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چکیده
سازي محافـل  در بدنه اصلی مدل1تصادفیسازي تعادل عمومی پویايمدلهاي اخیرسالدر 

هاي تعادل عمومی پویاي تصادفی که ابتـدا در قالـب مکتـب    اقتصادي قرار گرفته است. مدل
هـاي  شـدند، اغلـب منشـأ نوسـانات اقتصـادي را بـه شـوك       ساخته می2ادوار تجاري حقیقی

اقتصـاد نشـان   هـاي پـولی بـر    تکنولوژي ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاسـت 
هاي مرکزي مـورد توجـه نبودنـد؛ امـا بـا ظهـور مکتـب        دادند، لذا چندان از سوي بانکنمی

هاي اسمی و ها در قالب این مکتب و با تعریف چسبندگینیوکینزي، تحول تدریجی این مدل
هـاي مرکـزي)   رقابت انحصاري در آنها، بار دیگر توجه محافل اقتصاد پولی (به خصوص بانک

یار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.استاد
و مدرس دانشگاه تبریز.دکتراي اقتصاد

1- Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE).
2- Real Business Cycle (RBC).
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ها جلب شد. در این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی بـراي  مدلبه این
شود کـه بـدون در   نشان داده می1اقتصاد ایران و حل و برآورد آن با استفاده از رویکرد بیزي،

هاي پولی ها قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاستهاي اسمی، این مدلنظر گرفتن چسبندگی
هاي اسمی و ساختن این مدل در قالـب پـارادایم   تنها افزودن چسبندگیرا نخواهند داشت و

دهد.هاي پولی را به این مدل مینیوکینزینی است که قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست

، رویکـرد بیـزي،   تعادل عمـومی پویـاي تصـادفی، کالیبراسـیون    مدل : هاي کلیديواژه
.هاي اسمی، سیاست پولیچسبندگی

.JEL :C68 ،C11 ،E52بندي طبقه

1- Bayesian Approach.
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مقدمه.1
ي تعادل عمومی هسـتند کـه مبتنـی بـر     هامدلي تعادل عمومی پویاي تصادفی، هامدل

اولـین بـار در مکتـب ادوار    هامدلیابی بوده و ریشه در مبانی خرد اقتصادي دارند. این بهینه
جـاري حقیقـی  . در واقع گسترش مکتـب ادوار ت تجاري حقیقی مطرح شده و گسترش یافتند

رفـت، زیـرا ایـن    هاي کالن اقتصادي، به شمار مـی میالدي، انقالبی در تحلیل1980در دهه 
مکتب با گسترش چهارچوب تحلیلی تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی کـه در آن، خانوارهـا،       

اي خـرد را بـراي تحلیـل    کنند، پایهیابی میها و سایر کارگزاران اقتصادي اقدام به بهینهبنگاه
ابط کالن اقتصادي فراهم آورد که قبالً فقدان آن، مورد انتقاد منتقدین اقتصاد کـالن قـرار   رو

هـا، انبـوهی از   ایـن مـدل  داشت. از طرف دیگر، به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حـل 
ولی از آنجـا کـه   ابزارهاي کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافتند.

عوامـل  ،تنها،جایی نداشته و فرض بر وجود رقابت کامل استهاچسبندگی،RBCدر مکتب
شوند. این موضـوع  منجر توانستند به نوسانات اقتصادي وري میي بهرههاشوكحقیقی چون 

مـدت در تبیـین   ي پـولی را حـداقل در کوتـاه   هـا سیاسـت با باور بسیاري از اقتصاددانان کـه  
کینزینی بـا وارد کـردن   در نتیجه مکتب نیو.سازگار نبود،ستنددانمیمؤثرنوسانات اقتصادي 

، زمینـه مطالعـات اقتصـاد پـولی را بـا اسـتفاده از       هامدلو رقابت ناقص به این هاچسبندگی
ي تعادل عمومی پویاي تصادفی فراهم نمود.هامدل

وار مکتـب اد یی هستند کـه اقتصـاددانان   هامدلي تعادل عمومی پویاي تصادفی، هامدل
هامدلگیرند. این نیوکینزینی براي تبیین نوسانات اقتصادي از آنها بهره میتجاري حقیقی و 

هـا مـدل تصمیمات اقتصادي در دنیاي واقعی پویا هستند. همچنـین ایـن   باشند، زیرامیپویا 
تواند منبـع  اطمینانی میکه دنیاي واقعی نامطمئن است و این نا، به این علت تصادفی هستند

نظریـه شوند چون در فضاي تعادل عمومی بررسی میهامدلوسانات کالن اقتصادي باشد و ن
تصـمیمات کـارگزاران اقتصـادي بـه هـم      کند. تعادل عمومی نظمی را بر سیستم تحمیل می

گذاري در ارتبـاط اسـت و بـا    تصمیم خانوار به مصرف با تصمیم او به سرمایههستند؛مرتبط 
باشـد. همچنـین میـزان    کند کـامالً مـرتبط مـی   ساعاتی که کار میتصمیم او در مورد تعداد

میـزان  بـر گذار است ودر مورد عرضه کاالهاي مصرفی اثرهابنگاهمصرف خانوارها بر تصمیم 
. ایـن  گاه براي تولید این کاالها تأثیرگذار استبه کارگیري و استخدام سرمایه و نیروي کار بن

ایجـاد  یی هـا قیمتگیرد و تحت رقابت کامل، زار صورت میارچوب باهارتباطات متقابل در چ
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و رفتـار  هـا چسـبندگی شـوند و بـا وجـود برخـی     مـی که به تسـویه بازارهـا منجـر    شوندمی
بخـش  .شـوند برخی بازارهـا تسـویه نمـی   ،در بازارهاي رقابت انحصاريهابنگاهگذاري قیمت

واکـنش اقتصـاد بـه ایـن     ي تعـادل عمـومی پویـاي تصـادفی بـه چگـونگی      هامدلمهمی از 
یابد.میاختصاصهاچسبندگی

DSGEي هـا مـدل به هاي مرکزيمحافل علمی و بانکبا توجه به اقبال جهانی گسترده

به گفتمـان علمـی   هامدلباالخص در حیطه اقتصاد پولی، معرفی این ،ي علمیهاپژوهشدر 
اي براي تواند زمینهگاهی میدر محافل علمی دانشهامدلو توجه به گسترش این دانشگاهی

فـراهم  رابه مطالعات و طبیعتاً سیاستگذاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران هاورود آن
ي اقتصادي، باالخص سیاسـتگذاري  هاسیاستآورد و به عنوان ابزاري جدید در زمینه تحلیل 

ندهی شده است:سازمازیربه خدمت گرفته شود. در این راستا، این مقاله به صورت ،پولی
و معرفـی  دومدر قسـمت  هـا مـدل هاي پیدایش این پس از معرفی و مرور مختصر زمینه

