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مقدمه.1
1هاي تعادل عمومی پویاي تصادفیاستفاده از مدل

(DSGE) به عنوان ابزاري براي تحلیل کالن
2اقتصادي توسط مکتب ادوار تجاري حقیقی

(RBC)    به کار رفت. اولین مقالـه دربـاره نظریـه و
) به صـورت تجربـی مـورد آزمـون قـرار      1982(3در مقاله کیدلند و پرسکاتDSGEسازي مدل

هاي کالن اقتصادي، در برنامه تحقیقـاتی ادوار تجـاري حقیقـی، رفتـار     براي فهم پویاییگرفت.
هاي اسمی چندان مورد توجه نبوده و تغییرات در تولید و اشتغال به عوامـل  دستمزدها و قیمت
نظـر ر تجـاري حقیقـی بـا در   مکتـب ادوا شد.وري نسبت داده میهاي بهرهحقیقی چون شوك

یابی پویاي کارگزاران اقتصادي تحت رقابت کامل و این گرفتن ترجیحات، تکنولوژي، رفتار بهینه
هاي تکنولـوژي، تغییـر   پذیر هستند، نوسانات ادوار تجاري را به شوكها انعطاففرض که قیمت

داد.بندي و سایر عوامل حقیقی نسبت میدر ترجیحات، مالیات
شده توسط مکتب ادوار تجاري حقیقی در محافل دانشگاهی، ود گسترش ایده ارائهبا وج

هاي مرکزي و سایر نهادهاي سیاسـتگذاري پیـدا   این رویکرد طرفداران چندانی در میان بانک
) بـراي وارد کـردن   1989(4هاي بعد تالش پژوهشگرانی چون کـولی و هانسـن  نکرد. در سال

ن رهــا کــردن فرضــیات مربــوط بــه رقابــت کامــل و بــدوRBCبخــش پــول بــه مــدل پایــه 
هـایی شـد کـه خنثـی     ها و دستمزدها تنها منجر به پیدایش مـدل پذیري کامل قیمتانعطاف

کردنـد. بنـابراین،   بینـی مـی  هـاي پـولی را پـیش   بودن (یا نزدیک به خنثـی بـودن) سیاسـت   
ها عملکرد این مدلاقتصاددانان سعی کردند با معرفی برخی از خصوصیات اقتصاد کینزي در 

هاي پولی بهبود ببخشند. از آنجایی که بررسی و تحلیـل اثـر   بینی اثر سیاستآنها را در پیش
هاي نفتی و نقدینگی بر متغیرهاي کالن در الگوهاي ادوار تجاري پولی هدف این مقالـه  تکانه

االت پاسـخ  متناسب با اقتصاد ایران، به ایـن سـو  DSGEاست، لذا با طراحی یک الگوي پولی 
نفتی چه ـ تکانه2ـ با توجه به این الگو، آیا پول در اقتصاد ایران خنثی است؟ 1شود: داده می

اثري بر تورم خواهد داشت؟
این مقاله در پنج بخش تدوین شده است. در بخش بعـدي پیشـینه پـژوهش بـه اختصـار      

تصـادفی اختصـاص   معرفی شده است. بخش سوم به معرفی و تصریح مدل تعادل عمومی پویاي

1. Dynamic Stochastic General Equilibrium
2. Real Business Cycles
3. Kydland and Prescott
4. Cooley and Hansen
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گیري و سازي، مقداردهی و برآورد مدل ارائه شده است. نتیجهیافته است. در بخش چهارم شبیه
پیشنهادات در بخش پنجم و سپس پیوست و فهرست منابع آمده است.

و پیشینه پژوهشريمبانی نظ.2
بـه نحـوه   شـود مربـوط   هاي مرکـزي کشـورها انجـام مـی    ترین تحقیقاتی که در بانکیکی از مهم

هاي پولی بر متغیرهاي کـالن ماننـد محصـول کـل، تـورم، اشـتغال، نـرخ ارز و        اثرگذاري سیاست
هـاي  ) بیـان کـرد، مـدل   1976گـذاري و طـول وقفـه آن اثـر اسـت. لوکـاس (      همچنین مدت اثـر 

هاي مربوط بـه اثرگـذاري سیاسـت پـولی پاسـخ دهنـد.       توانند به پرسشاقتصادسنجی سنتی نمی
کننـده شـرایط حـاکم بـر اقتصـاد نیسـتند و شـرایط        یافته مدل، منعکساي کاهشچون، پارامتره

اقتصادي همیشه در حال تغییر است. انتقاد لوکاس موجب شد بعضی از پژوهشگران با اسـتفاده از  
هـاي کـالن اقتصـادي    هاي اقتصاد کالن را با واقعیتهاي اقتصاد کالن کوشش کنند تا نظریهمدل

هـاي تجـاري متغیرهـاي کـالن     ) بررسـی سـیکل  2000(1ترکیب کنند. کـیم مربوط به پارامترها 
هـاي اسـمی و واقعـی در یـک مـدل      را با فرض وجـود چسـبندگی  آمریکااقتصادي ایاالت متحده 

DSGE         مورد بررسی و آزمون قرار داد. ایـن تحقیـق در مـورد اثـر سیاسـت پـولی بـر متغیرهـاي
اي )، تکانـه RBCدر مدل وجود ندارد (یک مدل اقتصادي نتیجه گرفت: زمانی که هیچ چسبندگی

به اندازه یک انحراف معیار سیاست پولی، اثر مثبت بر نرخ بهـره اسـمی و اثـر منفـی بـر محصـول       
هـاي  خواهد داشت؛ البته هر دو اثر بسیار کم بوده و تورم را افزایش خواهند داد. ترکیب چسبندگی

یابـد.  مشـهود اسـت، یعنـی تولیـد افـزایش مـی      اسمی و واقعی اثـرات نقـدینگی بـر تولیـد کـامالً     
بـراي اقتصـاد   DSGEهاي پولی با استفاده از الگوي ) براي ارزیابی اثرگذاري سیاست2001(2گیونز
نتیجه گرفت؛ افزایش در نرخ بهره اسمی سبب کـاهش محصـول، تـورم و دسـتمزد واقعـی      آمریکا

کینزین DSGEمدل طراحیبا)لندینیوزاقتصاد(یک اقتصاد باز کوچک در ) 2005(3لیوشود. می
در اقتصاد پرداخت. او نتیجه گرفت به علـت افـزایش   هاي پولی سیاستبه تحلیل اثرگذاري جدید، 

