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چکیده
ادبیات مربوط به احساسات نسبتاً جدید است .در این پژوهش سعی شدد اسدت ده ا در
احساسات در اقتصاد ایران در قالب ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی یند ی
جدید بررسی شود .دو مدل در حالتهای با و بدون احساسات برای اقتصاد ایران در نظدر
گرفته و ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاد از روش مقداردهی و بهر گیری از آمار فصلی
اقتصدداد ای دران در دور  1394-1384بددرآورد شددد و نشددان داد اسددت دده در حرددور
احساسات چگونه تکانههای تصادفی ،متغیرهای اصلی اقتصاد دنن را تتدت تدث یر قدرار
میدهند .همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه بده اهمیدت و
نقش چسبندگیها در ا رگذاری متغیرهای اسمی بر تولید ،چسبندگی قیمتهدا در الگدو
وارد گشته است .در ادامه چگونگی وا نش متغیرهای نن اقتصادی در قبال تکاندههدای
مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .نتایج بهدستآمد از بررسی توابع وا نش آندی نشدان
داد ه تث یر اولیه همة تکانهها بر روی تولید مثبت بود  ،فقط تث یر تکانههای تورم هدد
و سیاست پولی بر تورم مثبت است و بقیه تکانهها ا ر منفی دارند .این تکانههدا همچندین
ا رات متفاوتی بر دیگر متغیرهای نن اقتصادی داشته و مقایسه دو مدل بدا و بددون در
نظر گرفتن احساسات نشاندهند تفاوت در نتو ا رگذاری این دو حالت بود است.
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مقدمه
عرضه و تقاضای کل ممکن است به دالیل مختلف نوسان کند و برر سرح تو یرد
تأثیر بگذارد .عموماً نوسانات اقتصادی به این د یل است که وقتی تو یدکنندگان برا
تغییر قیمت محصول خود مواجه میشوند ،نمیدانند این تغییرر ناشری از تغییرر در
تقاضای نسبی یا تغییر میزان تقاضای کل است! اگر در اثر تغییر در تقاضرای نسربی
بود ،واکنش بهینه به تغییر در تو ید نیاز دارد؛ درحا ی که اگر تغییرر ناشری از تغییرر
سح تقاضای کل بود واکنش بهینه نیازی به تغییر در میزان تو ید نخواهرد داشرت.
بررسی سری زمانی تو ید در اقتصاد ایران نشان میدهد که این متغیر روند پایدار و
باثباتی ندارد و دچار نوسانات متعرددی اسرت؛ بنرابراین درک و شناسرایی دالیرل
نوسانات تو ید یکی از اهداف اصلی محا عه اقتصاد کالن در ایران به شمار مریرود
و کاهش نوسانات تو ید موجب پایدارتر شدن اشتغال میشود تا عامالن اقتصرادی
با فراغ بال بیشتری تصمیمگیریهای اقتصادی خود را سرامان بخشرند و در نتیجره
شوکها و به دنبال آن احتمال وقوع رکود کمتر شود.
از آنجایی که در سراسر جهان نوسان متغیرهای کرالن اقتصرادی وجرود دارد،
اقتصاددانان مدت زیادی برای شناسایی علل این نوسرانات ترال

کررد انرد .کرار

تجربی در این راستا به نتایج قحعی و صریحی نرسید است؛ اما بسیاری از محققان
اتفاق نظر دارند که بخش عمد ای از این نوسرانات و چرخرههرای تجراری در اثرر
انواع شوکهای فنراوری ،شروک تقاضرا ،شروکهرای سیاسرت پرو ی و مرا ی (در
درصدهای متفاوت) اتفاق میافتد.
در سالهای اخیر اما اکثر اقتصاددانان به این باور رسید اند که ایرن شروکهرا
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عامل اصلی نوسانات تجاری نیستند و بر اهمیت عوامل کمتر متعارف بر نوسرانات
چرخهای تأکید کرد اند؛ به ویژ بر متغیرهای روان شناختی که نقش مهمی در ایجاد
و تقویت چرخههای تجاری ایفا میکنند .برای مثال «پیگرو» )1927( 1بحر

کررد

که چگونه تجارت مردم (اشتباهات خو بینانه بیمرورد یرا بدبینانره بریمرورد در
پیشبینیهای تجاری خود) نوساناتی را در فعا یتهای صنعتی به وجرود مریآورد.
درحا ی که «کینز» در کتاب «نظریه عمومی» 2بر اهمیرت تغییرر در انتظرارات تأکیرد
کرد که زوماً توسط محاسبات عقالیی مورد انتظار اسرتخرا نشرد اسرت؛ بلکره
عمدتاً چیزی که بهطور عام «روح حیوانی» 3نامید شد ،آن را تحریک کررد اسرت.
به همین د یل یک دسته از مدلها برای در بر گرفتن بینش کینزی سراخته شرد کره
در آن تصمیمات اشتغال و تو ید بر مبنای تقاضای انتظراری مصررفکننرد برود و
تقاضای کل تحققیافته از تصمیمات اشتغال و تو ید بنگا پیروی میکرد .بره د یرل
اطالعات ناقص در پیشبینی تقاضا ،احساسات مصرفکننرد مریتوانرد در تعیرین
تعادل عرضه کل مهم باشد.
با این حال ،توضیحات مشابه به ندرت در میان نسل فعلی مردلهرای اقتصراد
کالن وجود دارد و احتماالً حذف آنها ناشری از مشرکل فراگیرر در انرداز گیرری
تغییرات انتظارات یا روان شناختی از تحققهای مشراهد شرد از متغیرهرای کرالن
اقتصادی است .در همین راستا ،در این محا عه سعی شد است با طراحی یک مدل
تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اثر احساسات مدل سازی شود و بر این
اساس در ادامه ،پس از بیان ادبیات موضوع به معرفری ا گروی پرژوهش پرداختره،
سپس برآورد مدل و یافتههای تحقیق و در پایان نتایج حاصل ارائه میگردد.
 .1ادبیات موضوع
 .1-1مبانی نظری

