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مقدمهـ1
هـا و  هایی است که به نوسانات تولیـد، قیمـت  پیگیري ثبات اقتصادي در گرو اجتناب از سیاست

گذاري و تولید را کـاهش اطمینان را افزایش، و سرمایهتواند عدم ثباتی میبیانجامد. بیکاري می
هاي تجاري تعریف دهد. بنابراین در ادبیات اقتصادي ثبات اقتصادي به صورت اجتناب از چرخه

هـا در جهـت بهبـود    ترین گامهاي تجاري و علل پیدایش آنها از مهمشود. لذا شناخت چرخهمی
ت.ثبات اقتصادي اس

هـاي پـولی را از علـل    هاي اقتصادسنجی به دسـت آمـده کـه شـوك    شواهد زیادي از مدل
هـاي اقتصـاد کـالن تنهـا در حـالتی      کننـد. بـه عـالوه، در مـدل    هاي تجاري معرفی مـی چرخه
پـذیر  ها به طور کامـل انعطـاف  تواند بر متغیرهاي واقعی اثر بگذارد که قیمتهاي پولی میشوك

هـا در اقتصـاد بسـتگی    هاي پولی به درجه چسبندگی قیمـت ثرگذاري سیاستنباشند. بنابراین ا
مـدت  ها چسبندگی بیشتري داشته باشند، اثرگذاري سیاست پولی در کوتـاه چه قیمتدارد. هر

تواننـد در دوره رکـود بـراي تحریـک اقتصـاد از سیاسـت پـولی        بیشتر است، و مقامات پولی می
ها بیشـتر باشـد سیاسـت کـاهش     ، هر چه چسبندگی قیمتانبساطی بهره گیرند. از طرف دیگر

تورم با کاهش شدیدتر تولید همراه خواهد بود. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی پویا که در 
توانند با درجات متفاوتی چسبندگی داشته باشند براي اقتصاد ایران تخمین زده ها میآن قیمت

شود.ول) در نوسانات اقتصاد مطالعه میشود و سهم سیاست پولی (تغییرات حجم پمی
ها است که به طور مکرر در مطالعات اقتصـاد  ترین نوع چسبندگیها مهمقیمتچسبندگی

کالن به آن پرداخته شده است. حتی بسیاري از نتایج سیاستی بـه واسـطه وجـود چسـبندگی     
جـه مسـتقیم وجـود    گذاري تـورم نتی ها است. به طور مثال، سیاست هدفها در این مدلقیمت

شـود پـول در   ها در مدل موجب مـی قیمتها در مدل است. وجود چسبندگیچسبندگی قیمت
هـا بیشـتر باشـد    مدت بر متغیرهاي حقیقی اقتصاد اثر بگذارد، و هر چـه ایـن چسـبندگی   کوتاه

تري بدون تغییر باقی بماند)، اثرگذاري سیاست پولی بیشتر است.ها براي دوره طوالنی(قیمت
در این مقاله سعی شده است با استفاده از یـک مـدل تعـادل عمـومی سـاده، چسـبندگی       

ها در ایران تخمین زده شود. بخش واقعی مدل ارائه شده، شـامل مصـرف و تولیـد اسـت.     قیمت
خانوارها براي انجام معامالت مصرفی خود به پول نیاز دارند، بنابراین این مدل شامل یک بخش 

) اسـتفاده شـده اسـت. در    1983(1ها از روش کالوبراي ایجاد چسبندگی قیمتپولی نیز است. 