بـه سـاخت یـک   سوم،در قسمت ،انددر بستر آنها رشد یافتههامدلمکاتب اقتصادي که این 
هـاي اسـمی، پرداختـه    مختص اقتصاد ایران، بدون در نظر گـرفتن چسـبندگی  DSGEمدل 

برخی از پارامترهاي مدل بـا اسـتفاده از   .شودسازي میل و سپس خطیاین مدل ح. شودمی
گیري از این پارامترها و برخی از اطالعات حاصـل از  رویکرد بیزي برآورد شده و سپس با بهره

نشـان داده  در ادامـه  .شـود هاي نمونه براي اقتصاد ایران، اقدام به کالیبراسیون مدل مـی داده
تواند به بهبود عملکـرد مـدل در تبیـین    هاي اسمی میچسبندگیشود چگونه وارد کردن می

هاي پولی منجر شود.اثرات سیاست

سازي تعادل عمومی پویاي تصادفیهاي پولی در مدل. جایگاه تحلیل2
ي تعـادل  هـا مـدل این مکتب ادوار تجاري حقیقی بـود کـه اسـتفاده از    ،از منظر تاریخی

زاري براي تحلیل کـالن اقتصـادي مرسـوم کـرد. مقالـه      عمومی پویاي تصادفی را به عنوان اب
شود.تلقی میDSGEسازي و مدلRBCنظريبه عنوان اولین مقاله 1کیدلند و پرسکات

هـاي کـالن اقتصـادي، رفتـار     در برنامه تحقیقاتی ادوار تجاري حقیقی براي فهم پویایی
ر تولید و اشتغال به عوامـل  دچندان مورد توجه نبوده و تغییري اسمی هاقیمتدستمزدها و 
. مکتب ادوار تجاري حقیقی با در نظـر  ندشدوري نسبت داده میي بهرههاشوكحقیقی چون 

یابی پویاي کارگزاران اقتصادي تحت رقابت کامـل و  گرفتن ترجیحات، تکنولوژي، رفتار بهینه

1- Kydland and Prescott (1982).
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ي تکنولـوژي،  هـا شوكپذیر هستند، نوسانات ادوار تجاري را به انعطافهاقیمتاین فرض که 
داد.بندي و سایر عوامل حقیقی نسبت میتغییر در ترجیحات، مالیات

بـه ایـن   امـا ،به کار گرفته شدRBCاولین بار توسط مکتب ، DSGEي هامدلهر چند 
دلیل که این مکتب چندان جایی براي تحلیل اثر سیاست پولی و پول در نوسـانات اقتصـادي   

و پـارادایم مسـلط در   چهـارچوب کتـب نیـوکینزینی بـه عنـوان     مبنـابراین ،گـذارد باقی نمی
میالدي شروع به اسـتفاده  1990ي پولی از دهه هاسیاستي اقتصاد پولی و ارزیابی هاتحلیل
ي هـا مـدل ،در حال حاضر با تکامل هر چه بیشتر ابزار ریاضی مـورد نیـاز  .کردهامدلاز این 

DSGEي پـولی مطـرح   هـا مـدل هـاي مسـلط   فتمانبه عنوان یکی از گ،حاکم بر این مکتب
یی ادوار تجاري؛ بـه  آکار-1شود: تأکید می. در مکتب ادوار تجاري حقیقی بر سه اصل هستند

شـده در کشـورهاي صـنعتی را    اي از نوسانات اقتصـادي مشـاهده  این معنی که بخش عمده
ـ وان به عنوان نتیجه تعادلی حاصل از عکستمی برونـزا در عوامـل   ه نوسـانات  العمل اقتصاد ب

دهنـده  ترین آنها تکنولوژي اسـت) تفسـیر کـرد. لـذا نوسـانات لزومـاً نشـان       که مهم(حقیقی
RBCي منابع نیستند و در حقیقت نوسانات ایجاد شـده در مـدل اسـتاندارد    آتخصیص ناکار

ضـروري و یـا  ،ي تثبیـت هـا سیاستکامالً بهینه هستند. پیامد مهم این دیدگاه آن است که 
هـاي تکنولـوژي بـه    شـوك اهمیت -2تولید عمل نمایند. توانند ضدنبوده و حتی میمطلوب

در RBCنظریـه نقش محدود عوامل پولی؛ به طوري کـه  -3.نوسانات اقتصاديعنوان منشأ
تالش بود تا نوسانات اقتصادي را بدون رجوع به عوامل پـولی تبیـین کنـد و حتـی از وجـود      

1.کردنظر میبخش پولی صرف

شده توسط مکتـب ادوار تجـاري حقیقـی در    گذاري شدید ایده ارائهابراین با وجود اثربن
مرکزي و سـایر نهادهـاي   هايبانکدر بین یچندانطرفداران محافل دانشگاهی، این رویکرد 

بـراي وارد  2تالش محققینی چون کـولی و هانسـن  هاي بعدسیاستگذاري پیدا نکرد. در سال
رهـا کـردن فرضـیات مربـوط بـه رقابـت کامـل و        بدونRBCیهکردن بخش پول به مدل پا

یی منجـر شـد کـه خنثـی     هامدلو دستمزدها تنها به پیدایش هاقیمتپذیري کامل انعطاف
کردند. این یافته بـا بـاور   بینی میي پولی را پیشهاسیاست(یا نزدیک به خنثی بودن) بودن

ي پـولی را  هـا سیاسـت د بـود کـه پـول و    در تضـا مرکزيهايبانکبسیاري از اقتصاددانان و 
تأکیـد آن بر متغیرهاي حقیقی اقتصـاد  تأثیرمدت خنثی ندانسته و بر قدرت حداقل در کوتاه

1- Jordi Gali, 2008, p.3.
2- Cooley and Hansen (1989).
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با معرفی برخی از خصوصیات اقتصاد کینـزي در  سعی کردند کردند. بنابراین اقتصاددانان می
هبود ببخشند.ي پولی بهاسیاستبینی اثر عملکرد آنها را در پیشها،مدلاین 

احیا شده و همـراه بـا رقابـت انحصـاري وارد     ها،قیمتدهه گذشته، بحث چسبندگی در
ي ادوار تجاري حقیقی شده است. این کار راهی براي تحلیل بهتـر سیاسـت پـولی در    هامدل

اکنـون بـه اسـم    ي ادوار تجاري حقیقی فراهم کرده و بدنه اصلی آنچـه کـه هـم   هامدلدرون 
رایـج در مکتـب   DSGEيهـا مدلشود را تشکیل داده است. نی شناخته میمکتب نیوکینزی