احساسات (به طورکلی نظریه های رفتاری) در اقتصاد کالن جریان اصلی مردرن بره
1. Pigou
2. General Theory
3. animal spirits
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چشم نمی خورد؛ زیرا آن ها از تعدادی پارادایمهای حیاتی در اقتصراد نئوکالسریک
خار میشوند .فرضیه انتظارات عقالیی برای درک اینکه چررا مفهروم احساسرات
به اقتصاد کالن جریان اصلی وارد نشد  ،بسیار مهم است :اگرر انتظرارات عقالیری
هستند ،جایی برای احساسات حیوانی برهمنظرور اعمرال ترأثیر مسرتقل در فعا یرت
اقتصادی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،با در نظر گرفتن احتمال اینکره احساسرات
(و دیگر اشکال اقتصاد رفتاری) در اقتصاد کالن مهم هستند ،دال رت برر خررو از
فرضیه انتظارات عقالیی شیکاگو /فرض کارگزار نمایند بهینهسرازی برین دور ای/
فرضیه بازارهای کارا /مدل تعادل عمومی «وا راس» دارد.
با این حال ،در تحقیقات تجربری چرخره تجراری ،اسرتفاد از شراخصهرای
احساسات شایعتر از نظریه اقتصادی مدرن است .شاخصهای احساسراتی در برین
شاخص های آماری (که در نظر گرفته شد یا فرض شد اند) قادر به فرراهم کرردن
تشخیص زودهنگام و پیشبینی نقاط عحف چرخه تجاری و بسیار برجسته هستند؛
بنابراین داد های نظرسنجی به طور منظم برای نظارت و پیشبینی اقتصادی اسرتفاد
شد است .شاخصهای حساسیت میتوانند به عنوان یک ابرزار توصریفی در مرورد
شرایط فعلی اقتصاد و همچنین چشمانداز آیند آن استفاد شوند .آن هرا اظهرارات
او یه یا اطالعات را در مورد متغیرهایی ارائه میدهند که همتایان کمی دارند (روند
تو یدات اخیر) و بهطور مستقیم مشاهد نمیشوند (انتظارات) و بهطور گسرترد ای
برای ارزیابی وضعیت فعلی بخش صنعتی استفاد میگردند؛ به عبارت دیگر ،منابع
منحصررربهفررردی از اطالعررات دربررار «خلررقوخررو ی را حرراالت» 1تجررارتهررا و
مصرفکنندگان هستند (.)Aarle and Moons, 2017
این اید که ادراکات و انتظارات خانوارهرا ،کارآفرینران و سررمایهگرذاران در
نتایج اقتصاد کالن نقش مهمی ایفا میکنند (ا بتره بره غیرر از مجموعره وسریعی از
عوامل با قو دیگر) یکی از خحوط اصلی تفکر کینز برود .کینرز ( )1936اصرحالح
«ارواح حیوانی» را در «نظریه عمومی اشتغال ،بهر و پول» استفاد کرد تا این ایرد
را در بر بگیرد که ممکن است بخشی از فعا یت کلری اقتصرادی بره وسریله امروا
1. moods
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خو بینی یا بدبینی مصرفکنندگان و کارآفرینران هردایت شرود .تعردادی «دایرر
ا معررارف» 1وجررود دارد کرره در آنهررا خررو بینرری باعرر

افررزایش هزینررههررا،

سرمایهگذاری ،اشتغال و تو ید میشود و رشد درآمد حاصل از آن ،این خو بینری
را تقویت میکند .به همین ترتیب ،کمبود یا عدم خو بینری اقتصراد را بره رکرود
میبرد که بهنوبه خود موجب بدبینی بیشتر میشود .روح حیوانی کینز تحرت ترأثیر
تصور کینز از «انتظارات بلندمدت» قرار گرفتره اسرت و اینکره چگونره کرارگزاران
اقتصادی شرایط اقتصادی را برای تکامل در بلندمدت درک میکنند!
احساسات برازار در بازارهرای مرا ی ،اغلرب بره «حا رت یرا خلرق وخرو» یرا
«احساسات درونی» در بازارهای ما ی و «نگر

عمومی سرمایهگذاران نسربت بره

سیر قیمتهای پیش بینیشد » اشار میکند .این نگر

مربروط بره انرواع مختلرف

عوامل بنیادی و فنی ،از جملره تاریخچره قیمرت ،فعا یرت تجراری ،گرزار

هرای

اقتصادی و اخبار مربوط به رویدادهای ملی و جهانی است .نوسران در احساسرات
بازار میتواند موجی از بدبینی یا خو بینی ایجاد کنرد و در نتیجره باعر

ایجراد

بیثباتی زیاد و حبابهایی در بازارهای ما ی شود« .شیلر» )1989( 2در کتاب خرود
تحلیل میکند که چگونه احساسات بازار در بازارهای ما ی ،حبابهرا و نوسرانات
بی شماری را تغذیه میکنند؛ به طوری که بازارها به «مدها و مدلها» وابسرته هسرتند
و اشار مینماید که در چنین احساسات بازاری نتایج بازار از پیشبینیها از طریرق
فرضیه بازار کارا و فرضیه انتظارات عقالیی منحرف خواهد شد.
«دِکواِچ» )1999( 3فرض میکند که سه تعیینکننرد بنیرادی انتظرارات وجرود
دارد :دانش ،خالقیت و خو بینی خودبه خود ،یعنی موقعیت بهینه نسبت به آیند .
خو بینی خودبه خودی به معنای خو بینی بر اساس اطالعات یا دانرش نیسرت.
در واقع روح حیوانی زیاد منجر به انتظرارات مثبرت و اعتمادبره نفرس براال و روح
حیوانی کم باع

افزایش بدبینی و اعتمادبهنفس پایین میشود.

1. circularity
2. Shiller
3. Dequech
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«آکر وف» 1و شیلر ( )2010نیز گزار

جامعی از روح حیروانی ارائره دادنرد.