1. Calvo
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توانـد بـراي   توانند قیمت کاالي خـود را تعیـین کننـد و ایـن قیمـت مـی      ها میاین روش، بنگاه
پذیري سطح چسبندگی در روش کالو، این روش را چندین دوره بدون تغییر باقی بماند. انعطاف

سـازد. همچنـین بـراي سـادگی از دولـت و بخـش       ها مناسب میبراي مطالعه چسبندگی قیمت
تجارت خارجی صرف نظر شده است. سپس با اسـتفاده از روش بیـزین ایـن مـدل تخمـین زده      

هـا در اقتصـاد ایـران وجـود دارد ولـی ایـن       دهد که چسبندگی قیمـت میشود. نتایج نشانمی
شود.نظر گرفته میچسبندگی بسیار کمتر از مقادیري است که در مطالعات در

هاي اول و دوم مقالـه  این مقاله در شش بخش تنظیم شده است. مقدمه و ادبیات موضوع بخش
کننـد.  هاي سوم و چهارم به ترتیب مدل تعادل عمـومی و روش بـرآورد را معرفـی مـی    هستند. بخش

شود.ئه میبندي اراها و نتایج تجربی در بخش پنجم آورده شده است. در پایان نیز جمعداده

ادبیات موضوعـ 2
هاي تعادل عمومی سه دهه است که به طور متـداول در مطالعـات اقتصـاد کـالن بـه کـار       مدل

هـا  از عمده این پژوهش)1995(2) و کولی1982(1شود. مطالعات کیدلند و پرسکاتگرفته می
صاددانان ایرانـی بـا   هاي تعادل عمومی پویا در بین اقتهاي اخیر استفاده از مدلهستند. در سال

اسـتفاده  3مقـداردهی هـا از روش لرو شده است. البته براي حل اغلب این مـد اقبال زیادي روبه
)، فخر 1391)، بوستانی (1391شود. به طور مثال، مطالعاتی مانند فخر حسینی و همکاران (می

پارامترهـاي  شناسـی بـراي تعیـین   ) از این روش1389) و متوسلی و همکاران (1390حسینی (
اند.هایشان بهره گرفتهمدل

انـد. بـه طـور    مطالعات محدودي هم وجود دارد که پارامترهاي مـدل را تخمـین زده  البته
) بـا اسـتفاده از روش   1388نـژاد و همکـاران (  ) و عباسـی 1389مثال، شاهمرادي و همکـاران ( 

اند. تخمین زدهنمایی یک مدل تعادل عمومی را براي اقتصاد ایران حداکثر راست
است. از شناسی و هم از نظر کاربردي متفاوت از مطالعات گذشتهمقاله حاضر از نظر روش

شناسی این مقاله از روش تخمین بیزینـی بـراي تخمـین پارامترهـاي مـدل اسـتفاده       نظر روش
توانـد در زنـد کـه مـی   ها را تخمین مـی کند. از نظر کاربردي نیز این مدل چسبندگی قیمتمی

مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مطالعه پس از تخمین پارامترهاي مدل، 

1. Kydland and Prescott
2. Cooley
3. Calibration
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هـاي زمـانی اقتصـاد ایـران مقایسـه      آنهـا در سـري  سازي شده در مدل با مشـابه نوسانات شبیه
هـاي  هاي زمانی فصلی اقتصاد ایران استفاده شده است. سريشود. در مطالعه حاضر از سريمی

تـر  مدت میان متغیرها مناسـب هاي ساالنه براي بررسی روابط کوتاهفصلی نسبت به سريزمانی
شود.مدت محو میهاي ساالنه بسیاري از نوسانات اقتصادي کوتاهاست. زیرا در سري

مدلـ 3
هـا  هاي تولیدي. خانوارها و بنگـاه مدل این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ خانوارها و بنگاه

ها هاي بنگاهکنند. بازارها نیز فعالیتشان را اتخاذ میاي اهداف خود تصمیمات اقتصاديدر راست
کنند.میها سازماندهیو خانوارها را در قالب قیمت

خانوارـ 1,3
مدل شامل تعداد زیادي خانوار است که روي بازده صفر و یک قرار دارند و عمـر آنهـا نامحـدود    