یابـد، در ایـن زمـان مقامـات پـولی بـا کمـک گـرفتن از         وري، هزینه تولید کـاهش مـی  تکانه بهره
) به2005(4ق دهند. سوگو و یداتوانند تورم را به سمت صفر سوهاي پولی مناسب، میسیاست

1. Kim jinil
2. Givens Gregory
3. Philip Liu
4. Tomohiro Sugo, Kozo Ueda
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هـاي تجـاري و چگـونگی تاثیرگـذاري     منظور شناخت عوامل موثر در بـه وجـود آوردن سـیکل   
به این نتایج دست یافتنـد کـه تکانـه    DSGEسیاست پولی بر تورم در اقتصاد ژاپن با یک مدل 

ندگی، اثـر ایـن   شود و در نبـود چسـب  سیاست پولی باعث ایجاد رفتار ماندگاري در نرخ تورم می
تکانه بر تولید بسیار ناچیز است.

پردازد، الزم اسـت  هاي قیمت نفت بر اقتصاد ایران نیز میاز آنجایی که این مقاله به اثر شوك
هـاي  به چند مورد از سوابق مطالعاتی موجود در این مورد پرداخته شود. ادبیـات موجـود در مـدل   

نفت عمدتاً بـر روي کشـورهاي واردکننـده نفـت متمرکـز      هاي قیمت اقتصاد کالن درباره اثر تکانه
زاي هاي بـرون هاي قیمتی نفت، عمدتاً به عنوان مثال بارزي از تکانهاند. در این مطالعات تکانهشده

هاي نفت، هزینه نهایی این نهـاده  اند. از این منظر، با افزایش قیمتطرف عرضه در نظر گرفته شده
یابـد، کـه ایـن امـر منجـر بـه کـاهش        مصرف بهینه این نهاده کاهش میافزایش یافته و لذا میزان 

کرد هر واحد منابع پولی بنگـاه روي نهـاده نفـت و نهایتـاً کـاهش تولیـد کـل        بازدهی نهایی هزینه
انـد کـه در آن، انـرژي بـه     را طراحـی کـرده  RBC) یک الگوي 1992(1خواهد شد. کیم و لونگانی

هـاي قیمـت نفـت،    شود و نتیجه گرفته شده است که تکانهارد میعنوان یک نهاده در تابع تولید و
) از فرض رقابت ناکامـل در  1996(2دهد. روتنبرگ و ودفورداقتصاد را مستقیماً تحت تاثیر قرار می

10نتیجـه گرفتـه شـده اسـت؛ یـک افـزایش       RBCاند. در ایـن الگـوي  الگوي خود استفاده کرده
درصـدي در دسـتمزد واقعـی    1درصدي در تولید و 5/2درصدي در قیمت نفت، منجر به کاهش

) به بررسی اقتصاد نفتی ونزوئال پرداختنـد. آزمـون تجربـی نشـان     2002(3خواهد شد. سائز و پاچ
کنـد و بـا افـزایش    دهد که مدل، برخی از خصوصیات ادوار تجاري کشور ونزوئال را تشریح مـی می

یابد.اري و تولید نیز افزایش میگذقیمت نفت و درآمدهاي نفتی، مصرف، سرمایه
) اشـاره کـرد   1388توان به مطالعه کاونـد ( همچنین در مطالعات داخلی در این زمینه می

که به بررسی قابلیت کاربرد الگوهاي تعادل عمومی تصادفی براي اقتصاد در حال توسـعه ایـران   
تولید را در بر دارد، به عنوان را به علت اینکه به طور صریح نرخ رشد 4پردازد و الگوي آیرلندمی

الگوي ادوار تجاري واقعی که قابلیت هماهنگ شدن بـا اقتصـاد در حـال توسـعه ایـران را دارد،      
یـاب عمـل کـرده و    کـارگزار بهینـه  کنـد. در ایـن الگـو نیـز خـانوار بـه عنـوان تـک        معرفی مـی 

شود.  هاي اسمی در مدل وارد نمیناپذیريانعطاف

1.Kim and Longani
2.Rotemberg, Julio and Woodford, Michael
3. Saez , Francisco Jand Puch, Luis
4. Ireland, Peter
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) با ساخت یـک مـدل تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی بـراي        1389و همکاران (متوسلی
ها قابلیت تحلیل هاي اسمی، این مدلاقتصاد ایران، نشان دادند بدون در نظر گرفتن چسبندگی

هـاي اسـمی و   هاي پولی را نخواهنـد داشـت و تنهـا افـزودن چسـبندگی     اثرات حقیقی سیاست
هـاي  قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاسـت ساختن این مدل در قالب پارادایم نوکینزي است که

دهد.پولی را به این مدل می
) در مقاله خود، با طراحی یک الگوي ساده کینزي جدید و 1390فخرحسینی و همکاران (

مبتنی بر مبانی نظري خرد و وجود چسبندگی اسـمی(قیمت و دسـتمزد)، اثـر سیاسـت پـولی،      
اي کـالن اقتصـادي (تولیـد و تـورم) در اقتصـاد      هاي قیمت نفت و مخارج دولت بر متغیرهتکانه

ایران، نشان دادند با افزایش چسبندگی قیمت، اثر تکانه عرضه پول بر متغیرهـاي واقعـی ماننـد    
.تولید افزایش خواهد یافت

تصریح الگو.3
بـراي مـدل   DSGEدر این مقاله براي توضیح نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي از یک الگـوي  

RBC ده است. به علت وجود یک سلسله متغیرهـاي غیرقابـل مشـاهده در الگوهـاي     شاستفاده
DSGEسازي متغیرها از رهیافت هودریک ـ پرسکات  ، در شبیه(HP)1    استفاده شـده اسـت. بـه

معادالت حاصل از حداکثرسازي مطلوبیت خانوار نمونه و سود DSGEعبارت دیگر، در الگوهاي 
پس از استخراج معادالت تصـادفی حاصـل از   تصریح شد.2تبنگاه به صورت الگوهاي فضا ـ حال 

سازي متغیرها با استفاده از شرایط حداکثرسازي و تصریح معادالت در فضا ـ حالت، زمینه شبیه 
رهیافت هودریک ـ پرسکات فراهم شد. براي رسیدن به فضا ـ حالت، سـعی شـد تـا از رهیافـت       