آنها این روح حیوانی را به عنوان یک نیروی روانشناختی تعریرف مریکننرد کره
مشخص میکند چرا رفتار عامالن اقتصادی (عامالن اقتصادی نمایند در مدلهرای
اقتصاد کالن جریان اصلی) ممکن است از عقالیری برودن منحررف شرود و چررا
اقتصاد به نحوی پیشبینی شد توسط این مدلها رفتار نمیکند .پنج جنبره از روح
حیوانی برجسته هستند که عبارت اند از -1 :نقش اعتمادبهنفس؛  -2میل به عدا ت؛
 -3حضررور فسرراد و سررو نیت؛  -4تررأثیر ترروهم پررول؛  -5نقررش داسررتانهررا در
تأثیرگذاری بر رفتار .در این گزار

تجزیهوتحلیرل شرد اسرت کره چگونره روح

حیوانی ،نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد شکل میدهد و بره ویرژ در شررایط
بحران ما ی و رکود اقتصادی ،موردی قوی بررای فعا یرتهرای سیاسرتی اسرتنباط
میکند.
تعدادی از تحقیقات نیرز نقرش احتمرا ی احساسرات را در تقویرت نوسرانات
چرخههای تجراری در نظرر گرفترهانرد؛ جملره « دیگررااوو» )2011( 2و «جانر

و

ساکت» )2016( 3احساسات را به کارگزاران اقتصادی در حال تغییر بین یک قرانون
پیشبینی خو بینانه و بدبینانهای مربوط مریکننرد کره باعر

ایجراد چرخرههرای

تجاری درون زا میشود؛ همان طور که کارگزاران در مورد تو ید دور بعدی بیشرتر
یا کمتر خو

بین میشوند .به جای فرض انتظرارات عقالیری ،کرارگزارانی فررض

شد اند که از قوانین سادۀ پیشبینی منعکسکنند محدودیتهای شرناختی اسرتفاد
میکنند .در مقابل فرضیههای انتظارات عقالیی ،فرض شد است که افراد در درک
و پرداز

اطالعراتی محردود شرد انرد کره هردایتکننرد آنهرا از قروانین سراد

(اکتشافات )4جهت راهنمایی رفتار آنها استفاد می کند .این مردل رفتراری باعر
ایجاد همبستگی در باورها میشود که به نوبه خود مو هایی از خو بینی و بدبینی
(و یا روح حیوانی) ایجاد میکنند که چرخههای درون زا را بره وجرود مریآورنرد.
1. Akerlof
2. De Grauwe
3. Jang and Sacht
4. heuristics
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همچنین «میالنی» ( )2017احساسات را به شروکهرای انتظراری مررتبط مریکنرد؛
تغییرات برونزا در درجۀ خو بینی یا بردبینی بخرش خصوصری و تحلیرل نقرش
احساسات به عنوان منبع نوسانهای کل اقتصادی در یک مدل کینزین جدید همررا
با نوسانهای اقتصادی که برای داد های ایاالت متحد کا یبر یا تخمرین زد شرد
است .در این تحقیق پی برد شد که شوکهای احساسات در حدود  40درصرد از
نوسانات تو ید ایاالت متحد را در افقهای چرخه تجراری توضری مریدهنرد .در
همین زمینه« ،بوفینگر و همکراران» )2013( 1روح حیروانی را در برازار مسرکن در
نظر گرفتند تا اثرات این تغییررات را در نوسرانات تو یرد در مردل کینرزین جدیرد
ببینند .کارگزاران برای پیشبینی قیمتهای واقعی خانه در آینرد برین یرک قرانون
خو بینانه و بدبینانه معلق هستند.
ادبیات قابل توجهی در اقتصاد کالن ،بره عنروان مثرال «برن حبیرب و فرارمر»

2

( )1999اهمیت نوسانات ناخودآگا را نشان میدهند کره « کرههرای خورشریدی»

3

(رویدادهای کامالً غیرقابل پیشبینی) آنها را ایجاد میکنند .کرههرای خورشریدی
که میتواند به شوکهای احساسی مربروط باشرد ،باعر

نوسران در فعا یرتهرای

اقتصادی و حرکت احتما ی بین تعادل چندگانه در اقتصاد میشود.
 .2-1پیشینه پژوهش

در ایران سه پژوهش اثر احساسات را در اقتصاد کشور در نظر گرفتند که هرر سره
در قا ب مدل « »DSGEبود و شوک احساسات در قا ب حباب موجود در برورس
اوراق بهادار بر متغیرهای کالن اقتصادی مؤثر بود است .در این راسرتا «بشریری و
همکاران» 2016( 4و  )2017در دو مقا ه خود اثر شروک احساسرات را برر قیمرت
سهام و متغیرهای کالن بررسی کردند .شوک احساسات بهوسیلۀ حبرابهرا اعمرال
شد که خود از طریق مکانیسم حلقه بازخورد مثبت پشتیبانیشد توسرط اعتقرادات
1. Bofinger et al.
2. Farmer
3. sunspots
4. Bashiri et al
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ناخودآگا ظاهر میشوند .در نتیجه در هر دو محا عره ایرن شروک بره بررسری اثرر
حباب بازار سهام بر متغیرهای اقتصاد کالن در اقتصاد ایران کمک کرد.
همچنین «اسدی و همکاران» )2018( 1یرک مردل از «تعرادل عمرومی پویرای
تصادفی (بیزین)» ( )DSGEاز طریق رویکرد «چرخره تجراری واقعری» ( )RBCبرا
هدف شناسایی عوامل شکلگیری حباب قیمت «بورس اوراق بهادار تهران» ()TSE
را در دو سناریو ساختند .در سناریوی نخست ،پس از بررسی مدل پایره برا شروک
احساسی ،حباب قیمت سهام به طور درون زا در یک مکانیسم بازخورد مثبت ظراهر
میشود که توسط خو بینی مردم پشتیبانی میگردد .در سناریوی دوم تنها شروک
احساسات در مدل وجود ندارد و با توجه به نتایج حاصل از برآورد مردل درسرت
نمایی نهایی بر اساس تقریب الپالس ،مدل پایه بیشتر با ساختار اقتصرادی ایرران و
داد های واقعی سازگار می شود؛ در نتیجه ،شوک احساسات ،نقش مهمی در ایجراد
نوسان قیمت سهام و متغیرهای کالن اقتصادی دارد.
در پررژوهشهررای خررارجی ،پیش رینه قرروی در مررورد ای رن موضرروع در کررار
«آنجلوتوس و الئو» )2013( 2یافت میشود .او ضمن ارائه مفهوم چگرونگی ایجراد
احساسات در مدلهای اقتصادی نشان مریدهرد کره آنهرا در وضرعیت اطالعرات
نرراقص برین کررارگزاران مختلررف وجررود دارنررد .آنهررا در مقا رره خررود بررا عنرروان
«احساسات» ،تئوری جدیدی از نوسانات را توسعه دادنرد کره کمرک مریکنرد ترا
مفاهیم «روح حیروانی» و «احساسرات برازار» در تعرادل منحصرربهفررد ،انتظرارات
عقالیی و مدلهای اقتصاد کالن تحبیق یابد .برای ایرن هردف ،آنهرا ارتباطرات را
محدود کردند و سپس نشان دادند که ممکرن اسرت چرخره تجراری در اثرر نروع
خاصی از شوک بیرونی که ما احساسات مینامیم ،اسرتخرا شرود .ایرن شروکهرا
تغیی رر در انتظررارات از فعا ی رتهررای اقتصررادی را برردون تغیی رر در ترجیحررات و
تکنو وژیهای اساسی شکل میدهند .آنها شبیه کههای خورشیدی هستند ،اما در
مدلهای تعادل منحصربهفرد به کار میروند .آنها همچنین تبیین کردند ،ارتباطرات
1. Asadi et al
2. Angeletos and La’O