زمان و مقدار یکسانی سرمایه در اختیار دارند. این خانوارها نیـروي  است. هر خانوار مقدار ثابتی 
هاي تولید قـرار  ) در اختیار بنگاهکنند، سرمایه () را در بازار نیروي کار عرضه میℎکارشان (

lnکنند. تابع مطلوبیت خانوار به صورت زیر است:) مصرف میدهند و کاالي نهایی (می − ℎ )1(

0که در آن  < < و عملگر انتظارات با توجه به اطالعات موجود در زمـان عامل تنزیل، 1
مطلوبیت کار کردن است.ضریب عدم 

)، عایـدي از اجـاره   ℎاي مواجـه اسـت. عایـدي از نیـروي کـار (     خانوار با قید بودجه دوره
دهند. این منـابع  ) منابع خانوار را تشکیل میتولیدي (هاي ) و سود سهام بنگاهسرمایه (

+شوند. قید بودجه عبارت است از:) هزینه می) و تراز پولی واقعی (گذاري (براي سرمایه = ℎ+ + )2(
کاالي نهایی است.قیمتنرخ اجاره سرمایه و دستمزد نیروي کار،که در آن، 

همچنین خانوار براي مصرف نیازمند نگهداري مقداري ذخیره پولی از دوره قبـل اسـت. از   
=شود. قید نقدپیشگی عبارت است از:یاد می1این قید به عنوان قید نقدپیشگی 1 − + − 1 )3(

1. Cash in advance (CIA)
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0که در آن  ≤ g − عرضه پول اسـت. قیـد نقدپیشـگی بیـان     نرخ رشد عرضه پول و1
کند که تراز پولی از دوره قبل و عرضه پول توسط مقامات پولی منابع الزم بـراي خریـد کـاالي    می

کنـد  دهد و مشخص مـی فناوري پرداخت را در اقتصاد نشان میآورند. پارامتر نهایی را فراهم می
ابع باید به صورت نقد نگهداري شود.براي خرید یک واحد کاالي مصرفی نهایی چه مقدار من

کند. قانون تشکیل سـرمایه  گذاري در هر دوره به تشکیل ذخیره سرمایه کمک میسرمایه
=عبارت است از: 1 − + )4(

0که در آن  نرخ استهالك سرمایه است.>
قانون تشکیل ) و3)، قید نقدپیشگی (2) خود را نسبت به قید بودجه (1خانوار مطلوبیت (

ریـزي پویـا حـل کـرد.     توان با استفاده از برنامهکند. مساله خانوار را می) حداکثر می4سرمایه (
=یابی عبارتند از:هاي مرتبه اول این بهینهشرط + 1 − )5(= . )6(
نیروي کار توسط خانوار است. معادله عرضه6معادله اولر و شرط 5شرط 

هاي تولیديبنگاهـ 2,3
بنگاه تولید کاالي نهاییـ 1,2,3

کند و پس از تولید، محصول نهـایی را در  اي را خریداري میتولیدکننده کاالي نهایی محصول واسطه
است از:  . تابع تولید بنگاه نهایی عبارت1فروشدکننده نهایی) میبازار رقابت کامل به خانوار (مصرف

= ( ) )7(

)که در آن  <و ي اکاالي واسطه( اي است. شـاخص  کشش جانشینی کاالهاي واسطه1
) عبارت است از:7قیمت متناظر با تابع تولید (

= ( ) )8(

به این . کند که خانوار تمایل به مصرف داردسبدي از کاالهاي واسطه را تولید میبه طور ضمنی تولیدکننده کاالي نهایی.1
اي، آنها هاي واسطهکننده از تمامی کاالهاي واسطه مصرف خواهد کرد، و به واسطه قدرت بازاري بنگاهصورت مصرف

.توانند قیمت محصول خود را تعیین کنندمی
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)که در آن  است.اي قیمت کاالي واسطه(
کننـد، سـود ایـن    هاي کاالي نهایی در بازار رقابت کامل فعالیت مـی آنجا که تولیدکنندهاز 