با این تفاوت کـه فـرض   ،بنا شده استRBCي هامدلکینزینی بر پایه ساختاري مشابه با نیو
توانند به طور آنـی و  شوند و نمیي رقابت انحصاري تعیین میهابنگاهتوسط هاقیمتکند می

مقالـه  ،پرداخـت چهـارچوب اي کـه بـه معرفـی ایـن     ن مقالـه تعدیل شوند. اولی،بدون هزینه
) 2003(فـورد بود. ارائه این مطلب در قالب کتـاب درسـی توسـط وود   1روتمبرگ و وودفورد

تحت بررسی قرار 2و همکارانو کاربردهاي آن در سیاست پولی توسط کالریداصورت گرفت
یـابی کـارگزاران   بـر رفتـار بهینـه   تأکیدو نیوکینزینی در RBC. در واقع هر دو مکتب گرفت

کـارگزاران  ،هـاي اقتصـادي مشـترك هسـتند و در هـر دو     دهی به پویـایی اقتصادي در شکل
ي هـا مـدل هاي خرد براي هر دو مکتب پایه،اقتصادي انتظارات عقالیی دارند. به عبارت دیگر

ب محسـوب  وجـه تمـایز بـین دو مکتـ    نمایند. لیکن آنچه کـه کالن اقتصادي خود فراهم می
در نظـر گـرفتن چسـبندگی قیمـت و دسـتمزد در مکتـب نیـوکینزینی بـر خـالف          ،شودمی

ي ادوار تجاري حقیقی است. ایده کلی مکتب نیوکینزینی این است کـه در بلندمـدت   هامدل
ي اسمی که ناشی از هاچسبندگیمدت به دلیل وجود برخی از پول خنثی است ولی در کوتاه

ها) اسـت، سیاسـت پـولی    اتحادیهو رفتار تعیین دستمزد از سويها (هبنگاگذاري رفتار قیمت
، و دسـتمزدها هـا قیمـت مـدت تمـام   البتـه در بلنـد  باشـد. مـؤثر تواند بر تولید و اشتغال می

گردد.و اقتصاد به تعادل طبیعی باز مییافته شدهتعدیل
انحصـاري در  ي چسـبنده و رقابـت   هـا قیمـت ي نیـوکینزینی بـا وارد کـردن    هامدللذا 

کننـد کـه در آن   پلـی برقـرار مـی   نئوکالسیکی و کینزینیچهارچوببین ،RBCچهارچوب
ایـن ترکیـب را سـنتز    3و کینـگ شـود. گودفرنـد  سمت تقاضا تعیین مـی فعالیت اقتصادي از
نماید.میRBCرا وارد هسته هاقیمتاند که چسبندگی نامیده4نئوکالسیکی جدید

1- Rotemberg and Woodford (1997).

2- Clarida et al. (1999).

3- Goodfriend and King (1997).
4- New Neoclassical Synthesis (NNS).
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دانسـتن عوامـل حقیقـی    مؤثري نیوکینزینی که در کنار هالمدبه خاطر این خصوصیت 
هـاي  مـدت در عرصـه فعالیـت   ي پولی را نیز در کوتـاه هاسیاستدر ایجاد نوسانات اقتصادي، 

ي پولی مـورد  هامدلبه ارائه ،مرکزيهايبانکبسیاري ازامروزه،داننداثر میاقتصادي منشأ
انـد اسـتفاده در مکتـب نیـوکینزینی پرداختـه    مـورد DSGEي هامدلاستفاده خود در قالب 

)، کانـادا (مورچیسـون و   1(هریسـون و همکـاران  هاي مرکزي انگلسـتان عنوان مثال بانکه (ب
در هـا مدل) از این دسته 4(کاستیلو و همکارانو پرو) 3(مدینا و سوتوو حتی شیلی2رنیسون
کنند).هاي خود استفاده میتحلیل

ل عمومی پویاي تصادفی براي اقتصاد ایـران بـدون   . طراحی یک مدل تعاد3
هاي اسمیلحاظ چسبندگی

لـداك و  5دیـب، واین مقاله با استفاده از مقـاالت آیرلنـد  DSGEچهارچوب اصلی مدل 
تحلیلـی  چهـارچوب ،ساخته شـده اسـت. ایـن مـدل    7) و والش2006مدینا و سوتو (6،سیل
ه بـه خصوصـیات اقتصـادي یـک کشـور      ي تعادل عمومی پویاي تصـادفی را بـا توجـ   هامدل

دهد.صادرکننده نفت گسترش می
ند از:اترین فروض در ساخت این مدل عبارتمهم

کـل  -2اي دیگري با خـارج از کشـور نـدارد.    کشور به جز صادرات نفت رابطه مبادله-1
ی کننـده نهـای  تولیـد -3. تولید و مصرف کشور متشکل از کاالهاي واسطه، نهایی و نفت است

هستند.هابنگاهخانوارها صاحبان -4. کنددر اقتصاد مانند یک جمعگر عمل می
در بخـش  ـ مقام پولی تشکیل شـده اسـت و  ها و دولتبنگاهمدل از سه بخش خانوارها، 

کننـده کـاالي   کننده کاالهاي واسطه، بنگـاه تولیـد  ي تولیدهابنگاه)، سه بخش هابنگاه(تولید
دارد.یی و بخش نفت حضورنها

خانوارها . 3ـ1
خـانوار نماینـده از  کند که عمري نامحـدود دارد. اي زندگی مینماینده،در اقتصاد خانوار

1- Harrison et al. (2005).
2- Murchison and Rennison (2006).
3- Medina and Soto (2007a, 2007b).
4- Castillo et al. (2008).
5- Ireland (1997) and Dib (2001).
6- Leduc and sill (2004).
7- Walsh (2003).
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کنـد و بـه خـاطر کـار     مطلوبیت کسب مـی ،هاي حقیقی پولمصرف کاالها و نگهداري مانده
ال با توجه به شکل تبعی تـابع مطلوبیـت، ارزش حـ   لذا .شودمطلوبیتش کاسته میاز،کردن

خواهد بود:زیربه شکل ،آوردهایی که این خانوار در طول حیات خود به دست میمطلوبیت

)1            (
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1
t

0t

t
t

1≤β≤0 ،عامل تنزیلtc ،مصرف خانوارtM   ول، مانـده اسـمی پـtP   سـطح عمـومی
مجموع نیروي کار عرضه شده از سوي خانوار نماینده براي استفاده در فرآینـد  tLو هاقیمت

تولید کاالهاي واسطه است و  0 زمـانی مصـرف اسـت و    عکس کشش جانشینی بـینb

مچنین،عکس کشش تقاضاي پول است. ه 0 .عکس کشش عرضه نیروي کار است
1tMرا با tخانوار نماینده دوره     کنـد کـه از   ریال( یا هر واحد پولی دیگـر) شـروع مـی

tوره واحد سرمایه در اختیـار دارد. طـی د  tkفعالیت اقتصادي دوره قبل به جا مانده است و 