احساسات و نوسانات تقاضای کل در ایران :یك دیدگاه الگوی تعادل عمومي پویای تصادفي 13

ممکن است با روشی به انتشار این شوکها کمک کند که شبیه به گستر

مدها و

شایعات است و منجر به پدید های رونق و رکود میشود .در نهایت پتانسیل کمری
بینش خود را در داخل یک نوع مدل  RBCنشان دادند.
«بن حبیب و همکاران» )2015( 1در بررسری خرود برا عنروان «احساسرات و
نوسانات تقاضای کل» نوعی بینش کینزی را فرمولبندی کردنرد کره تقاضرای کرل
مشتق شد از احساسات میتواند نوسانات تو یرد تحرت انتظرارات عقالیری را بره
وجود آورد .هنگامیکه تصمیمات تو ید تحرت اطالعرات نراقص در مرورد تقاضرا
گرفته شود ،تصمیمات بهینه بر اساس احساسات مریتوانرد تعرادلهرای انتظرارات
عقالیی خود ،انجرام تصرادفی در اقتصرادهای اسرتاندارد را بردون اصرحکاکهرای
اطالعاتی پایدار ،اثرات خارجی غیر محدب یرا مکمرلهرای اسرتراتژیک در تو یرد
ایجاد کند.
بن حبیرب و همکراران ( )2016در تحقیرق دیگرری برا عنروان «احساسرات،
بازارهای ما ی و نوسانات اقتصاد کالن» بررسی کرد اند که «چگونه اصحکاکهرای
اطالعاتی ما ی میتوانرد نوسرانات احساسراتمحرور را در قیمرتهرای دارایری و
چرخههای تجاری خودانجام به وجود آورد» .در مدل اقتصادی آن هرا ،احساسرات
بازار ما ی نیمه آگاهانه 2از تو ید و تقاضای براال بررای سررمایه ،قیمرت سررمایه را
افزایش میدهد که در آن بنیادهای قوی سیگنا ی ،اقتصاد را به سمت واقعی میبرد
و در نتیجه منجر به رونق در تو ید و اشتغال واقعی میشود .این مدل ،دال تهرایی
را نیز برای قیمتهای دارایری غیرخحری نامتقرارن و انتقرال و تغییررات هرمزمران
اقتصادی میان کشورها استخرا میکند .آنها در مدل توسرعه « 3»OLGپویرا نشران
دادند که شوکهای احساسات میتواند تو ید پایردار ،اشرتغال و نوسرانات چرخره
تجاری را به وجود آورد.
«چاهرور و گابا و» )2015( 4در مقا ه «در ماهیرت و ثبرات احساسرات» نشران
1. Benhabib et al.
2. exuberant
3. Overlapping Generations
4. Chahrour and Gaballo
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دادند که نوسانات احساسات میتواند توسط تغییرات خودانجرام در عقایرد مرتبره
اول ( )Benhabib et al, 2015یا در عقاید مرتبه باالتر ()Angeletos and La’O, 2013
به د یل ساختار سیگنا ی درونزا ،استخرا شود .ایرن مقا ره ترابع بهتررین واکرنش
خار از تعادل در بازی همکارانه اساسی را تحلیل کرد ترا بررسری کنرد کره «آیرا
تعادلهای احساسی نتایج باثبات یک فرآیند همگرا هستند یا خیر!» آنهرا دریافتنرد
که محدود کردن تعرادلهرای احساسرات برهطرورکلی تحرت عقایرد مرتبره اول و
همپویاییهای یادگیری تحبیقی ،دستنیافتنی هستند؛ درحا یکه تعرادلهرای بردون
شوکهای احساسات ،ویژگیهای ثبرات قروی را نشران مریدهنرد .برا ایرن حرال
تعادلهای انتظارات عقالیی نویزی ممکن است بره دور از مروارد محردود باثبرات
باشند.
«میالنی» )2017( 1در بررسی خود برا عنروان «احساسرات و چرخره تجراری
آمریکا» ،احساسات را در یک مدل  DSGEمقیاس متوسط اقتصاد آمریکا معرفری و
سهم تجربی شوکهای احساسات را نسبت بره نوسرانات چرخره تجراری آزمرون
میکند .در این پژوهش ،فرض انتظرارات عقالیری کنرار گذاشرته شرد اسرت؛ در
عوض ،داد های مشاهد شد روی انتظارات را در تخمین به کرار مریبررد .فررض
شد است که انتظارات مشاهد شد از طریق مدل یادگیری تقریبراً عقالیری شرکل
گیرد .نتایج نشان میدهد که تغییرات برونزا در احساسرات ،مسرئول بخرش قابرل
توجهی (بیش از  40درصد) از نوسانات تاریخی چرخره تجراری آمریکرا هسرتند.
شوک احساسات مربوط به تصمیمات سرمایهگرذاری برزر تررین نقرش را برازی
میکند .وقتیکه مدل بررآورد شرد اسرت ،اعمرال فرضریه انتظرارات عقالیری ،در
عوض ،نقش «شوک خاص سرمایه گذاری ساختاری» 2و تکنو وژی خنثی را بهطور
قابل توجهی گستر