شود.) بر حسب کارایی آنها استفاده1997(3اُهلیگ
در ادامه، نخست معادالت الگو و نتـایج مربـوط بـه معـادالت اسـتخراجی از الگـو ارائـه        

شود. براي اطالعات بیشتر در مورد نحوه استخراج معادالت به پیوست همین مقاله مراجعه می
، همچنین براي معرفی الگـوي ادوار  بسط داده شد)2003شود. در این تحقیق مدل اُهلیگ (

تابع مطلوبیـت بـراي یـک    بسط داده شده است. )2003(5، مدل والش4(MIU)پولیتجاري

1. Hodrick- Prescott Filter
2. State Space
3. Uhlig
4. Money in Utility
5. Walsh, Carl E.
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مصـرف کاالهـا مطلوبیـت کسـب     با عمري نامحدود معرفی شد: خانوار نمونـه از نمونهرخانوا
شود. بنابراین، با توجه به شـکل  مطلوبیتش کاسته میکند و در مقابل به علت کارکردن ازمی

هایی که این خـانوار در طـول حیـات خـود کسـب      طلوبیتتبعی تابع مطلوبیت، ارزش حال م
کند به شکل زیر خواهد بود:می
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بـه  داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس-تابع تکنولوژي یک تابع کابشودفرض می
زیر باشد:صورت
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0عامل تنزیل،0≥	≥1با < < مصـرف خـانوار و  عامل وزنـی دو متغیـر  1

,هاي و پارامتربراي خانوار tفراغت در دوره	. استمانده واقعی پولی  , , > مثبت 0
اي تقاضـاي واقعـی   عکس کشش بهـره b، وزمانی مصرفعکس کشش جانشینی بین	هستند.

ضـریب وزنـی فراغـت در تـابع     و عکس کشـش عرضـه نیـروي کـار    همچنین،.استپول 
. مطلوبیت است

همـراه  واحد پولی و اوراق بهـادار  با مانده واقعی پول tخانوار نمونه در دوره 
کنـد و که از فعالیت اقتصادي دوره قبل به جا مانده اسـت، شـروع مـی   با نرخ سود

عرضه عوامل تولید، یعنی کار و باخانوارtواحد سرمایه بدون استهالك در اختیار دارد. در دوره
پردازد. خانوار از محل عایدي به دسـت آمـده بـه دولـت مالیـات،     ) می(سرمایه به تولید کاال

)کند و منابع خود را صرف خرید اوراق بهادار، پرداخت می )و مانده واقعی پول( )
کند.  گذاري و بقیه را مصرف میکرده و بخشی از آن را سرمایهtدر دوره 

، بخش نفت و بودجه دولـت  شودحال براي اینکه این مدل با اقتصاد ایران بیشتر هماهنگ 
لیـدي  هاي توشود تولید نفت از طریق حداکثرسازي براي بنگاهشود. فرض میبه مدل اضافه می
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باشد:AR(1)زابرونفرآیندبه صورتنیاید و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به دست
1ln( ) ln( ) (1 )ln( )t or t or ortor or or     

جریـان  سـطح باثبـات  وtجریـان درآمـد حقیقـی نفـت بـه ریـال در دوره       که در آن 
ر ددولـت اختصـاص دارد.   در ایران تمام درآمد حاصل از صادرات نفت به درآمدهاي نفتی است.

این مدل فرض بر این است که دولت کارگزاري واحد در اقتصاد است که با توجه به درجه پایین 
دولـت  خیـز فـرض دور از ذهنـی نیسـت.    استقالل بانک مرکزي در بسیاري از کشـورهاي نفـت  

، درآمدهاي ) از محل خلق پول(ي پولی و مالی بوده و مخارج دولتهاسیاستول اعمال ومس
شود.مالیاتی و نیز درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات آن به خارج از کشور تامین مالی می

)4 (t 1
t t t t

t

+
m

g ta or m
π
  

از طرف دیگر، با توجه به واقعیات آشکار شده در ایران، تبدیل دالرهاي حاصل از 
ذیر بین نوسانات حجم پول و ناپدرآمدهاي نفتی به پول داخلی به ناچار ارتباطی اجتناب

به ) 2004(آیرلندالگويهماننداست. مانده واقعی پولکردهنوسانات درآمدهاي نفتی ایجاد 
ناخالص پولمتوسط نرخ رشدشودفرض میکه =شود:زیر تعریف میصورت

:کندمرتبه اول تبعیت میاتورگرسیوفرآیندیک از این تغییراتشود،تعریف می
)5(t u t 1 u or ort ut uln(u ) ρ ln(u ) (1 ρ )ln(u) γ ε ε         0 ρ 1       

شوك عرضه پول است که به صورت پیاپی مستقل بوده و داراي توزیـع نرمـال بـا    	در آنکه
0است وσمیانگین صفر و انحراف معیار < ρ،نـرخ رشـد مانـدگاري را    پولی،پاسخ به تکانه

εمتغیردهد.نشان می تکانه درآمدهاي نفتی است که باعث رشد پولی در کشور خواهد شـد. 	
دهد؛ هرچقدر این ضریب ضریب همبستگی درآمدهاي نفتی و رشد پول را نشان میγپارامتر

بیشتر باشد، ارتباط درآمدهاي نفتی با نوسانات پولی بیشتر خواهد بود و اگر ایـن ضـریب صـفر    
زا و تنها بر اساس تصمیمات بانک مرکزي و مسـتقل از نوسـانات   برونسیاست پولی کامالً باشد،

درآمدهاي نفتی اعمال خواهد شد.
کند:اتورگرسیو مرتبه اول پیروي میفرآیندوري نیز از یک در این مدل، تکانه بهره

1ln( ) ln( ) (1 )ln( )t z t z tz z z e    
|ر وهمبستگی ناپیاپی (غیرسریالی) با میانگین صف	شودفرض می | < مانـدگاري  1

دهد.تکانه را نشان می



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال118

Cبا انتخاب , n ,m , b ,k برايt = ، خانوار منتخب در هر دوره جمع …,0,1,2
تنزیل شده انتظاري جریان مطلوبیت را با توجه به قید انباشت سـرمایه و قیـد بودجـه حـداکثر     