سـازي هزینـه   تـوان از حـداقل  اي را مـی تولیدکنندگان صفر است. تابع تقاضاي کاالهاي واسطه
=تولید توسط بنگاه تولید کاالي نهایی استخراج کرد. )9(

ايتولید کاالي واسطهبنگاه ـ 2,2,3
اي وجود دارد که روي بـازده صـفر و یـک قـرار دارنـد.      تعداد زیادي بنگاه تولیدي کاالي واسطه

کننـد  اي، نیروي کار و سرمایه را از بازار عوامل تولید خریداري میهاي تولید کاالي واسطهبنگاه
لیدکننـده کـاالي نهـایی    اي را در بـازار رقابـت انحصـاري بـه تو    و پس از تولید محصول واسـطه 

)داگالس است.-اي از نوع کابفروشند. تابع تولید کاالي واسطهمی ) = )10(
0که در آن  < < تقاضا براي نیروي کـار  تقاضا براي سرمایه، سهم سرمایه از تولید، 1

وري عوامل تولید است. بهرهو
=کند.عوامل تولید از یک فرآیند خودرگرسیون درجه یک پیروي میوري بهره + )11(

کند.تبعیت میاز توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد که در آن، 
تواند در هر دوره قیمت محصول خود را تغییر دهد. اي نمیبنگاه تولیدکننده کاالي واسطه

1احتمال اینکه بنگاه بتواند قیمت خـود را تغییـر دهـد     . بنـابراین بنگـاه مقـدار    1اسـت −
کند کـه سـود آن در طـول دوره    اي تعیین میهاي تولید و قیمت محصول خود را به گونهنهاده

تولیدي به صورت زیر است:اکثر باشد. سود انتظاري بنگاهثبات قیمت حد

−
= + )12(

بعد از آن بسیاري از اقتصاددانان از . ها در مدل استفاده کردراي ایجاد چسبندگی قیمتاولین بار از این روش ب) 1983(کالو .1
پذیري ها وجود دارد، اما به واسطه انعطافهاي دیگري هم براي اعمال چسبندگی قیمتالبته روش. این روش پیروي کردند

.تري رو به رو شده استها این روش با اقبال بیشروش کالو در تعیین متوسط دوره ثابت بودن قیمت
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تولید است. بنگاه سود انتظاري خود را با توجه به قیـد تولیـد   هزینه واقعیکه در آن 
یابی عبارتند از:هاي مرتبه اول این بهینهکند. شرط) حداکثر می9) و تقاضاي محصول (10(

− − 1 = 0 )13(

= )14(= 1 − . )15(
تقاضا براي نیروي 15تقاضا براي سرمایه و شرط 14گذاري، شرط معادله قیمت13شرط 

کار است.

سیاستگذار پولیـ 3,3
دهد، و پول خلـق  افزایش میgدر هر دوره سیاستگذار پولی عرضه پول را با نرخ رشد ناخالص 

کند. بنابراین عرضه پول در هر دوره به صـورت  شده را به طور مساوي میان خانوارها تقسیم می
=:کندزیر تغییر می )16(

=شود:و رفتار سیاستگذار پولی در تعیین نرخ رشد عرضه پول به صورت زیر وارد مدل می 1 − + + )17(
کند.تبعیت میاز توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد که در آن، 

تعادلـ 4,3
براي حل مدل نیاز است تعریفی از تعادل در اقتصاد ارائه شود. در این اقتصاد تعـادل رقـابتی   

مطلوبیتش را با توجه بـه  اي که خانوار ها به گونهها و تخصیصعبارت است از مجموعه قیمت
اي سود انتظـاري خـود را حـداکثر    هاي تولید کاالي واسطهقیود ذکر شده حداکثر کند. بنگاه