کننـده کاالهـاي   ي تولیـد هابنگاهخانوارها اقدام به عرضه عوامل تولید، یعنی کار و سرمایه به 
به وآوردکنند. خانوار از محل عرضه نیروي کار و سرمایه خود عایدي به دست میواسطه می

)TA(دولت مالیات، tهـا  بنگـاه وار مالک سهام از آنجا که خان،کند. عالوه بر این، پرداخت می
)D(است، در هر دوره سود سهام، tخانوار منابع خـود را صـرف خریـد    کند، نیز دریافت می .
گذاري کـرده و  کننده کاالي نهایی کرده و بخشی از آن را سرمایهمحصول تولیدي بنگاه تولید

ذاري انجام شده توسط خانوار و وجود گکند. در هر دوره با توجه به سرمایهبقیه را مصرف می
کند:تغییر میزیراستهالك، موجودي سرمایه اقتصاد به شیوه 

)2   (tt1t ik)1(k 
δبـراي  زیربا قید بودجه الذکر، خانوار نرخ استهالك سرمایه است. با توجه به نکات فوق

خریدهاي خود مواجه است:
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tr وtw     نوار در به ترتیب نرخ اجاره حقیقی سـرمایه و دسـتمزد حقیقـی هسـتند. خـا
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هـایی  )، را با توجه به محدودیت1هاي خود در طول زمان، (تالش است ارزش حال مطلوبیت
حداکثر کند.)،3) و (2که دارد، (

کننده کاالي نهایی. بنگاه تولید3ـ2
ي هابنگاهشده توسط فرض بر این است که بنگاهی وجود دارد که کاالهاي متمایز تولید

کنـد  کند و از ترکیب آنها کاالیی نهایی تولید میطه را خریداري میکننده کاالهاي واستولید
.شودن نهایی فروخته میاکه به خریدار

بـین  1کاالهاي واسطه، متمایز و جانشین ناقص همدیگر بوده و کشش جانشینی ثابـت 
ـمعگـر دیکسـیت  آنهـا را بـر اسـاس یـک ج    کننـده کـاالي نهـایی،   ار اسـت. تولیـد  آنها برقر

کند:شود ترکیب میکه به شکل ذیل تعریف می2استیگلیتز

)4            (1,dyy
)1(1

0 jt,jt

1










 


کننده کاالهاي واسطههاي تولید. بنگاه3ـ3
ه کاالهـاي واسـطه   کننددر بخش تولیدانحصاريي رقابتهابنگاهاي از اقتصاد از زنجیره

کنند که در نهایت پـس از  تولید مییی متمایز ، کاالهابنگاهتشکیل شده است که هر کدام از 
شود.  کاالي نهایی توسط خانوارها خریداري می،کنندهترکیب توسط بنگاه تولید

کند:تولید میزیرواحد از کاال را به صورت j ،t,jyدر بخش کاالهاي واسطه، بنگاه 

)5(,1gr,)1,0(,)Lgr(kAy 1
t,j

t
t,jtt,j  

اسـت و تـابع تولیـد از نـوع    هـا بنگـاه وري مشترك در میان تمام یک شوك بهرهtAکه
ار (که همان وري نیروي کنرخ رشد بهرهgrباشد. با بازده ثابت به مقیاس می3داگالسـکاب

شود:تعریف میزیروري به صورت باشد. شوك بهرهنرخ رشد اقتصاد است) می
)6                        (t,AA1tAt A)1(AA  

1- Constant Elasticity of Substitution.
2- Dixit-Stiglitz.

3- Cobb-Douglas.
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کننده کاالي واسطه به دیابی بنگاه تولیبهینهوري است. مسألهبهره1سطح باثباتAکه 
خواهد بود:زیرصورت 

)7                       (





0t t

t,j
t0 P

D
EMax

به طوري که:

)8                             (t,jttt,jttt,jt,jt,j LwPkrPyPD 

ttدر آن،که 'وعامل تنزیل سود سهامtاست. مطلوبیت نهایی ثروت حقیقی

. بخش نفت3ـ4
وابسـته بـوده و چنـدان بـا     از آنجا که جریان تولید نفت عمدتاً به ذخایر نفتی یک کشور

خیـز تولیـد   و در بیشتر کشورهاي نفـت توان تولید آن را تغییر دادافزایش سرمایه و کار نمی
گیرد، لذا در این مطالعـه تولیـد نفـت از طریـق     نفت بر اساس حداکثرسازي سود صورت نمی

سازي نشده و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را بـه شـکل فرآینـد    مدل،ي تولیديهابنگاه
گیریم:در نظر میAR(1)برونزاي 

)9                               (oror1tort ro)1(oror  

(پایـاي) جریـان   سـطح باثبـات  roوtدر دوره بـه ریـال  جریان درآمد حقیقی نفتtorکه 
تمــام درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت در بســیاري از کشــورهاي درآمــدهاي نفتــی اســت.

یابد که ایران نیز از جمله ایـن کشـورها   کننده نفت به دولت اختصاص میصادرنده وتولیدکن
است. 

. دولت ـ مقام پولی3ـ5
کارگزاري واحـد در اقتصـاد اسـت    ،مقام پولیـدر این مدل فرض بر این است که دولت

ینخیـز چنـ  که با توجه به درجه پایین استقالل بانک مرکزي در بسیاري از کشـورهاي نفـت  
ي پـولی و مـالی بـوده و مخـارج     هـا سیاستدور از ذهنی نیست. دولت مسئول اعمال یفرض

1- Steady State.
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دولت از محل خلق پول، اخذ مالیات( مالیات یکجـا) و نیـز درآمـد حاصـل از فـروش نفـت و       
شود.مین مالی میأصادرات آن به خارج از کشور ت

)10(
t

1t

t

t
ttt P

M
P
M

ortag 

از طـرف  بنـدي شـده اسـت.    مـدل AR(1)نیز به صورت یک فرآیند شوك مخارج دولت 
دانـیم کـه تبـدیل دالرهـاي     به خـوبی مـی  ،دیگر، بنا به واقعیات آشکار شده کشورهاي نفتی

انات حجـم  ناپذیر بین نوسـ حاصل از درآمدهاي نفتی به پول داخلی به ناچار ارتباطی اجتناب
کند.  پول و نوسانات درآمدهاي نفتی ایجاد می

شود:تعریف میزیربه صورت tنرخ رشد ناخالص پول در دوره 

)11                          (
1t

t
t M

M





به عبارت دیگـر عـالوه بـر    .شوددر نظر گرفته مییرزبراي نرخ رشد ناخالص پول قاعده 
ي هـا شوكشود، تغییراتی که در اثر تصمیمات مستقل مقام پولی در نرخ رشد پول ایجاد می

دهند.قرار میتأثیرشده بر درآمدهاي نفتی نیز نرخ رشد پول را تحت وارد

)12                                (  oror1tt )1(

شوك عرضه پول است که از نظر سریالی مستقل بـوده و داراي  و )1,1(که 
صـفر باشـد،   orاسـت. در صـورتی کـه    توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیـار  

سیاست پولی کامالً برونزا  و تنها بر اساس تصـمیمات بانـک مرکـزي و مسـتقل از نوسـانات      
درآمدهاي نفتی اعمال خواهد شد.