سازي کرد:بهینه1ه بلمنشکل معادله توان برا میمسألهکند. این می

 
 

    
t t t t , t

1 1
C ,n ,m ,b k

, , max  , ,t t t t t t t tV c n u c n E V k       

همراه با ژران. ضریب الگاستtوي فرم انتظاري در دوره رمجموعه اطالعات برکه
Cبرايرط مرتبه اولـــشقید بودجه و  , n ,m , b ,kشـکل  دنیـ کفرض شود. محاسبه می

=به صورتتبعی + 1 باشد.−
نرمال شـده  ) دارد.m) و مانده واقعی پول(Cترکیب مصرف کاال بستگی به مصرف کاالها (

=کـار برابـر  عرضه نیـروي وکل زمان در دسترس براي کار و فراغت یک  1 اسـت. −
نوشت:توان میبنابراین، 

)6(: X c =
)7(:	 = 1 −
)8(: (1 − ) = −
)9(: =
)10(: = + 1 −

:پس

)11(	 = =
)12(	 = = 1 −
)13(	 =
)14(= + 1 −

خطی براي تعیـین مقـادیر تعـادلی متغیرهـاي     یک سیستم معادالت غیر11ـ14عادالت م

1. Bellman Equation
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. براي ارتباط بین نـرخ بهـره اسـمی و واقعـی از رابطـه فیشـر       دهدزاي مدل را تشکیل میدرون
:1استفاده شده است

)15(= +
ین مراحـــل تکمیـــل الگوهـــاي ادوار تجـــاري پـــولی، مقـــداردهی تـــرمهـــمیکـــی از 

ــاي الگــو ــردن) پارامتره ــالیبره ک ــه .اســت(ک ــار معمــوالً از یافت ــن ک ــراي ای ــاي محب ــانه قق
پـارامتر  16شـود.  در حوزه اقتصـاد خـرد و کـالن اسـتفاده مـی     قات صورت گرفته دیگر با تحقی , , , , , , , , , , , , , , ــراف  , ــار اط ــاال رفت ــادالت ب در مع

.دهدحالت باثبات را نشان می
نـرخ  يزابـرون هاي فرآینـد ي انتخاب پارامترهـاي  را، ب2پیروي از مطالعه کولی و هنسنبه

استفاده شـده اسـت.   M2هاي تقاضاي پول در اقتصاد ایران از متغیر رشد پولی مربوط به ویژگی
هـاي زمـانی سـاالنه منتشرشـده از سـوي بانـک مرکـزي        هاي سريرشد پول با استفاده از داده

∆است:برآورد شدهیلیارد ریالمبا واحد 1345ـ1389هاي جمهوري اسالمی ایران در سال = 0.10689	 + 0.645	∆	 3/52 	 4/42
ب یداري ضـرا معنـی دهنـده نشـان ) هسـتند کـه   tمقدارهاي درون پرانتـز آمـاره آزمـون (   

=مقدار انحراف معیار پسماند رگرسیون فـوق برآوردشده است. 0.06158 ،= و 0.645
ــول  ــمی پـ ــه اسـ ــد تکانـ ــرخ رشـ ــ1(نـ ــول)  ه بـ ــمی پـ ــد اسـ ــاالنه رشـ ــرخ سـ ــالوه نـ عـ = 1 + ̅ = 1 + . = رشد پـولی  نرخ ساالنهپسآمده است.به دست	1.3011

.درصد است11/30) برابر ̅در اقتصاد ایران (
تغیـر کـل درآمـدهاي    ي درآمدهاي نفتی با استفاده از لگاریتم مزابرونفرآیندپارامترهاي 

برآورد شـده اسـت.   1345ـ1389هاي سري زمانی ساالنه در دوره براساس داده)or(واقعی نفت 
بر انحرافات نسـبی  تأکیداین متغیر داراي ریشه واحد بوده است. چون در الگوهاي ادوار تجاري 

ـ دریـک وت ه، ابتـدا بـا اسـتفاده از رهیافـ    اسـت متغیر درآمد واقعی نفـت از مقـدار باثبـات آن    
یافته عدم وجـود  پرسکات بخش سیکلی این متغیر استخراج شد. آنگاه آزمون دیکی فولر تعمیم

توان با نوشـتن الگـوي   . در این شرایط، میکردتأییدریشه واحد در بخش سیکلی درآمد نفت را 

. این معادله رابطه بین نرخ بهره اسمی و واقعی (نرخ بازدهی سرمایه) و شرط بازار پول است.1
2. Cooley and Hansen
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AR(1)صورت یک رابطه انحراف از وضعیت باثبات (یـا همـان بخـش   براي درآمد واقعی نفت به
بـه  را براي بخش سیکلی لگـاریتم درآمـد واقعـی نفـت     AR(1)ادواري این متغیر)، ضریب الگو 

=د:کرزیر برآورد صورت +	 = . 60 	و	 = 0.42	
) tمقدار درون پرانتز آمـاره آزمـون (  بیانگر انحرافات نسبی درآمد واقعی نفت ودر رابطه باال 

=است. مقدار انحراف معیار پسماند رگرسیون فوق  =و 0.15 بـه دسـت آمـد. از    0.64
این مقدارهاي پارامترها در مقداردهی پارامترهاي الگو هنگام تحلیل الگوي ادوار تجاري پولی اسـتفاده  

مشخص شده است.1در مقداردهی الگو در جدول شده است. مقدارها و منابع استفاده شده 
شده)(کالیبرهشدهدهیپارامترهاي مقدار)1(جدول

منبعمقدارتعریفپارامتر یا متغیر
)1387شاهمرادي(412/0سهم سرمایه در تولید

)1384امینی(042/0نرخ استهالك سرمایه فیزیکی
1)1388د(کاون98/0عامل تنزیل در تابع مطلوبیت

)1388زنگنه(5/1عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف
)1385طائی(17/2عکس کشش عرضه نیروي کار نسبت به دستمزد

)2003والش(95/0وزن مصرف در تعریف ترکیب کاالها
)1385پور(داوودي و زارع32/1عکس کشش بهره

نرخ رشد تکانه اسمی پول
هاي تحقیقیافته3011/1خ ساالنه رشد اسمی پول)به عالوه نر1(

هاي تحقیقیافته645/0تکانه پولیضریب اتورگرسیو 
هاي تحقیقیافته062/0سیاست پولیانحراف استاندارد اختالالت