اي تعیین شـوند کـه تعـادل در بازارهـاي کـاال، پـول و نیـروي کـار         ها به گونهکنند و قیمت
رو بـه  تضمین شود. همچنین متغیرهاي کالن از تجمیع متغیرهاي انفرادي به صـورت رو بـه  

=: آیددست می ℎ ،= ،== و=.
شوند هاي تولیدي ساختار مشابهی دارند، آنها که موفق به تغییر قیمت میاز آنجا که بنگاه

هـا بـه طـور تصـادفی از جامعـه      کنند. همچنین این بنگاه) را انتخاب میقیمت یکسانی (
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هاي قدیم ندارند و میـانگین  شوند؛ بنابراین تاثیري بر توزیع قیمتتولیدي انتخاب میهاي بنگاه
=کند:ها به صورت زیر تغییر میدهند. در نتیجه قیمتهاي قدیم را تغییر نمیقیمت + 1 − )18(

+توان به صورت زیر خالصه کرد:شرط تعادل در بازار کاال را می = )19(
یک سیستم معادالت 19و 18، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 6، 5، 4، 3، 2معادله 14

دهند که قابل حل است و یک تعادل پایـدار (حالـت پایـدار) دارد. بـراي سـادگی      را تشکیل می
توان فرض کرد کـه رفتـار مـدل حـول حالـت پایـدار خطـی اسـت. ایـن فـرض بسـیاري از            می

کند.را ساده می-ناشی از غیرخطی بودن مدل-هاي عددي پیچیدگی

روش برآوردـ 4
1شـود. تخمـین بیـزین   در این مقاله از روش بیزین براي تخمین پارامترهاي مدل اسـتفاده مـی  

ترکیبی از مقداردهی و تخمین حداکثر راستنمایی است. در مقداردهی محقق دانش خـود را در  
اي گونـه کند. در تخمین حداکثر راستنمایی پارامترهاي مـدل بـه  یان میقالب پارامترهاي مدل ب

شوند که تابع توزیع احتمـال مـدل حـداکثر شـود. امـا در تخمـین بیـزین، تـوزیعی         انتخاب می
شود، و این توزیع با تابع توزیع مدل کـه  بر اساس دانش قبلی محقق در نظر گرفته می2پیشین
دهد.را به دست می3ب شده و توزیع پسینشود ترکیها محاسبه میبا داده

خواهیم تخمین بزنیم. در این صـورت بـه توزیـع    ) را میΘفرض کنید که بردار پارامترها (
Θ|، و تابع توزیع احتمال مـدل نیـز بـا    Θپیشین پارامترها نیاز داریم. توزیع پیشین با 

|Θآید:ها است. توزیع پسین نیز از رابطه زیر به دست میدهنده دادهنشانشود و مشخص می ~ |Θ Θ )20(
ترین ترین و متداولبراي اجراي تخمین بیزین الزم است تابع توزیع مدل محاسبه شود. ساده

روش براي محاسبه تابع توزیع مدل اسـتفاده از فیلتـر کـالمن اسـت. فیلتـر کـالمن روشـی بـراي         
محاسبه متغیرهاي غیرقابل مشاهده در مدل است. اما فیلتـر کـالمن یـک فیلتـر خطـی اسـت، در       

ارائه شده یک مدل غیرخطی است. بنابراین الزم است ابتدا مدل حاضر خطی شود.  حالی که مدل 

1. Bayesian estimation
2. Prior distribution
3. Posterior distribution
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ها و نتایجدادهـ 5
. 1شـود را شامل مـی 1389تا دومین فصل سال 1375سري زمانی استفاده شده از فصل اول سال 

انتخاب شـده اسـت، زیـرا پـیش از آن دوره اصـالحات سـاختاري در       1375ابتداي این دوره سال 
کنند.هاي زمانی نوسانات زیادي را تجربه میاست و سريکشور

هاي دولـت  از آنجا که مدل ما یک مدل بسته بدون دولت است، از تجارت خارجی و هزینه
صرف نظر شده است. بنابراین تولید ناخالص داخلی در این مدل از مجموع مصـرف خصوصـی و   