گذاري باید متذکر شد با جاي
t

1t

t

t

P

M

P

M  در قید 8و میزان سود از رابطه 10از رابطه

شود:حاصل میزیر) به صورت 1حدودیت منابع کل(مبودجه خانوار، شرایط تسویه بازار کاال

)13          (ttttt gicory 

1- Aggregate Resource Constraint
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. حل و تقریب مدل4
یـابی  هـا اقـدام بـه بهینـه    ابتدا کارگزاران اقتصادي یعنی خانوارها و بنگـاه مدل براي حل

. در نهایت، این اجزا به شـکلی  شوندکنند و بازارها (اعم از بازار کاال، کار و پول) تسویه میمی
شـوند. چنـین سیسـتمی بـه     منتهـی مـی  ، خطی معادالت دیفرانسیل انتظارياز سیستم غیر

تـوان آنهـا را بـه    صورت مستقیم قابلیت تحلیل تجربی را ندارد. لیکن با انجام تبـدیالتی مـی  
هاي قابل کاربرد تجربی تبدیل کرد.ستمسی

1خطی را تقریب خطی زد و براي این کار از تقریـب تیلـور  براي این کار باید سیستم غیر

د، مرحلـه بعـد   شـو میبراي تحلیل تجربی آماده DSGEمدلطور که شود. هماناستفاده می
ها که در دا اجزایی از دادهها براي به کار بردن در مدل در دو مرحله است. ابتسازي دادهآماده

و سـپس بـا اسـتفاده از فیلتـر     2شـود مدل حضور ندارنـد تـا حـد امکـان از آنهـا خـارج مـی       
بر روي جزء ادواري صـورت  هاتحلیلشود و ها جدا میجزء روند از داده3پرسکاتـ دریکوه

ی تجربـی قـرار   شده مورد بررسسپس با استفاده از تکنیک کالیبراسیون، مدل ارائهگیرد.می
گیرد.  می

یـابی خـانوار   سازي مدل، پس از به دست آوردن شرایط مرتبه اول بهینـه در مرحله آماده
کننده کاالهاي واسـطه و بـا در نظـر    ي تولیدهابنگاهکننده کاالي نهایی، نماینده، بنگاه تولید
کنـیم. بـه   مـال مـی  مقام پولی و شرایط تسویه بازارها، فرض تقارن را اعـگرفتن رفتار دولت

کننـده کاالهـاي واسـطه مشـابه و همسـان      ي تولیدهابنگاهکنیم تمام فرض می،عبارت دیگر
ــی   ــاذ م ــانی اتخ ــمیمات یکس ــذا تص ــتند و ل ــدهس ــابراین:،کنن tt,jبن kk  ،tt,j LL  ،

tt,j yy  ،tt,j DD  وtt,j PP تعادل عمومی است. همچنین بنا به آنچه که در تعاریف
)، نــرخ تــورم را بــه صــورت 2002(پویــاي تصــادفی مرســوم اســت و بــه پیــروي از  آیرلنــد

1t

t
t P

P



کنیم.  تعریف می

1- Taylor Approximation.

بخش نفت از تولید ناخالص ،نفتیدر مدل مورد بررسی در این مقاله براي به دست آوردن تولید غیر2-
درآمدهاي نفتی برابر با تولید کل اقتصاد منظور داخلی کنار گذاشته شده است و جمع تولید غیرنفتی و

گذاري کنار آالت از کل سرمایهگذاري دولت در ساختمان و ماشینسرمایه،شده است. عالوه بر این
گذاري خصوصی به دست آمده است.گذاشته شده و سرمایه

3- Hodrick- Prescott Filter.
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شوند. در ایـن مـدل   میي صحیح اقتصادي، متغیرهاي مدل مانا هاتحلیلبراي همچنین،
ttttttض بر این است که فر ,,A,,r,L   پـس از لحـاظ فـرض    . متغیرهاي مانـا هسـتند

تقارن و مانا کردن متغیرهاي مدل، گام بعدي بـه دسـت آوردن وضـعیت باثبـات متغیرهـا و      
1.بازنویسی معادالت در این حالت و پس از آن لگاریتم خطی کردن معادالت تعادلی است

سرانجام شکل لگاریتم خطی معادالت تعـادلی بـه صـورت زیـر     با انجام تمام این مراحل،
2خواهند بود:

. تعادل رقابت انحصاري به شکل لگاریتم ـ خطی5
0ˆĉ tt 
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کند:سازي پیشنهاد میخطیـگاریتمرا براي لزیر) بلوك سازنده 1999(اوهلیگـ 1
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که 
tX بردار متغیرها وX مقادیر متناظر باثبات( پایاي) آنها است وXlnXlnx̂ tt  به عنوان انحراف

خطی مدل این سازي معادالت غیرخطی-شود. براي لگاریتملگاریتمی هر متغیر از مقدار باثباتش تلقی می
شده است.مقاله از روابط پیشنهادي اوهلیگ استفاده 

، نشانگر انحراف X̂دهنده مقدار باثبات آن متغیر و عالمت هت،، نشانXعالمت بار بر روي یک متغیر ،ـ 2
لگاریتمی آن متغیر از مقدار باثباتش است.
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. برآورد بیزي پارامترها و کالیبراسیون 6
معمـوالً دو نـوع راهکـار بـراي تعیـین پارامترهـاي       سـازي مـدل،  خطیـ پس از لگاریتم

ــاي تصــادفی وجــود دارد. مــدل تکنیــک راهکــار اول اســتفاده ازهــاي تعــادل عمــومی پوی
ترین مراحـل  همکالیبراسیون یکی از م1(مقداردهی) تمام پارامترهاي مدل است.کالیبراسیون

ي تعادل عمومی پویاي تصادفی در هر دو مکتب ادوار تجـاري حقیقـی   هامدلارزیابی تجربی 
که اغلب مبتنی بر مقداردهی پارامترهاي الگو بر اساس مطالعات موجود در و نیوکینزي است

دل روش دوم استفاده از ترکیبی از کالیبراسیون و برآورد برخی از پارامترهاي م.موضوع است
بزرگتـرین مزیـت ایـن رویکـرد     2شـوند. است که با استفاده از تکنیک بیزي تخمین زده مـی 