میدهد ،برای اینکه سرهم حرذفشرد احساسرات را در برر

گیرد.
« وچنکو و نایار» )2018( 3در مقا ه خود با عنوان «بهر وری کل عوامل ،اخبار
1. Milani
2. structural investment-specific shocks
3. Levchenko and Nayar
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و احساسات :انتقال بینا مللی چرخههای تجاری» طرح شناسایی جدیدی را بررای
شوک غیر تکنو وژی چرخه تجاری پیشنهاد داد و آن را «احساسرات» نامیرد انرد.
احساسات یک شوک متعامد نسبت به شوک اخبار و  TFPشناساییشد  ،است کره
واریانس خحای پیشبینی کوتا مدت یک متغیر انتظاری را حداکثر میکند (بهطرور
متناوب پیشبینی تو ید ناخا ص داخلی یا شاخص اعتماد مصرفکننرد ) و پرس از
آن انتقال بینا مللی سه شوک شناسراییشرد (تعجرب  ،TFPاخبرار آینرد  TFPو
احساسات) از آمریکا به کانادا تخمین زد میشرود .شروک احساسرات در ایراالت
متحد یک چرخه تجراری را بره وجرود مریآورد و بخرش عمرد ای از نوسرانات
کوتا مدت چرخره تجراری ایراالت متحرد برهحسراب مریآیرد .همچنرین شروک
احساسات تأثیر قابل توجهی بر روی کلهرای کرالن کانرادا دارد .در کوترا مردت،
شوک احساسات از هر دو شوک دیگر در ایجاد تغییرات مشترک 1چرخره تجراری
بین ایاالت متحد و کانادا مهمتر است و مسرئول بریش از  40درصرد از واریرانس
خحای پیشبینی تو ید ناخا ص داخلی کانادا و بیش از یرکسروم از سراعات کرار،
واردات و صادرات کانادا است.
 .2مدل
مدل تحقیق حاضر برگرفته از ا گوی بنحبیب و همکراران ( )2015اسرت برا ایرن
تفاوت که چسبندگی قیمتها و دو ت -بانک مرکزی به آن اضافه شد است .هرر
عضو خانوار از مصرف کاالها و خدمات ،فراغت و نگهرداری مانرد حقیقری پرول
محلوبیت کسب کرد  ،بخشی از درآمد خود را بهصرورت اوراق قرضره نگهرداری
میکند و خانوارها در هر دور برای عرضه کار تصمیمگیری میکنند.
ویژگی کلیدی مدل این است کره «بنگرا هرا تصرمیمات اشرتغال و تو یرد» و
«خانوارها تصمیمات مصرف و عرضه نیروی کار» را میگیرند؛ قبل از اینکه کاالهرا
تو ید و مباد ه و قیمتهای تسویه بازار محقق شوند .ابتدا برا توصریف دنبا رهای از
فعا یتهای مصرفکنندگان و بنگا ها ،ساختار اطالعرات و تعرادلهرای انتظرارات
عقالیی مدل نقشه را در مراحل زیر تبیین میشود:
1. comovement
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 .1در آغاز هر دور  ،خانوارها بر اساس احساسات خود ،انتظاراتی را در مورد
تو ید یا درآمد کل شکل میدهند و توابع تقاضرا بررای هرر کراالی متفراوت را برر
اساس احساسات خویش و شوکهای ترجیحی ویژ روی هر کاال پدید میآورنرد؛
مشروط بر اینکه قیمتها زمانی تحقق یابد که بازارهای کاال باز است.
 .2بنگا ها نیز مانند خانوارها بر این باورند که احساسات میتواند بر تو ید یرا
درآمد کل اثر داشته باشد .برخالف خانوار ،بنگرا هرا برهطرور مسرتقیم احساسرات
خانوار یا شوکهای ترجیحی ویژ را مشاهد نمیکننرد؛ در عروض یرک سریگنال
نویزی دربرارۀ تقاضرا دریافرت مرینماینرد کره ترکیبری از تقاضرای خراص بنگرا
(شوکهای ترجیحی ویژ ) و تقاضای کل (احساسات) است.
 .3با توجه به دستمزد اسمی ،خانوارها بر اساس احساسات خرود و دسرتمزد
حقیقی انتظاری ،تصمیمات عرضه نیروی کار را میگیرنرد و بنگرا هرا تصرمیمات
اشتغال و تو ید را بر اساس سیگنالهای خود اتخاذ میکنند .در این مرحلره ،هنروز
بازارهای کاالها باز و قیمتهای کاالها محقق نشد است و هریچ تضرمینی وجرود
ندارد که تقاضای نیروی کار به طور خودکار برا عرضره نیرروی کرار برابرر و برازار
نیروی کار تسویه شود .با این حال ،در تعادل ،جایی کره در آن توزیرع احساسرات
محکم 1شد است ،عرضه نیروی کار همیشه با تقاضای آن برابر خواهد بود.
 .4بازارهای کاالها باز است ،کاالها در قیمتهای تسویه بازار مباد ه شد اند و
دستمزد واقعی و مصرف حقیقی محقق گشته است.
 .1-2خانوار

مدل پایه خانواد ای را نشان میدهد که زنجیر ای از کاالها را مصرف میکنند .هرر
یک از کاالهای مصرفی را یک تو یدکنند انحصاری (که با

j   0,1

نشران داد

میشود) تو ید کرد است .با استفاد از جمعکنند «دیکسیت -استیگلیتز» 2زنجیرر
کاالهای مصرفی  C jtبا یک کاالی مصرفی «نهایی»  C tتجمیع شد است:

1. pinned down
2. Dixit–Stiglitz aggregator
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در این رابحه  ،   1کشش جانشینی است jt ،گراریتم شروک ویرژ اسرت کره
دارای توزیع -نرمال و مستقل و یکسان ( )i.i.dبا میرانگین واحرد اسرت 1 .تروان


روی شوک  jtیک وسیله نرمالسازی برای ساد کردن عبرارت بعرد از آن اسرت.

مسئله تصمیمگیری خانوار را میتوان یک تابع دو مرحلهای دانست؛ نخست فرارغ
از سححی از  Ctکه خانوار بر اساس آن تصمیم میگیرد ،خرید ترکیبی از زنجیرر
کاالهای مصرفی C jt ،که هزینه دستیابی به این سح از کاالی مصررفی نهرایی را
حداقل میکند ،همیشه بهینه خواهد بود .دوم اینکه با توجه به هزینره دسرتیابی بره
سح داد شد ای از  ، Ctخانوار به نحو بهینه  N t ، Ctو  M tرا انتخاب میکند.
با فرض اینکه   tضرریب الگرانرژ مسرئله نخسرت باشرد ،شراخص قیمرت
بهصورت زیر به دست میآید:
( )2

 Pt

) 1 ( 1

dj 


)  t     jt ( Pjt


1

که ضریب الگرانژ همان شاخص کرل قیمرت مناسرب بررای مصررف اسرت،
P
بنابراین ،با توجه به هرر سرح مصررفی  C tو قیمرتهرای نسربی کاالهرا ، t
Pjt
تقاضای مصرفی بهینه خانوار برای هر کاال برابر است با:


( )3

 P 
  t  jt C t
P 
 jt 

jt

C

زمانی که  ،   هر کاال جانشینهای نزدیرک و نزدیرکترری یافتره و در
نتیجه هر بنگا قدرت بازاری کمتری خواهد داشت.
در ادامه ،خانوار نمایند محلوبیت را از طریق مصرف کل  ، C tفراغت 1  N t

Mt
و نگهداری ماند حقیقی پول
Pt
تابع  MIU1است ،استخرا میکند:

با توجه به تابع محلوبیت زیرر کره برهصرورت

Mt
M
) )  log Ct  n ( 1  Nt )  m log ( t
Pt
(Pt )4



E0   tU ( Ct , Nt ,
t 0

1. Money in Utility
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در این تابع 0    1 ،عامل تنزیل  n ،عکس کشش عرضه نیرروی کرار و

  mعکس کشش تقاضای پول است .در هر دور  ،خانوار اقدام به عرضه  N tواحد
نیروی کار و  K tواحد سرمایه به بنگا ها نمود و از محل آن به ترتیب بره میرزان
 Wtو  Rtواحد درآمد کسب میکند .گفتنری اسرت کره  K tو  N tبره ترتیرب برا
مجموع سرمایه و نیروی کار عرضه شرد بره هرر یرک از بنگرا هرا برابرر هسرتند،
بهگونهای که:
K t ( j ) dj

بهعالو خانوار به درآمد
تو یدکنندۀ کاالی واسحهای

t

1



0

N t ( j ) dj K t 

Wt Nt



1



0

Nt 

از محل کار و سود توزیرع شردۀ بنگرا هرای

میرسد.

با توجه به این فروض ،قید بودجه خانوار بهصورت زیر است:
()5

Pjt C jt dj  PI
t t  M t  Bt  Rt Kt 1  Wt N t  M t 1  t Tt  ( 1  it 1 )Bt 1

که در آن
Bt

ارز

Pjt

قیمت کاالی مصرفی،

اسمی اوراق قرضه و

Tt

Pt

شاخص قیمتها،

It

1



0

سرمایهگذاری،

ما یات مقحوع از طرف خانوار هستند.

همچنین محدودیت بودجه ( )5میتواند بهصورت زیر ساد سازی شود:

PC
t
t  PI
(t t  Bt  Rt Kt 1  Wt Nt  M t 1  M t  t Tt  ( 1  it 1 )Bt 1 )6

()7

Bt
R
W
M t 1 M t

T
B
 t Kt 1  t Nt 

 t  t  ( 1  it 1 ) t 1
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

Ct  I t 

از سررروی دیگرررر ،انباشرررت سررررمایه خصوصررری برررر اسررراس رابحررره
 Kt  It  ( 1   )Kt 1شکل میگیرد .با توجه به قید بودجه ،مسئله بهینرهسرازی
خانوار نوعی با استفاد از معاد ه الگرانژ ( )8معرفی میشود.

M 
 
L  E0   t  log Ct  n ( 1  Nt )  m log ( t )
Pt 
t 0
 

R
W
M
M  T
B
B  
 t  t Kt 1  t Nt  t 1  t  t  t  ( 1  it 1 ) t 1  Ct  Kt  ( 1   )Kt 1  t  
Pt
Pt
Pt
Pt Pt
Pt
Pt  
 Pt

( )8

شرایط مرتبه اول برای خانوار نوعی عبارت است از:
Lt
1

 t  0
Ct Ct
( )9
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Lt
W
  n   t t   n   t wt  0
Nt
Pt
()10

()11
()12

Lt
 t   Et [ rt 1  ( 1   )]  t 1  0
Kt

Lt
Lt
m
Pt


  t   Et  t 1
0
Mt

(
m
)
m
P
t
t
t 1
(
)
Pt

Lt
Lt
Pt

)   t   Et  t 1 ( 1  it
0
Bt
) ( bt
Pt 1
)
Pt

(

()13

با استفاد از شرایط مرتبه اول ،معاد ه او ر ،عرضه نیروی کار ،تقاضرای مانرد
حقیقی پول ،معاد ه فیشر و تقاضای اوراق قرضه به دست میآیرد .عرضره نیرروی
کار از حل همزمان معاد ه ( )9و ( )10به دست میآید.
(wt   n Ct )14

برای به دست آوردن رابحه برای تقاضای مانرد حقیقری پرول ،روابرط ( )9و
( )13را در رابحه ( )12قرار میدهیم که رابحه زیر به دست میآید:
()15

m

 it  1
 Et 

mt
 1  it  Ct

رابحه او ر نیز با قرار دادن معاد ه ( )9در معاد ه ( )13به دست میآید:
) 1 ( 1  it
1

Ct 1  t 1
(Ct )16

 Et

و معاد ه بعدی رابحه فیشر یا همان رابحره برین نرر اجرارۀ سررمایه و برازد
اسمی اوراق مشارکت یک دور ای که از تصمیمگیری سبد داراییهرای خرانوار برا
قرار دادن رابحه ( )13در رابحه ( )11به دست میآید.
]) ]  Et [ rt 1  ( 1  

()17

) ( 1  it

 t 1

[ Et

 .2-2بنگاهها

بنگا ها تصرمیمات تو یرد را قبرل از براز شردن بازارهرای کاالهرا و انجرام مباد ره
میگیرند؛ بنابراین ،بنگا ها بهطور طبیعی سرعی مریکننرد ترا اطالعراتی (از طریرق
بررسیهای بازار یا پیشبینی کارگزارها یا پریش فررو ) دربرار تقاضرای خراص

20
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C

برای محصوالتشان و تقاضای کل مربوطره  C tقبرل از تصرمیمات تو یرد و

استخدام ،به دست آورند .آنها با یک دستمزد اسمی

Wt

و یک منحنری تقاضرا برا

شیب نزو ی ارائهشد توسط معاد ه ( )3روبرهرو هسرتند ،امرا قیمرتهرا ،دسرتمزد
حقیقی و تو ید کل هنوز محقق نشد انرد؛ بنرابراین فررض مریکنریم کره بنگرا هرا
تصمیمات اشتغال و تو ید بهینه را بر اساس سیگنالهای برازار دربرارۀ احساسرات
خانوار  Z tو شوک تقاضای ویژ