اسـت. شـاخص ضـمنی قیمـت نیـز از      گذاري (تشکیل سرمایه ناخالص) به دست آمـده  سرمایه
خلی واقعی محاسبه شـده، و از آن بـراي   اتقسیم تولید ناخالص داخلی اسمی بر تولید ناخالص د

) بـه  M1. از تعریف محدود پول (حجم پـول،  2شودمحاسبه تورم و متغیرهاي واقعی استفاده می
سـرانه، تولیـد، مصـرف،    هـاي  عنوان عرضه پول استفاده شده است. براي به دست آوردن سـري 

هـا  انـد و هـر یـک از ایـن سـري     گذاري و عرضه پول بـر جمعیـت کشـور تقسـیم شـده     سرمایه
پرسـکات بـا ضـریب    ــ هاي تجاري با به کـارگیري فیلتـر هودریـک   اند. چرخهزدایی شدهفصلی

ت روي شکل لگاریتمی متغیرهاي واقعی سرانه استخراج شده است. مشخصا1600هموارسازي 
خالصه شده است.1ول اي تجاري در ایران در جدهچرخه

(درصد)1375-1389:2هاي تجاري در متغیرهاي اقتصاد کالن چرخه)1(جدول 

تورمرشد نقدینگیگذاريسرمایهمصرفتولید
ها*داده

025/0030/0053/0022/0020/0انحراف استاندارد
12/115/291/084/0استانداردنسبت انحراف 

مدل
070/0025/0118/0022/0023/0انحراف استاندارد

136/056/232/034/0استانداردنسبت انحراف 

اند.زدایی و روندزدایی شدههاي زمانی واقعی، سرانه، فصل*سري
منبع: محاسبات محقق

.ها روي درگاه اطالعاتی بانک مرکزي براي عموم در دسترس استاین داده.1
با مدل از مدلی که در بخش قبل ارائه شد یک اقتصاد بسته بدون دولت است، بنابراین براي سازگاري شاخص قیمت .2

زیرا شاخص ضمنی قیمت تنها تغییرات قیمت در کاالها و خدمات تولید داخل را . شاخص ضمنی قمیت استفاده شده است
.کننده قیمت کاالهاي وارداتی نیز وجود دارددهد، در حالی که در شاخص بهاي مصرفنشان می
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هر دوره زمانی در مدل معادل یک فصل در نظر گرفته شده اسـت. بـر ایـن اسـاس عامـل      
و نسبت حجم پول 61/0انتخاب شد. در دوره مورد بررسی نسبت مصرف به تولید 99/0تنزیل 

هـاي  اي انتخاب شده کـه مـدل نسـبت   به گونهδو α ،γاست. بنابراین 52/1حقیقی به مصرف 
اند. البته، مقـدار  انتخاب شده05/0و 34/0، 5/0به ترتیب δو α ،γدار فوق را بازتولید کند. مق α وδتر از مقادیري است که به طور متداول در ادبیـات اقتصـادي بـه    داري بزرگبه طور معنی

شود. البته در این مدل به دلیل عدم وجود تجارت خارجی و دولت ایـن پارامترهـا   کار گرفته می
هاي ذکر شده را تولید کند.شوند تا مدل بتواند نسبتتر انتخابباید بزرگ

درصـد از زمـان   26اي انتخاب شده که خانوار به طور متوسـط  گونهبه-3/2برابر مقدار 
در نظر گرفته شده، که این 6نیز مقدار خود را به صورت نیروي کار در بازار عرضه کند. براي 

کننـدگان اسـت. تخمـین فرآینـد خودرگرسـیون      ولیددرصد براي ت20آپ -مقدار متناظر مارك
و انحراف اسـتاندارد تکانـه   35/0) دهد که ضریب این فرآیند (میبراي رشد نقدینگی نشان