هـاي  تلفیقی، انطباق بهتر نتایج حاصل از مدل با شرایط اقتصاد واقعی و دخالت مستقیم داده
واقعی اقتصاد در برآورد پارامترهاي مدل است که در ایـن مقالـه از همـین رویکـرد اسـتفاده      

شود.می

1- Monacelli (2005).
2- Dib and Phaneuf (2001).
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براي پارامترهایی است کـه بایـد بـرآورد    1یکرد بیزي مستلزم تصریح اطالعات پیشینرو
تواند به عنوان مثال از همان منابعی که در عملیات کالیبراسیون مورد شوند. این اطالعات می

گرفت، به دست آید. در این مقاله از همـین شـیوه اسـتفاده شـده اسـت. بـه       استفاده قرار می
شـده  تشکیل اطالعات پیشین در مورد پارامترهاي مدل از مقادیر مشـاهده عبارت دیگر براي 

1آنها در مطالعات مختلف (مقادیر کالیبره شده) استفاده شده است که این مقادیر در جدول 
سـاز را قبـل از بررسـی    تر، اطالعات پیشین نظر محقق یا مـدل ارائه شده است. به طور واضح

سازد. اطالعات پیشین از طریق تابع چگـالی  اي منعکس میمونههاي ناطالعات نهفته در داده
نمـایی تبیـین   اي از طریـق تـابع راسـت   احتمال پیشین و اطالعات نهفته در مشاهدات نمونه

دهـد  دسـت مـی  ضرب این دو توزیع، بر اساس قضیه بیز یک توزیع جدید بهشوند. حاصلمی
گیـري بـر اسـاس ایـن توزیـع      ها و تصـمیم شود و قضاوتکه توزیع احتمال پسین نامیده می

پذیرد. نمودار زیر فرآیند به دست آوردن توزیع پسین را به صورت شماتیک نشـان  صورت می
دهد:می

دست آوردن احتمال پسین و تخمین بیزینه فرآیند بـ 1نمودار 

.1996، 2منبع: زلنر

حقق اطالعات پیشین خود در مـورد پارامترهـاي مـدل را بـا     در واقع در رویکرد بیزي، م
کند و در نهایـت یـک تـابع چگـالی     اي ترکیب میاطالعات به دست آمده از مشاهدات نمونه

1- Priors.
2- Zellner

تشکیل 
تابع 

چگالی 
احتمال 
پسین

تشکیل تابع 
راستنمایی

ترکیب 
اطالعات 

اي نمونه
و پیشین 

با 
استفاده 

ي از تئور
بیز

تابع چگالی احتمال 
پیشین

اطالعات حاصل از 
ايمشاهدات نمونه

اطالعات پیشین بر 
اساس اعتقادات 

محقق
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زن بیـزي از ایـن تـابع چگـالی احتمـال بدسـت       آید که تخمـین به دست می1احتمال پسین
آید.می

شـوند  مقادیر ثابت ناشناخته تلقی نمیدر رویکرد بیزي، پارامترهاي یک مسأله به عنوان 
شوند که هر مقدار خاص آنها با احتمال معینی به بلکه به صورت متغیرهاي تصادفی دیده می

دهد باورهاي پیشین خـود را وارد  پیوندد. همین موضوع است که به محقق اجازه میوقوع می
مدل نماید.    

ابتدا نیاز به اطالعات پیشـین در مـورد   به این ترتیب براي برآورد بیزي پارامترهاي مدل 
پارامترها وجود دارد که براي این کار از مطالعات انجام شده درباره موضـوع چـه در خـارج و    

هـاي  چه در داخل کشور اسـتفاده شـده اسـت و ایـن اطالعـات بـا اطالعـات حاصـل از داده        
رف خصوصـی،  فیلتـر هودریـک ـ پرسـکات) مربـوط بـه مصـ       روندزدایی شده (با اسـتفاده از 

ترکیب شـده و  1386-1345نفتی و تورم در سري زمانی گذاري خصوصی، تولید غیرسرمایه
اطالعـات مربـوط بـه    1نتایج برآورد بیزي پارامترهاي منتخب به دست آمده اسـت. جـدول   

دهد.حدس اولیه و برآورد پسین پارامترهاي منتخب مدل را نشان می
ه شده که به صورت لگاریتم خطی نوشته شده است، در تعادل رقابت انحصاري مدل ارائ

هـایی همچـون نسـبت درآمـدهاي     ، نسـبت 1زده شده در جدول عالوه بر پارامترهاي تخمین
هـاي  ها نیـز بـا اسـتفاده از داده   نفتی یا مالیاتی به مخارج دولت نیز وجود دارد که این نسبت

ـ اند، مثالًنمونه محاسبه شده ه مخـارج دولـت یـا نسـبت مصـرف      نسبت درآمدهاي مالیاتی ب
محاسبه شده است.47/0و 25/0به ترتیب 2خصوصی به تولید غیر نفتی

و بـرآورد بیـزي   و منابع آنها مدلپارامترهاي اطالعات پیشین در موردخالصه1جدول 
دهد.نهایی را نشان می

یـاي  شـده در مطالعـات تعـادل عمـومی پو    بررسی و ارزیابی میزان موفقیت مـدل ارائـه  
نیـوکینزي، اغلـب بـا بررسـی میـزان سـازگاري و نزدیکـی        ادوار تجـاري حقیقـی و   تصادفی 

1- Posterior Probability Density Function.

ـ  هـاي  یون الگـو بـا اسـتفاده از داده   نیـاز بـراي کالیبراسـ   هاي مـورد نسبت-2 هـاي وط بـه سـال  سـاالنه مرب
هاي زمانی منتشر شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران گرفته شده که از سري1386ـ1345

نفتـی، بخـش نفـت و نیـز     هاي مربوط بـه تولیـد غیـر   اند. الزم به ذکر است که در دادهاست محاسبه شده
شده تحـت عنـوان تولیـد    ارائههايآالت و تجارت خارجی از دادهگذاري دولت در مسکن و ماشینسرمایه

هاي زمانی تبیین گونه که ذکر شد تا حد امکان بین سريناخالص داخلی کنار گذاشته شده است تا همان
استفاده براي دنیاي واقعی هماهنگی برقرار باشد.هاي زمانی موردشده در مدل و سري
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شده با گشتاورهاي دنیاي واقعی صـورت  شده از کالیبراسیون مدل ساختهگشتاورهاي تولید
ي محاسـبه شـده   هـا نسـبت به عبارت دیگر با استفاده از پارامترهاي برآورد شـده و  گیرد. می
نفتـی یـا   هاي زمانی حاضـر در مـدل همچـون تولیـد غیـر     سازي سريشبیهتوان اقدام بهمی