هاي تحقیقیافته64/0درآمدهاي نفتیضریب اتورگرسیو فرآیند 
هاي تحقیقیافته15/0درآمدهاي نفتیاستاندارد اختالالتانحراف

متفاوت5/0و0ضریب همبستگی درآمدهاي نفتی و رشد پول
)1388کاوند(72/0تکنولوژيضریب اتورگرسیو فرآیند 
)1388کاوند(045/0تکنولوژيانحراف استاندارد اختالالت

1هاي تحقیقیافته7/0ح اشتغالحالت باثبات سط

ترین حاصل شد که نزدیک98/0کرد. در این مدل بهترین حالت در مقدار برآورد98/0تا 96/0) مقدار این پارامتر را از 1388. کاوند (1
سازي و واقعی ایجاد کرده است.حالت را بین متغیرهاي شبیه



121 جاري پولیهاي پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل ادوار تارزیابی اثرات سیاست

) در حالت باثبات، از حل معادالت در حالت 2الزم به توضیح است که متغیرها (در جدول 
آمده است.به دستباثبات 

مقادیر متغیرها در حالت باثبات-2جدول

مقدارتعریفمتغیر
020/1حالت باثبات نرخ بهره

1515/0ید و سرمایهحالت باثبات نسبت تول
109/0حالت باثبات نسبت مصرف و سرمایه
039/0حالت باثبات نسبت پول و سرمایه

040/0حالت باثبات نسبت اشتغال و سرمایه

هاي تحقیقیافتهماخذ: 

سازي و برآورد مدلشبیه.4
کدنویسـی در  ها بر متغیرهـا از رهیافـت اهلیـگ بـا    سازي و اثر تکانهآوردن شبیهبه دستبراي 

نمونـه مـورد  خالصه شـده اسـت.  3جدولنتایج حاصل در شده است.ستفادهاMatlabمحیط 
هاي مربوط به دنیاي تمام دادهاست.1389تا 1345هايهاي ساالنه از سالبررسی حاوي داده

اسـتفاده از بـا  وگیـري س از لگاریتمپ،بوده1383ي ثابت سال هاقیمتبه استفاده شده واقعی 
λ( با احتسابهودریک ـ پرسکات فیلتر  = بـه  . بـا توجـه بـه نتـایج     اندزدایی شده) روند100
دهی الگو بر اساس روش متداول در ادبیات ادوار تجاري بررسی شـده  آمده، قدرت توضیحدست

بـا  تـوان  مـی ک و دو را هاي صفر، یاین اساس، ضریب خودهمبستگی متغیرها در وقفهاست. بر
. در ایـن راسـتا،   کـرد شـده مقایسـه   سـازي مقادیر متناظر آنها از الگوي ادوار تجاري پولی شبیه

شده آنها از الگوي ادوار سازيمقایسه انحراف معیار بخش ادواري متغیرها و مقادیر متناظر شبیه
گرفتـه و همچنـین بـراي    . براي این منظـور ابتـدا از متغیرهـا لگـاریتم    استتجاري نیز متداول 

ایـن مقـادیر را بـا مقـادیر     3) فیلترشده استفاده شد؛ جدولHP(روندزدایی متغیرها از رهیافت
حاکی از آن 3نتایج مندرج در جدول کند.سازي الگو، مقایسه میمتناظر به دست آمده از شبیه

دست آمده اسـت. الزم بـه   ه ب7/0در مدل استفاده شد: بهترین حالت با مقدار 3تا 5/0. براي محاسبه حالت باثبات این متغیر از مقدارهاي 1
شود، لذا عرضه و تقاضاي نیروي کار با یکدیگر برابرند.سویه میها فرض بر این است که بازار تتوضیح است که در این مدل
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است. بـراي  کردهازي ستصریح شده به خوبی مقادیر فوق را براي متغیرها شبیهياست که الگو
و 68/0هاي واقعـی بـراي تولیـد سـرانه واقعـی      داده2و1مثال، ضریب خودهمبستگی در وقفه 

و 064/0هـاي واقعـی   ؛ انحراف معیار دادهاستنزدیک 43/0و 67/0سازي به مقدار شبیه31/0
نظر ه دیگر، ب. به عبارتاست. نتایج در مورد تورم نیز قابل قبول است060/0مقدار برآورد شده 

و 14/0و 26/0هاي واقعـی  داده2و1رسد مقدار ضریب خودهمبستگی متغیر تورم در وقفه می
مقـدار بـرآورد   هاي واقعـی و  ف معیار دادهااست؛ انحر04/0و 22/0سازي به ترتیب مقدار شبیه

ي فوق را در الگوتوان تصریح. با توجه به مقایسه نتایج، می1است058/0و 27/0شده به ترتیب 
سازي متغیرها پذیرفت.شبیه

هاي واقعیشده و دادهسازيمقایسه ضرایب خودهمبستگی و انحراف معیار متغیرهاي شبیه)3(جدول

هايداده

شدهسازيشبیه

واقعیو 

انحراف معیارضریب خودهمبستگی در وقفه

داده واقعی
مقدار 

شدهسازيشبیه

داده 

واقعی

سازيمقدار شبیه

دهش

12صفر12صفر

168/031/0167/043/0064/0060/0تولید واقعی سرانه

126/014/0122/004/0271/0058/0تورم

165/012/0183/064/0045/0014/0مصرف سرانه واقعی سرانه

169/013/0157/026/0244/0190/0گذاري واقعی سرانهسرمایه

149/013/0160/034/0035/0028/0ولی سرانهمانده واقعی پ

184/066/0156/026/0036/0004/0نیروي کار

هاي تحقیقیافتهماخذ: 

شود شده براي تورم به دلیل آن است که مقدار تورم در ایران به علت تقاضا براي کاال و خدمات ایجاد می. اختالف در معیارهاي معرفی1
شود.شده، از اختالف بین عرضه و تقاضا حاصل میسازيولی تورم در مدل شبیه
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، تکنولـوژي را با اعمـال تکانـه  متغیرهاي مختلف اقتصاديآنی هايواکنشتوانمیاکنون 
این مرحله نیز با برنامهداد.رو تفسیر قرابررسیمورد،پولعرضهو تکانه درآمدهاي نفتیتکانه