است.021/0) (
مانده از سه سري زمانی انحراف تولید، انحراف رشد حجـم پـول و   براي تخمین پارامترهاي باقی

2شده اسـت. توزیـع پیشـین هـر پـارامتر در جـدول       شان بهره گرفتهبلندمدتانحراف تورم از مسیر 
هاي زمانی به کار گرفتـه  دهد که سريهاي پسین و پیشین نشان میگزارش شده است. تفاوت توزیع

اي پارامترهـا در  کننده است. تخمـین نقطـه  شده حاوي اطالعاتی است که در تخمین پارامترها تعیین
است.گزارش شده2جدول 

. توزیع پیشین و تخمین پارامترهاي مدل2جدول 

تخمینمیانگیننوع توزیعمحدودیتپارامتر
θ0<θ<175/060/0بتا
Aρ0<ρA<190/095/0بتا
Aσ0≤σA01/0008/0معکوس گاما

منبع: محاسبات محقق

کمتـر از مقـادیري   دهد که مقـدار آن بسـیار   ) نشان میها (تخمین پارامتر چسبندگی قیمت
دهد کـه بـه دلیـل وجـود     شود. این نشان میاست که به طور متداول در ادبیات اقتصادي استفاده می

شوند. درحـالی کـه   بار تعدیل میها در ایران هر شش ماه یک انتظارات تورمی، به طور متوسط قیمت
به طور مثـال ارزیـگ و   ـ ود  شدر نظر گرفته می75/0) ها (به طور معمول پارامتر چسبندگی قیمت



125 رانیدر اقتصاد ایپولاستیو سهامتیقیچسبندگ

کننـد.  ها به طور متوسط در سال یک بار تغییر مـی که بیانگر آن است که قیمتـ)2000(1همکاران
ها را بر متغیرهـاي  هاي پولی اثرات این شوكها و ماندگاري پایین شوكبودن تواتر تغییر قیمتپایین

هـا  قیمـت در ایران، پـایین بـودن چسـبندگی   از نظر سیاستگذاري پولیکند. البتهواقعی محدود می
هـا دارنـد   ها توانایی زیادي در تعدیل قیمتدهد که هزینه کاهش تورم اندك است. زیرا بنگاهمینشان

کـاهش تـورم (کـاهش تولیـد در     شود دوره گذار به سرعت سپري شود و هزینهو این عمل باعث می
دوره گذار) به شدت کاهش یابد.

ارائـه شـده اسـت.    1ل وزده شده در جدسازي شده مدل با پارامترهاي تخمیننتایج شبیه
زا (مصرف و تورم) را بـه  دهد که مدل توانسته است نوسانات متغیرهاي دورنمینشان1جدول 

گذاري در مـدل بسـیار بیشـتر از نوسـانات     سازي کند. البته نوسانات تولید و سرمایهخوبی شبیه
گـذاري باشـد.   اید این مسـئله بـه دلیـل انتخـاب سـري زمـانی سـرمایه       هاي ایران است. شداده

هاي زمانی گذاري خصوصی و دولتی است. اگرچه در سريگذاري در ایران شامل سرمایهسرمایه
ساالنه این تفکیـک صـورت گرفتـه اسـت، ولـی در تـواتر فصـلی ایـن تفکیـک وجـود نـدارد و            

هـاي سـاالنه   براین از آنجا که استفاده از دادهگذاري به صورت کل گزارش شده است. بناسرمایه
مـدت جـذابیتی نـدارد، بـا علـم بـه ایـن محـدودیت از سـري زمـانی           براي مطالعه رفتار کوتـاه 

گذاري کل استفاده شده است. سرمایه
هاي پولی نسبت بـه نوسـانات حقیقـی سـهم     دهد که تکانهمیتجزیه واریانس تولید نشان