1

  jtمیگیرنرد .برهطرور خراص (هماننرد مردل

جزیر ای وکاس) ،ما فرض میکنیم که بنگا ها یک سریگنال نرویزی  S jtدریافرت
میکنند که یک میرانگین وزنری از تقاضرای بنگرا  jt 2و تقاضرای کرل انتظراری
خانوارها است.
()18

s jt   log jt ( 1   )log Zt   jt   jt  ( 1   )zt   jt

که    0,1پارامتر وزندهی است و   jtیک نویز ویژ است که سریگنال
تشدید میکند؛ بنابراین بنگا هرا (حتری برا فررض  )  2  0برا مسرئله اسرتخرا
سیگنال مواجه هستند؛ زیرا مسئله عدم اطمینان دربار تقاضای کل و اجرزای ویرژۀ
تقاضا تا قبل از فررو

محصروالت و تسرویه برازار در قیمرتهرای تعراد ی حرل

نخواهد شد.
هر یک از بنگا ها اشتغال و تو ید خود را بر اساس سیگنال برای بره حرداکثر
رساندن سود مورد انتظار انتخاب میکنند .کاالی نهایی

Yt

از طریرق زنجیرر ای از

کاالهای واسحه  Y jtتو ید شد است .برا فررض اینکره تمرام کاالهرای واسرحهای،
جانشینهای ناقص با کشش ثابت جانشینی  هستند ،تابع جمعکنند مربروط بره
آنها میتواند بهصورت زیر تعریف شود:
()19

, f 1

)  (  1

dj 



(  1 ) 

Y jt

Yt    

 0

1 
jt

1

با توجه به بردار قیمت نسبی ،بنگا تو یدکنند کاالهای نهایی مقدار کاالهرای
واسحهای Y jt

را انتخاب میکند تا سود خرود را بره حرداکثر برسراند .پرس مسرئله

بهینهسازی بنگا عبارتاند از:
1. idiosyncratic demand shocks
2. firm-level demand
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()20


Pjt Y jt dj 


1



0



)  (  1

dj 





1

) max E  Pt   1jt Y jt (  1
 0
Y jt



شرط مرتبه اول ،تابع تقاضای زیر را برای بنگا  jارائه میدهد:


 jt Yt

()21

 Pjt 
Y jt  

 Pt 

که بیانگر تقاضای کاالی  jبهعنوان تابعی از قیمت نسبی و تو ید نهایی آن است.
 Z tاحساسات مصرف کنند در مورد تو ید کل

Yt

در ابتردای دور  tرا نشران

میدهد؛ به عبارت دیگر ،احساسات را بهعنوان منشأ انتظارات مصررفکننرد در مرورد
درآمد کل در نظر میگیریم .در این مرحله ،هنوز تو ید صورت نگرفته اسرت ،بنرابراین،
قیمت تسویه بازار  ، Pjtشاخص قیمت کل  Ptو تو یرد کرل  Ytبره دسرت نیامرد
است .در نتیجه ،تو ید واقعی  ، Ytمصرف حقیقی  ، Ctسررمایهگرذاری حقیقری  I tو
مخار حقیقی دو ت  Gtهنوز قابل مشاهد نیست .خانوار بر اساس احساسات خرود
در مورد تو ید کل ،بر این باور است که سح تو ید کل با جمرع هزینرههرای مصررف،
سرمایهگذاری و مخار دو ت برابر اسرت:
سح تو ید کل پیشبینیشد

Zt

 I te  Gte  Zt

 ، Cهمره آنهرا بره

e
t

بستگی دارد.
()22

Yt  Z t

 .1-2-2بنگاه تولیدكننده كاالی واسطهای

بنگا تو یدی کاالی واسحهای

K jt ،j

واحد سررمایه

و N jt

واحرد نیرروی کرار بررای

تو ید محصول  Yhjtبا توجه به تکنو وژی بازدهی ثابت نسبت به مقیراس اسرتخدام
میکند:
()23

) ,   ( 0,1



K jt 1

1
jt

Y jt  At N

که در آن  Atشوک تکنو وژی هست که بررای همره بنگرا هرای تو یدکننرد
کاالهای واسحهای مشترک است.
فرض بر این است که شوک تکنو وژی فرآیند خود رگرسیونی زیرر را دنبرال
میکند:

A

()24

) At  At 1 exp ( eAt
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که در آن )  A ( 1,1یک ضریب خود رگرسیون و  eAtیک شوک برهطرور
سریا ی غیر همبسته است که بهطور نرمال با میانگین صفر و انحراف اسرتاندارد  A
توزیع شد است.
 .2-2-2قیمتگذاری بنگاه

هر بنگا  jدر تو ید محصوالت خود قردرت انحصراری دارد و نقرش مهمری را در
تنظیم قیمت ایفا میکند .در انجام این کار ،بنگا با تابع هزینه درجه دو برای تنظیم
قیمت اسمی ،با توجه به کاالهای نهایی مواجه است؛ بنابراین:
2

()25

p 


Pjt
 1  Yt




1 


) 2  (  t 1 ) (  t
Pjt 1


که در آن   p f 0درجه چسبندگی قیمت اسمی است .به نظر میرسد ایرن
رابحه ،همان طور که در «روتمبر  )1982( »1تأکیرد شرد  ،اثررات منفری تغییررات
قیمت را بر مصرفکنند و بنگا مورد توجه قرار دهد .این اثرات منفری برا انرداز
تغییر قیمت و با مقیراس کلری فعا یرت اقتصرادی  ، Ytافرزایش مری یابرد؛ هماننرد
«آیر نررد )2007( »2تررورم هرردف بانررک مرکررزی بررا   نشرران داد مرریشررود.
P
  t 1  t 1سح کلی تورم در دور گذشته است .پارامتر  بین صفر و یک
Pt  2
واقع شد است . 0    1 :ایرن بردان معناسرت کره ترا چره حرد تنظریم قیمرت
گذشتهنگر است یا تعدیل در راستای تورم روند وابسته به ایرن اسرت کره آیرا 

نزدیک به صفر یا یک است .هنگامیکه    0هست بنگا ها تشخیص مریدهنرد
که تعدیل قیمتهایشان در راستای تورم هدف بانک مرکزی بدون هزینره اسرت و
وقتی    1باشد بنگا ها درمییابند که تعدیل قیمرتهایشران در راسرتای نرر
تورم دور قبل بدون هزینه است .در عوض  همان نقش درجه شاخصبندی در
مدل «کا وو» را بازی میکند .اگر

 0

باشد دال ت بر عردم شراخصگرذاری و

   1دال ت بر شاخصگذاری کامل دارد.