سازي شده هاي شبیهگذاري خصوصی کرد که هر چه گشتاورهاي این سريمصرف و سرمایه
هاي زمانی متناظر در دنیاي واقعی بیشتر به هم نزدیـک باشـد نشـان از    با گشتاورهاي سري

گشـتاورهاي مـورد توجـه اغلـب     واقعـی دارد.  سازي دنیـاي  موفقیت مدل ارائه شده در شبیه
انحراف معیار متغیرهاي اصلی همچون تولید یا مصرف که معیاري براي نوسانات :ند ازاعبارت

در یک اقتصاد است، نسبت انحراف معیار متغیرهاي مورد توجه بـه انحـراف معیـار متغیـري     
کنـد و  نات نسبی را تبیین میگذاري که مبنا قرار گرفته است و نوساهمچون تولید یا سرمایه
حرکتی بین متغیرها را نشان ي زمانی برخی از متغیرها که همهاسريضریب همبستگی بین 

دهد.    می
شده)(کالیبرهشدهدهیپارامترهاي مقدارـ1جدول 

مقدار پسینمنبعمقدارتوضیحاتپارامتر
(برآورد بیزي)


ی بینعکس کشش جانشین

1باتاچارجی و توئنیسن5/1زمانی مصرف

)2005(49/1


عکس کشش عرضه نیروي کار 

17/2)1385طائی (17/2نسبت به دستمزد

95/0)2007(2رومرو ویالرریل98/0نرخ تنزیل

grرشد تولید حقیقی اقتصاد 0426/1وري نیروي کارنرخ رشد بهره
076/1ایران

b32/1)1385پور (داوودي و زارع32/1عکس کشش تقاضاي پول

068/0)1384امینی (042/0نرخ استهالك


اي کشش جانشینی بین کااله

30متناظر با مارك آپ 33/4واسطه
33/4هادرصدي بنگاه

417/0)1387شاهمرادي (412/0سهم سرمایه از تولید

1- Bhattacharjee and Thoenissen

2- Romero Villarreal
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نفتی، مصرف و مربوط به تولید غیرينتایج حاصل از مقایسه گشتاورها،در مطالعه حاضر
ی هستند کـه نوسـانات آنهـا بیـانگر     ترین متغیرهای(که از جمله مهمگذاري خصوصیسرمایه

سـازي  دهنده موفقیـت نسـبی مـدل در شـبیه    نشاننوسانات و ادوار تجاري یک کشور است)
دنیاي واقعی است. 

هاي دنیاي واقعیمقایسه گشتاورهاي حاصل از مدل با گشتاورهاي دادهـ 2جدول 

متغیرها

نوسانات (انحراف معیار)
(نسبت نوسانات نسبی

ر متغیر به انحراف انحراف معیا
معیار تولید غیرنفتی)

(همبستگی) با حرکتیهم
تولید غیرنفتی

مقدار 
شده در مشاهده

هاي واقعیداده

مقدار 
شده مشاهده

در مدل

مقدار 
شده در مشاهده

هاي واقعیداده

مقدار 
شده مشاهده

در مدل

مقدار 
شده مشاهده
هاي در داده

واقعی

مقدار
شده مشاهده

در مدل

تولید
103/00919/01111غیرنفتی

مصرف
065/00874/063/095/0538/0685/0خصوصی

گذاري سرمایه
244/0211/036/229/2763/0697/0خصوصی

است. 1386تا 1345هاي ساالنه از سال بررسی حاوي داده: نمونه مورد 1تذکر 
بوده و 1376هاي ثابت سال شده در این جدول به قیمترائههاي مربوط به دنیاي واقعی ا: تمام داده2تذکر 

زدایـی  ) رونـد 100کار گرفتن فیلتر هودریک ـ پرسکات (با احتساب  گیري، با بهپس از لگاریتم
اند.شده

در حالتی که هیچ چسـبندگی در  دهد همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می
شته باشد حتی در محیط رقابت انحصاري، شـوك رشـد پـول هـیچ اثـري بـر       مدل وجود ندا

گذاري خصوصی نداشـته و تنهـا بـر    نفتی، مصرف و سرمایهمتغیرهاي حقیقی چون تولید غیر
درصد از نوسانات نـرخ تـورم بـه خـاطر     79گذار است به طوري که منشأ حدود نرخ تورم اثر

هاي وارد بر نرخ رشد پول بوده است. شوك
دهد مـدل سـاخته شـده بـراي     به عبارت دیگر، با وجود آنکه مقایسه گشتاورها نشان می

آیـد لـیکن بـدون حضـور     اقتصاد ایران به خـوبی از عهـده تبیـین نوسـانات تجـاري بـر مـی       



49هاي پولی در...ارزیابی اثرات سیاست

هاي اسمی، این مدل داللت بر ابرخنثایی پول دارد که بنـا بـر اعتقـاد بسـیاري از     چسبندگی
فکري کینزي و با توجه بـه رونـق و رکودهـاي پیـرو انبسـاط و      اقتصاددانان معتقد به جریان

رسد. لذا بـراي برطـرف کـردن    انقباض پولی در بسیاري از کشورها، یافته درستی به نظر نمی
ها را به روش هزینه کوادراتیـک  این مشکل، بنا به توصیه مکتب نیوکینزي چسبندگی قیمت

کنیم.) وارد مدل می1(هزینه منو

هاي اسمی ل عمومی پویاي تصادفی با در نظر گرفتن چسبندگی. مدل تعاد7

هاي اسمی در مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی طراحی شـده در  براي ورود چسبندگی
هزینه تعـدیل  هاي خود در هر دوره، کنیم هر بنگاهی براي تعدیل قیمتاین مقاله، فرض می

ایـن سـبد همـان    (پـردازد اقتصاد میاز تمام کاالها درCESرا از طریق خرید یک سبد کلی 
را دارد):کشش جانشینی 
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ه تعـدیل، شـرایط   با در نظر گرفتن هزینـ ، پارامتر هزینه تعدیل قیمت است.0pکه
تسویه بازار کاال نیز به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

)15                                                               (tttttt ACgicory 

ها وارد تابع سود بنگاه نیز خواهد شد.  همچنین، هزینه تعدیل مانند سایر هزینه
دهـد بـا وارد کـردن    نشـان مـی  2الیبراسـیون مجـدد الگـو   یابی، خطـی کـردن و ک  بهینه

هـاي  ها در الگوي جدید، همچنان گشتاورهاي حاصل از مدل، با گشـتاورهاي داده چسبندگی
هـاي رشـد پـول در    دنیاي واقعی مطابقت بسیار نزدیکی دارند. لـیکن مقایسـه نقـش شـوك    