هـاي  درصد از نوسانات تولید به واسـطه شـوك  60دارند. در مجموع بیشتري در نوسانات تولید
هاي پـولی  هاي واقعی به اقتصاد است. اگرچه شوكمانده به واسطه شوكدرصد باقی40پولی و 

شـود تـا متغیرهـاي واقعـی نیـز از      شوند ولی بزرگی آنها باعث مـی به سرعت در اقتصاد محو می
درصد است که این مقدار دو 5حراف استاندارد حجم پول شوند. انمسیر بلندمدت خود منحرف 
درصد) است. بنابراین بانک مرکزي بـا اعمـال سیاسـت پـولی     5/2برابر انحراف استاندارد تولید (

تواند سهم قابل توجهی از نوسانات تولید را خنثی کند.  مناسب می
نظـر شـده اسـت.    هاي بسیاري که در واقعیت وجود دارد صـرف در این مدل، از پیچیدگی

سازي اثر چندانی بر پاسخ سوال محوري مقاله داشته باشد، ولـی  رسد این سادهالبته به نظر نمی
الزم است این مدل از جهات متفاوتی توسعه یابد تا بتوان از آن بـراي پاسـخگویی بـه سـواالت     

مـدلی بـا   هاي تجاري و سهم عوامل متفـاوت در آن نیازمنـد  دیگري استفاده کرد. تبیین چرخه

1. Erceg et. al.
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ها موفق باشد. به طور مثـال همـان   هاي بیشتري است که بتواند در تبیین این چرخهپیچیدگی
دهد تورم در ایران رابطه نزدیکـی بـا نـرخ ارز دارد، لـذا از     گونه که تجربه سال گذشته نشان می

سـت. ایـن   ها وارد کردن نرخ ارز و مطالعـه رفتـار آن ا  ها در مسیر توسعه این مدلترین قدممهم
تواند در مطالعات بعدي مورد بررسی قرار گیرد.موضوعات می

بنديجمعـ 6
هاي فصـلی از  ها، یک مدل تعادل عمومی پویا با دادهدر این مقاله براي برآورد چسبندگی قیمت

ها در ایران چسـبندگی کمـی   دهد که قیمتروش بیزین تخمین زده شده است. نتایج نشان می
هـا  پـارامتر چسـبندگی قیمـت   کند. تخمـین گذاري سیاست پولی را محدود میدارند، و این اثر

شـوند. البتـه در ایـن شـرایط     هـا هـر شـش مـاه یـک بـار تعـدیل مـی        دهد که قیمتنشان می
مدت خواهد داشت.هاي تثبیتی هزینه کمتري از نظر کاهش تولید در کوتاهسیاست

پولی نسبت بـه نوسـانات حقیقـی سـهم     هايدهد که تکانهمیتجزیه واریانس تولید نشان
هـاي  درصد از نوسانات تولید به واسـطه شـوك  60بیشتري در نوسانات تولید دارند. در مجموع 

هاي پـولی  هاي واقعی به اقتصاد است. اگرچه شوكمانده به واسطه شوكدرصد باقی40پولی و 
متغیرهـاي واقعـی نیـز از    شـود تـا  شوند ولی بزرگی آنها باعث مـی به سرعت در اقتصاد محو می
شوند. بنـابراین بانـک مرکـزي بـا اعمـال سیاسـت پـولی مناسـب         مسیر بلندمدت خود منحرف 

ی از نوسانات تولید را خنثی کند.تواند سهم قابل توجهمی

فهرست منابع

منابع فارسی
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، سـال  هـاي اقتصـادي  فصلنامه پژوهشقیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران. 
.1-30، 1، شماره 12
). طراحی یک 1389شاهمرادي، اصغر و کمیجانی، اکبر. (دي براهیمی، ایلنازمحمود، امتوسلی،

مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي براي اقتصـاد ایـران بـه عنـوان یـک کشـور       
.87-116، 4، شماره 10، سال هاي اقتصاديفصلنامه پژوهشصادرکننده نفت. 
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