با روش اُهلیگ انجام شده است.Matlabنویسی در محیط 

آنی مدلپاسخ 
، درآمـدهاي  تکنولـوژي هايمتغیرهاي مورد نظر را با اعمال تکانهاثرات تواننمودارها میارائه با 

و تفسیر قرار داد.بررسیموردي پولی هاسیاستو نفتی

تکنولوژيتکانه 
واکـنش 1نمودار . تولید بیشتر خواهد شدوري باالتر و در نتیجه بهرهباعثکانه تکنولوژي یک ت

.دهدرا نشان میسالهزمانی هشتیک افقروير بمتغیرها و انتشار آنهابه 

واکنش متغیرها به تکانه تکنولوژي) 1(نمودار
هاي تحقیقمأخذ: یافته
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در تکنولـوژي تکانه، یکسازگار است: یعنیتجربی هاي نظري و یافتهبا به طورکلی نتایج 
حالت باثبـات شـده و   از در اشتغالدرصد انحراف 4/0مثبت حدود واکنشابتداي دوره موجب 

یـک  .باشـد مـی منفـی ، واکنش این متغیر به تکانه تکنولوژي از سـطح باثبـات   دورهیکپس از
، بـه طـور مسـتقیم    حالت باثباتز انحراف مثبت ا، یعنی یک درصدتکنولوژيدرصد افزایش در 

و از سال دوم ایـن  درصد است2/1بیش از این افزایش. در حقیقت شودمیتولید افزایش باعث
4/0ز کمی بیشـتر ا در همین راستا، سرمایه.درصد شده و به صفر رسیده است2/0اثر کمتر از 

درصـد کـاهش   -2/0گفت در مورد تورم باید.حالت باثبات داشته استدرصد انحراف مثبت از 
انحراف از حالت باثبات در تورم ایجاد شد که این انحراف قبل از سـال اول حـذف شـده اسـت.    

کـه ایـن نیـز مانـده     شـود مـی بنابراین، افزایش تکنولوژي باعث کاهش تورم انتظاري در اقتصاد 
دهد.واقعی پول را افزایش می

تکانه درآمد نفتی
دهـد. در ایـن  هاي واقعی پـولی را نشـان مـی   نفتی بر تورم و ماندهتکانه درآمدهاياثر 2نمودار
شـده  مقادیرکالیبرهنشان داده شده است.یک تکانه درآمد نفتی واکنش انحرافات تورم بهنمودار

دهـد. مترهاي الگو، تفاوت معنادار در واکنش انحرافات تورمی به یک تکانه نفتی را نشان میاپار
=تکانه درآمد نفتی با رشد پول زمانی که ضریب همبستگی باشـد، (یعنـی درآمـدهاي    0

یک درصد انحراف مثبت درآمـد نفتـی از حالـت    نفتی پایه پولی را تحت تاثیر خود قرار ندهند) 
باثباتش باعث افزایش تورم و کاهش مانده واقعی پول از حالت باثباتش خواهد شد.

تغییـرات بسـیار کوچـک در حـد صـفر(در      طور که از نمودار مشخص است، ایناما همان
=. وقتی این ضـریب همبسـتگی افـزایش یابـد، یعنـی     هستند) 10-17مقیاس یـک  ، 0.5

از حالت -6/0درصد انحراف مثبت درآمد نفتی از حالت باثباتش، باعث کاهش مانده واقعی پول 
م ایـن انحـراف صـفر    درصد شده و تا سـال سـو  6/0باثباتش خواهد شد، اما افزایش تورم حدود 

هـاي خـارجی بانـک مرکـزي     خواهد شد. تکانه درآمدهاي نفتی، باعث افـزایش خـالص دارایـی   
تواند ارزهاي خارجی را به مردم بفروشـد، موجـب افـزایش در    شود و چون بانک مرکزي نمیمی

شود. این پدیده منجر به آثار انبساطی عرضـه پـول و در نتیجـه انحـراف شـدید و     پایه پولی می
توانـد  مثبت تورم از مقدار باثباتش خواهد شد. یعنی، نرخ تورم باال در ایران به مقـدار زیـاد مـی   

عبـارت دیگـر، اگـر ایـن تکانـه      بـه درآمدهاي نفتی وارد بـر اقتصـاد ایـران باشـد.    متاثر از تکانه
درآمدهاي نفتی وارد پایه پولی نشود، شاهد تورم در اقتصاد نخواهیم بود.
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واکنش متغیرها به تکانه درآمد نفتی)2(نمودار 
هاي تحقیقماخذ: یافته
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تکانه سیاست پولی 
، واکنش متغیرهاي مختلف اقتصـادي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      تکانه سیاست پولیدر ارزیابی اثر 

و اثـرات  دهنـد واکـنش نشـان مـی   پـول  عرضهتکانه به متغیرهاي مختلف اقتصاديچگونهاست: 
رسند.ها بعد از سال اول اعمال تکانه به ثبات میدهد متغیرمینشان ن نتایج ای؟ آن کدامندواقعی

سیاست پولیواکنش متغیرها به تکانه )3(نمودار 
هاي تحقیقماخذ: یافته

نـرخ بهـره   باعث افزایشپولعرضهانتشار یک درصد از تکانه کهدهدنشان می3نمودار 
شود. همچنین تورم و مانده حالت باثبات میبت از درصد انحراف مث4/0حدود اسمی تنها در

حالـت باثبـات بـه    از و منفی درصد انحراف مثبت- 5/0و 5/1واقعی پول به ترتیب در حدود 
خواهد داشت. اثر تکانه پولی بر تولیـد و اشـتغال   پولعرضهانتشار یک درصد از تکانه خاطر 

در مـدل  دارد،پول اثرات اقتصـاد واقعـی  طریقآنکه ازیهایکانالتقریباً صفر است. یعنی، 
پولی در مـدل تعـادلی   يهاسیاستعبارت دیگر، بهبسیار ضعیف است.پول در تابع مطلوبیت

ی ندارد. یکارا
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ـ  تغییرات نگهداري پول مـی )،2003(والشبر اساس الگوي  بـر  وسـیله اثرگـذاري   ه توانـد ب
تورم انتظاري اگر گذارد.باثر ید و اشتغال بر تولمطلوبیت نهایی مصرف ومطلوبیت نهایی فراغت 

