک تکانه مـالی سطح عمومی قیمت
با توجه به افـزایش حجـم پـول و    ،سپس طی یک روند صعودي به سمت مقادیر پایدار خود

مدت بـا توجـه   د. بروز یک تکانه مالی همراه با تکانه نفتی، در کوتاهکنپیدا میتولید، افزایش 
انجامد. اما پـس از آن بـا توجـه بـه افـزایش      ها میه کاهش سطح قیمتبه کاهش نرخ ارز، ب

ها نیز مسیر صعودي به سوي مقادیر پایدار خـود را طـی   حجم پول و افزایش نرخ ارز، قیمت
دهد و سـپس  نفتی، ابتدا نرخ تورم را کاهش میبه همین ترتیب، بروز تکانه مالی ـ .کنندیم

اهد داشت.  یک دوره افزایش تورم را در پی خو
واکنش متغیرهاي واقعی به تکانه  نفتی ـ مالی)4(نمودار 
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نشـان داده شـده   4نفتی نیز در نمـودار  ـواکنش متغیرهاي واقعی اقتصاد به تکانه مالی
نفتی از مسیر افزایش مخـارج دولـت موجـب اسـتخدام نیـروي کـار      ـاست. یک تکانه مالی

ود. تولید (نفتی و غیرنفتی) پس از طـی یـک دوره   شمیجدید و تولید بیشتر خدمات دولتی
رانـی  گـردد. در واقـع در ایـن مـورد، اثـرات بـرون      به سطوح پایدار خود باز میدوبارهرونق، 

هـا و افـزایش واردات در   افزایش مخارج دولت به دلیل کاهش نرخ ارز، کاهش سـطح قیمـت  
قتصـادي منجـر گـردد. متغیـر     تواند به ایجاد یـک دوره رکـود ا  و نمیاستمدت کمتر کوتاه

گـذاري در اثـر بـروز یـک تکانـه      امـا سـرمایه  ، گذرانـد میدوره رونق مشابهی را ،مصرف نیز
کنـد. واکـنش عرضـه نیـروي کـار و مانـده       یک دوره رونق و رکود را طی مـی مالی،ـنفتی

ده حقیقی نشان داده شده است و در حالی که مان4حقیقی پول به تکانه مالی نیز در نمودار 
گردد.  شود، عرضه نیروي کار با کاهش مواجه میرو میهمدت با افزایش روبپول در کوتاه

گیري. نتیجه5
ترین منابع ایجاد ادوار تجاري در اقتصاد هاي مالی از مهمشده، تکانهبر اساس مطالعات انجام

، بـراي  نزيایران هستند. مقالـه حاضـر یـک الگـوي تعـادل عمـومی تصـادفی پویـاي نـوکی         
دهـد.  میهاي مالی در اقتصاد ایران ارائه نتشار تکانهاسازوکارالگوسازي سلطه مالی و تحلیل 

شده به روش بیزین تخمین زده شده و ارزیـابی آن از طریـق بررسـی    پارامترهاي الگوي ارائه
شـده و  سـازي سـنجی و مقایسـه نتـایج شـبیه    هـاي اقتصاد مـدل معیارهاي مختلف تخمین 

تـا فصـل دوم   1367شده متغیرهاي کالن اقتصاد ایران طی فصـل اول  هاي مشاهدهتواقعی
، بیانگر برازش نسبتاً مناسب الگو است. 1387

و بانـک مرکـزي   )به عنوان سیاستگذار مـالی (از آنجا که در این مدل، روابط میان دولت 
ند متغیرهاي اسمی تحت رویکرد سلطه مالی ارائه شده است، رو)به عنوان سیاستگذار پولی(

مانند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در بلندمدت، تحـت تـأثیر سیاسـت مـالی در راسـتاي      
مدت بانـک مرکـزي بـا توجـه بـه      تعیین نرخ رشد بلندمدت مخارج دولت است. اما در کوتاه

هـاي  بزارهاي سیاست پولی و ارزي، سیکلقاعده سیاستگذاري خود، قادر است با استفاده از ا
رهاي اسمی را مدیریت نماید.متغی

دهـد  نشان مـی اند، بررسی توابع واکنش آنی که بر اساس مدل برآوردشده به دست آمده
مالی انبساطی تأمین مالی شده از طریق استقراض از بانک مرکزي، به ایجاد که یک سیاست
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نجامد. ایک چرخه کامل تجاري (رونق و رکود) در بخش واقعی همراه با یک دوره تورمی می
نفتی، به ایجاد یک چرخه تورمی، همـراه بـا یـک    ـدر حالی که یک سیاست انبساطی مالی

.  شودمیدوره رونق در بخش واقعی اقتصاد منتهی 
سـازوکار  شـناخت مناسـبی از   تواندشده و نتایج حاصل از آن میالگوي ارائه،در مجموع

ی آن بـر عملکـرد متغیرهـاي کـالن     هاي مالی در اقتصـاد کشـور و اثـرات نهـای    انتشار تکانه
به دست دهد کـه جهـت مـدیریت ادوار تجـاري در اقتصـاد      ،به ویژه تولید و تورم،اقتصادي

مفید است.هاي تثبیت اقتصادي،و اعمال سیاستایران 
،هـاي مـالی انبسـاطی استقراضـی    پیام سیاستی مقاله حاضر این است که اعمال سیاست

انجامد؛ در حـالی  هاي تورمی میبه ایجاد هزینهکند، بلکهیمکمکی به افزایش سطح تولید ن
هـاي تـورمی   د به یک دوره رونق تولید با هزینـه توانمی،نفتیکه اجراي یک سیاست مالی ـ 

منجر گردد.نسبتاً پایین 
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