ها با وارد شدن چسبندگیدهد که نوسانات متغیرهاي حقیقی اقتصاد در جدول زیر نشان می

جمله آنها هاي نیوکینزي وجود دارد که ازهاي اسمی در مدلهاي مختلفی براي تعریف چسبندگیوشر-1
یون و هزینه منو اشاره کرد که در این مقاله از روش دوم استفاده شده است.توان به روش کالوومی

یافت نشد، از مقادیر اي مرتبط در داخل کشوراز آنجا که براي پارامتر ضریب هزینه تعدیل قیمت مطالعه-2
استاندارد مورد استفاده در ادبیات جهانی استفاده شده که مشخصاً براي مطالعه حاضر با استفاده از مقالـه  

در نظر گرفته شده است.26/4) این مقدار 2001(دیب و فانیف
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هاي پولی در نوسانات متغیرهاي حقیقی اقتصاد به خوبی مشهود است؛ بـه  در مدل، اثر شوك
هـاي  تـوان بـه شـوك   نفتی اقتصاد را میدرصد از نوسانات تولید غیر12طوري که نزدیک به 

نات هـاي پـولی چنـدان اثـري بـر نوسـا      رسد شـوك پولی نسبت داد. با وجود آنکه به نظر می
گذاري خصوصی مربـوط بـه   درصد از نوسانات سرمایه9مصرف خصوصی ندارند، لیکن حدود 

هاي پولی است. شوك

هاهاي پولی در دو حالت وجود و عدم وجود چسبندگیـ مقایسه اثر شوك3جدول 
(واریانس) متغیرهاسهم شوك رشد پول در نوساناتمتغیرها

وجود چسبندگی قیمت در 
چسبندگی قیمت در مدلعدم وجودمدل

74/110/0نفتیتولید غیر
83/10/0مصرف خصوصی

گذاري سرمایه
09/90/0خصوصی

53/6363/63نرخ تورم

اند.تذکر: ارقام جدول به درصد ارائه شده

ناپـذیري قیمتـی وجـود    دهد، در حالتی که در مدل انعطافبه روشنی نشان می3جدول 
نفتی، مصرف خصوصـی  رشد پول، قدرت دور کردن متغیرهاي حقیقی تولید غیرندارد، شوك

گذاري خصوصی را از مقدار باثباتشان ندارد و تنها بر نوسانات نرخ تورم مؤثر اسـت.  و سرمایه
1به عبارت دیگر در این حالت پول خنثی است.

پویـاي  هـاي تعـادل عمـومی    هاي اولیه گسـترش مـدل  است که در سالبه همین دلیل 
هاي نظـري خـود،   رغم جذابیتها علیتصادفی در قالب مکتب ادوار تجاري حقیقی، این مدل

هـا در بسـتر   هاي مرکزي نداشتند، لیکن بـا تکامـل ایـن مـدل    هاي بانکسازيجایی در مدل
هـاي  هـا، اقبـال بانـک   هاي اسمی در این مدلمکتب نیوکینزي و وارد شدن بحث چسبندگی

(مانند آنچـه  اردیرهاي حقیقی اقتصاد ندشد پول، اثري بر متغـ البته باید متذکر شد زمانی که شوك نرخ ر1
در این مدل اتفاق افتاده است)، بحث در مورد ابرخنثایی پول است. 
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هاي پولی در قالـب  ار افزایش یافته و زمینه بررسی و آزمون اثرات سیاستمرکزي به آنها بسی
هاي مرکـزي اقـدام بـه سـاخت     ها فراهم شده است. لذا در بسیاري از کشورها، بانکاین مدل

اند.مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي مختص اقتصاد خود نموده

گیري. نتیجه8
ــامــدل ــاي تصــاد ه ــادل عمــومی پوی ــل مقبولیــت ي تع ــه دلی ــودن نظــري، فی ب دارا ب
سـنجی بـراي   هاي محکم از اقتصاد خرد و نیز پیشرفت ابزارهاي ریاضـی و اقتصـاد  زیرساخت

همواره جایگاه خود را در مطالعات ،در طول بیش از دو دهه گذشتههامدلحل و برآورد این 
ب ادوار تجـاري حقیقـی   هـا از مکتـ  مـدل چند طرح اولیه ایـن  اند. هراقتصادي ارتقا بخشیده

، اما به دلیل خنثی بودن پول در قالب این مکتب، امکان تبیین اثرات حقیقـی  گیردت مینشأ
ها وجود دارد و چنـدان از سـوي اقتصـاددانان پـولی     هاي پولی با استفاده از این مدلسیاست

و هـا دگیچسـبن کینزینی بـا وارد کـردن بحـث    دانان نیواقتصادمورد توجه نبوده است. لیکن
اي به آن دمیده و آن را به صورت ابـزاري بـراي تبیـین    روح تازهها،مدلرقابت ناقص به این 

به عبارت دیگر، آوردند.هاي مرکزي کشورهاي مختلف دري پولی در خدمت بانکهاسیاست
خدمت بزرگ مکتب ادوار تجاري حقیقی به محافل اقتصادي در معرفی و تکامل بخشیدن به 

هـاي اسـمی از سـوي مکتـب     تعادل عمومی پویاي تصادفی، با معرفـی چسـبندگی  هاي مدل
نیوکینزي جذابیت علمی و عملی بیشتري پیدا کرد. در این مقاله نیز بـا طراحـی یـک مـدل     

هاي آن و سپس تعادل عمومی پویاي تصادفی براي اقتصاد ایران و حل و برآورد بیزي پارامتر
هاي اسمی و بـار دیگـر بـا در نظـر     نظر گرفتن چسبندگیکالیبراسیون مدل (یکبار بدون در 

هـایی هـیچ   شـود کـه اگـر در چنـین مـدل     به صورت تکنیکـی نشـان داده مـی   گرفتن آن)،
هاي پولی اثري بـر متغیرهـاي حقیقـی اقتصـاد     چسبندگی اسمی در مدل لحاظ نشود، شوك

گـرفتن چسـبندگی   نداشته و تنها بر نرخ تورم مؤثر خواهنـد بـود. در حـالی کـه بـا در نظـر      
هاي پولی را بر متغیرهاي حقیقی و نیز نرخ توان اثر شوكها در این مدل، به وضوح میقیمت

شود اقتصاددانان پولی در تبیین نوسانات تجاري و شناسایی تورم مشاهده کرد. لذا توصیه می
ینزي بـا  هاي تعادل عمومی پویاي تصـادفی نیـوک  هاي پولی بر این نوسانات، از مدلاثر شوك

هاي نظري مشـاهده شـده در   هاي اسمی استفاده کنند که عالوه بر جذابیتلحاظ چسبندگی
هـاي پـولی نیـز    ، از توانایی تحلیـل اثـرات حقیقـی سیاسـت    RBCهاي مشابه در مکتب مدل

برخوردار هستند.    
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