.یابدهاي واقعی پول کاهش میماندهافزایش یابد،

گیري و پیشنهادهانتیجه.5
توان مطمئن بود که در اقتصاد ایران چسبندگی قیمت وجود دارد، لذا الگـوي  از آنجایی که نمی
رفتن چسـبندگی قیمـت  معرفی شده در این تحقیق، بدون در نظر گـ )MIU(ادوار تجاري پولی 

قابلیت هماهنگ شدن با اقتصاد در حال توسعه ایران را دارد. پس از معرفی الگوهـا و اسـتخراج   
کارگیري رهیافـت اهلیـگ   دستگاه معادالت خطی (انحراف از حالت باثبات)، دستگاه مذکور با به

ضـعیت ـ حالـت    (براي رهایی از متغیرهاي تصادفی و امید ریاضی) به صورت ساختار الگوهاي و
بـراي  HPتصریح شده است. سپس به علـت وجـود متغیرهـاي غیرقابـل مشـاهده، از رهیافـت      

سازي متغیرها استفاده شده اسـت. در ایـن تحقیـق مقـادیر همـه پارامترهـاي موجـود در        شبیه
به استثناي پارامترهاي نرخ رشد پولی و درآمدهاي واقعی نفتـی و  سیستم معادالت خطی شده، 

یار آنها، از مطالعات مختلف داخلی اخذ شد که به آنها اشـاره شـد. پارامترهـاي نـرخ     انحراف مع
بـا  نها مطـابق بـا مطالعـه کـولی و هنسـن      رشد پولی و درآمدهاي واقعی نفتی و انحراف معیار آ

بـرآورد  1345ــ 1389) و درآمدهاي واقعی نفتی در دوره 2M(هاي ساالنه متغیر نقدینگیداده
جدید متـداول اسـت،   هاي ادوار تجاري حقیقی و کینزینه در ادبیات رهیافتشد. همان گونه ک

شده براي متغیرهـاي تحقیـق قابـل    سازيضرایب خودهمبستگی وقفه اول و انحراف معیار شبیه
دهد که دفاع بوده و هماهنگ با مقادیر آن در اقتصاد ایران است. به طور خالصه نتایج نشان می

سازي کند.ی قادر خواهد بود نتایج سازگار با اقتصاد ایران را شبیهالگوي ادوار تجاري پول
حاکی از این است که، تکانه پـولی فقـط متغیرهـاي اسـمی یعنـی      MIUنتایج براي الگوي 

دهد ولی متغیرهاي واقعـی اقتصـاد تحـت    واقعی پولی را تغییر میتورم، نرخ بهره اسمی و مانده
یش چشمگیري خواهـد یافـت. تکانـه تکنولـوژي، تولیـد واقعـی را       گیرد. تورم افزاتاثیر قرار نمی

رود.افزایش و تورم را کاهش خواهد داد که خیلی زود این کاهش از بین می
در نهایت تکانه درآمدهاي نفتی، اگر از کانال پولی وارد اقتصاد شود، تورم را افزایش خواهـد  

و ندادههاي خارجی بانک مرکزي را تغییر اییداد و اگر از این کانال وارد اقتصاد نشود خالص دار
شود براي جلوگیري از آثار منفی افزایش درآمدهاي نفتی تورم افزایش نخواهد یافت. توصیه می

ترین عامل در کنتـرل مانـده حسـاب خـالص ذخـایر      کنترل بودجه دولت به عنوان مهمتوانمی
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ی را پیشنهاد کرد تا هـم پدیـده   ارزي دولت و فراهم ساختن شرایط براي فعالیت بخش خصوص
تورم کنترل شود و هم رشد بلندمدت تکنولوژي در اقتصاد ایران محقق شود. همچنین به علـت  

شود مقامات پولی در به کـارگیري ایـن   اثرات ناچیز سیاست پولی بر تولید و اشتغال، توصیه می
بیشتري عمل کنند.سیاست براي تغییر متغیرهاي واقعی مانند تولید و اشتغال، با تامل

پیوست
تقریب خطی شده

1کردنخطیلگاریتمبرايسادهروشی

ـ اراازقبل.استتیلوربسطازاستفادهکردن،خطیلگاریتماساس یبرخـ اسـت الزمروش،ایـن هئ
ز امتغیـر انحراف لگاریتمیوباشد،آنباثباتمقدارXمثبت و متغیریکXtکنیم. اگرهئاراراروابط
≡به صورتراآنباثباترمقدا هـاي  Xبراي به اینکه،توجهباکنیم، وتعریف−

1)	:کوچک داریم + ) ≡، بنابراین:≈ − =
,:ازستاعبارتfدومتغیرهتابعیکتیلوراولمرتبهبسط = , + ′ , . − + ′ , . −
تـوانیم یـک سیسـتم    گیري قاعده خطی کردن، میکاربهبا ست.متغیرهاباثباتسطوحYو Xکه

براي تغییـرات کوچـک در اطـراف حالـت باثبـات     MIUکه رفتار پویایی مدل رامعادالت خطی
.  تشکیل دهیماست

یب خطی شدهقرت
و نـرخ  ، تکانه درآمدهاي نفتیيژتکنولوبراي تکانه زابرونهاي فرآیندشده شامل سیستم خطی

که براي موجودي سرمایه، نگهـداري پـول،   آیددر ادامه میکه عالوه هشت معادله ه رشد پول ب
6ــ 15همـان معـادالت   محصول، مصرف، اشتغال، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره اسمی و نـرخ تـورم  

باشند.می
)16(+ = ̅ ̂ + − 1 − +

1. Log-linearization
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)17(̂ = −
)18(= + + 	 − +
)19(0 = ̂ − ̂ + − − ̂
)20(− ̂ + = 1 +
)21(̂ = + ̂
)22(= − ̂ = ̂ − ̂
)23(= − +
)24(= + 1 − + 	
)25(̂ = ̂ + 	
)26(= +
)27(= + γ ε +

+که 1 − =,( − ) 1 − = 	
=و 1 + − 1(1 − ) × ̅⁄ 1− − 1

صـول بـا جمـع    حمع درآمـدهاي نفتـی و   جمـ برابـري  کـه از استتسویه بازارشرط16معادله 
برابر تغییرات نهایی سرمایه شود. انحراف تولیداصل میحو مخارج دولتمصرف،گذاريسرمایه

همـان بودجـه دولـت    18معادلـه  .ه اسـت نشان داده شد17وسیله معادله ه ببازدهی واقعی آن 
سـازي مصـرف، فراغـت و    از شرط مرتبه اول خانوار نمونه بـراي حداکثر 19-22معادالت است.

تغییـرات محصـول از حالـت    24معادلـه بـا  تابع تولید اقتصـاد .ه استشدنگهداري پول حاصل 
و عرضـه نیـروي  دوره قبلیک تابع خطی از درصد انحراف موجودي سرمایهوسیلهه را بباثبات

رابطـه تغییـر در   23معادلـه  م. سرانجادهدنشان میوريعالوه تکانه بهرهه کار از حالت باثبات ب
دهـد.  انحراف از حالت باثبات مانده پولی به نرخ تورم و رشد موجودي پول اسـمی را نشـان مـی   

نشان 25ـ27هاي با معادلهوريو بهره، درآمدهاي نفتیرشد پول نرخ اختالالت براي 
	,y,c,nزادیگـر درون هـاي  ، متغیرmو1kزاي حالتمتغیرهاي درونداده شده است.  ,i,rو ،

توضیح است که درصد انحراف متغیـر از حالـت   . الزم بههستندz ,uزابرونن متغیرهاي یهمچن

دهد.را در مدل نشان میهاي قبلسال یا سالاست که اطالعاتزاییدرونمتغیر حالت، متغیر.1
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و متغیرهـاي  اسـت معنی مقدار حالـت باثبـات متغیـر   ه ) ب-() و عالمت^(باثبات آن با عالمت
سرانه هستند.ه صورتبدهد. همچنین متغیرها بدون عالمت اختالالت تصادفی را نشان می
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ل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي براي اقتصـاد ایـران بـه عنـوان یـک کشـور       مدل تعاد
سـال  ، )هاي رشد و توسعه پایدارهاي اقتصادي (پژوهشفصلنامه پژوهش، صادرکننده نفت

.87ـ116، صص 1389، زمستان 4دهم، شماره 
اري اقتصاد الگوي تعادل عمومی پویا براي ادوار تج.)1388(. شهرستانی، حمید و اربابی، فرزین

.43-66، شماره اول، صص فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي.ایران
فصـلنامه  هـاي خـرد،   تـابع عرضـه نیـروي کـار: تحلیلـی بـر پایـه داده       .)1385(. طائی، حسـن 
.93ـ112، صص 29، شماره هاي اقتصادي ایرانپژوهش
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در ایـران بـا   وريمحاسـبه معیـاري بـراي بهـره    .)1386(. نژاد، حسین و کاونـد، حسـین  عباسی
، سـال نهـم، شـماره    هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهشاستفاده از رهیافت کالمن فیلتر، 

.55-56، صص 31
چسـبندگی  .)1391(. سید فخرالدین، شـاهمرادي، اصـغر و احسـانی، محمـدعلی    فخرحسینی،

سـال  ، هـاي اقتصـادي  پژوهشفصلنامه .قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران
.1ـ30، صص 1391دوازدهم، شماره اول، بهار 

یـک ازاسـتفاده باداخلیناخالصتولیدشکافمحاسبه.)1386(.فریدهباقري،حسین وکاوند،
.21ـ137، صص 121مارهش،توسعهودانشمجله.حالتـ فضامدل

ـ  تبیین آثار درآمدهاي نفتی و سیاست.)1388(.کاوند، حسین ب یـک الگـوي   هاي پـولی در قال
، تهـران، دانشـگاه تهـران، دانشـکده     ارسـاله دکتـر  .ادوار تجاري واقعی براي اقتصاد ایـران 

اقتصاد.
موسسه :تهران.هاي پویاي آن در ایرانبررسی ثبات تقاضاي پول و جنبه.)1376(. کیانی، هژبر

تحقیقات پولی و بانکی.

منابع انگلیسی
Blanchard, O. J., Kahn, C. M. (1980). The Solution of Linear Difference Models

Under Rational Expectations. Econometrica, 48(5), 1305–1311.

Blanchard, O. J., Kiyotaki, N. (1987). Monopolistic Competition and the Effects of

Aggregate Demand. American Economic Review, 77(4), Sept. 647–666.

Christiano, L., Eichembaum, M., Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the

dynamic effects to a shock of monetary policy. Journal of Political Economy,

113: 1-45.

Dib, A. (2001). An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real

Rigidities. Canadian Journal of Economics 36, 949-72.

Gali, J. (2008). Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An introduction

to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.

Givens, G. (2001). Implications of Optimal Monetary Policy on the Estimation of a

Sticky Price and Wage Model. Department of Economics, University of North

Carolina. Retrieved from: http://www.unc.edu/~givens/Webpage.



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال132

Ireland, P. (2004a). Money's role in the monetary business cycle. Journal of Money,

Credit, and Banking, V(36), No(6). Retrieved from: http://fmwww.bc.edu/EC-

P/WP458.

Kim, In-M., Loungani, P. (1992). The Role of Energy in Real Business Cycle

Models. Journal of Monetary Economics, 29, no. 2, 173-189.

Kim, J. (2000). Constructing and Estimating a Realistic Optimizing Model of

Monetary. Journal of Monetary Economics, 45. 329–359.

Kydland, F.E., Prescott, E.C., (1982). Time to build and aggregate fluctuations.

Econometrica 50(6), 1345-1370.

Liu, P. (2006). A Small New Keynesian Model of the New Zealand economy.

Reserve Bank of New Zealand, Discussion Paper Series, No. 03/06.

Lucas, J. R. (1976). Econometric policy evaluation: a critique, in K. Brunner and A

Meltzer, The Phillips curve and labor markets. North Holland.

Rotemberg, J., Woodford, M. (1996). Imperfect Competition and the Effects of

Energy Price Increases. Journal of Money, Credit, and Banking, 28 (part 1),

549-577.

Saez, F., Puch, L. (2002). Trade Shocks and Aggregate Fluctuations in an Oil-

Exporting Economy. Venezuela Central Bank Working Paper.

Sugo, T., Ueda, K. (2005). Estimating a DSGE Model for Japan: Evaluating and

Modifying a CEE/SW/LOWW Model. Bank of Japan.

Uhlig, H. (1999). A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models

Easily, Computational Methods for the Study of Dynamic Economies. Oxford:

Oxford University Press, 30–61.

Walsh, C. E. (2003). Monetary Theory and Policy. The MIT Press. Second Edition,

Londen.