با وجود هزینههای تعدیل قیمت ،بنگا واسرحهای برا مسرئله بهینرهسرازی پویرا
1. Rotemberg
2. Ireland
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t 0

مواجه است؛ بنگا واسحهای  jبرنامه احتما ی برای  K jt ، N jtو  Pjtبرای
را طوری انتخاب میکند که ارز کنونی جریان سود انتظاری آن حداکثر شود:
()26





jt


  jt
E 0   t t 
} , P jt
t 0
 Pt

max

S

jt

,N

jt

{K

که در آن از تابع سود آنی برابر است با:
()27

 jt  PjtY jt  Wt N jt  Rt K jt 1  Pt AC jt

در تابع هدف بنگا  ،عامل تنزیل توسط

فرآیند  t t

معین شد است که در آن

  tمحلوبیت نهایی درآمد واقعی نامید میشود .بنگا « »jاوم بهینهسرازی خرود را
با توجه به محدودیتهای ( )21و ( )22و مثبرت برودن ضرریب الگرانرژ ( ) t f 0
انجام میدهد.
2

 
Pjt
 1  Yt  
     1 
 
 (  t 1 ) (  t ) Pjt 1
 




( )28


 P 1

  t  t  jt   jt Yt  Wt N jt  Rt K jt 1  p
 t 0
Pt
Pt
2
 Pt 


l  Et 




 Pjt 
1

t  At N jt K jt 1     jt Yt  S jt
P



 t 


شرایط مرتبه اول نسبت به  K jt ، N jtو  Pjtبهصورت زیر میشود:
()29

 Y jt
W
l
 ( 1 ) t
 t 0
N jt
 t N jt
Pt

()30

Y jt

R
l
 t
 t 0
K jt
 t K jt 1
Pt

 Pjt
 Yt
 1

P
P
 jt 1
 jt 1
 jt Yt 

 S jt  0
Pt 

()31

 1



 Pjt   jt Yt
l

 Et  t ( 1   ) 
  t p

Pjt
P
Pt
 t 



 Pjt 1
 Yt 1 Pjt 1
 Pjt 
  p  t 1 
 1
 t 

2
 P

P
jt
jt
 Pt 



بررا سرراد سررازی معررادالت ( )29و ( )30و تقسریم آنهررا بررر یکرردیگر رابحرره
جایگزینی بین نهاد های نیروی کار و سرمایه به دست میآید:
t Y jt

()32

t N jt
Y jt

()33

) wt  ( 1  

t

 t K jt 1

rt  
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wt
( 1   ) K jt 1

rt

N jt

()34

wt

N jt
( 1   ) rt
پس:

pt

K jt 1 

در معررادالت ( )32و ( )33عبررارت  t tهمرران هزینرره نهررایی واقعرری (
 ) mct  MCtاسررت .همچنرین  t f 0ضررریب الگرانررژ مربرروط برره تررابع

تکنو وژی است .همانند آیر نرد ( )1997و «دیرب ،)2003( »1شرروط ( )33و ()34
اشار دارند که سود واحد( ، q pt ،2کره نسربت قیمرت بره هزینره نهرایی را انرداز
میگیرد) برابر با

 t t

است.

با توجه به اینکه بنگا بازد ثابت نسبت به مقیاس دارد ،میتوانیم هزینه نهایی
واقعی را با برابر قرار دادن سح نیروی کار و سرمایه مورد نیاز بررای تو یرد یرک
واحد کاال یعنی  At N 1jt K jt 1  1به دست آوریم کره برهصرورت زیرر

است:
N jt  1




wt 

 At 

(
1


)
rt 






wt

N jt 

(
1


)
r
t





که دال ت میکند:


پس:


wt 



( 1   ) rt 
 
At


wt 



 ( 1   ) rt 
At

که بهصورت زیر ساد میشود:
()35

wt1 rt
At



At N 1jt K jt 1  At N 1jt

 1 


 

jt

N

1


mct  
 wt
 1 

1

1


mct  

 1 

توجه داشته باشید که هزینه نهایی وابسته به بنگا  jنیست؛ همه بنگا ها شوک
تکنو وژی یکسان دریافت میکنند و همه بنگا هرا ،نهراد هرا را در قیمرت یکسران
اجار میدهند (.)Villaverde & Ramirez, 2006
در ادامه از آنجا که

Yt  Zt

است ،پس ساد سازی معاد ه ( )31نیز بهصورت
1. Dib
2. Mark up
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 همه بنگرا هرا تو یدکننرد کاالهرای واسرحهای یکسران،در یک تعادل متقارن

، N jt  Nt ، K jt  Kt  بره طروری کره،هستند و تصمیمات مشابه مریگیرنرد
: پس.  jt   t  و jt  t ، Y jt  Yt ، Pjt  Pt
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()36
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بنابراین پس از ساد سازی معاد ه باال ،منحنی فیلیپس به صرورت رابحره زیرر
بدست می آید:
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()37

  p

همچنین فرض میشود که تقاضای خاص بنگا (شوک رجحان ویرژ ) نیرز از
فرآیند خودرگرسیو تبعیت میکند:
()38

) et  N ( 0, 2t

)  t   t 1 exp( e


t

 .3-2دولت و مقام پولی

یکی از بخشهای محا عه حاضر مدلسازی دو ت و بانک مرکزی اسرت .بره د یرل
عدم استقالل بانک مرکزی در ایران نمیتوان دو ت و بانک مرکرزی را بره صرورت
دو بخش مجزا مدلسازی کرد؛ بلکه باید هر دو بخش را در یک چارچوب در نظر
گرفت .فرض بر این است که هدف دو ت متوازن نگه داشتن بودجه خود است .در
این مورد بانک مرکزی نیز به نحوی عمل میکند که دو ت به هردف اصرلی خرود
دست یابد .دو ت سعی دارد تا هزینههای خود را از طریرق درآمردهای حاصرل از
دریافت ما یات از خانوارها ،فررو

اوراق مشرارکت و درآمرد حاصرل از فررو

نفت متوازن سازد .در صورت توازن بودجه از طریق این سره منبرع درآمرد ،خلرق
پو ی اتفاق نخواهد افتاد و بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست پو ی بدون در نظرر
گرفتن محدودیت بودجه دو ت خواهد بود؛ اما چنانچه برا وجرود ایرن سره منبرع
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درآمدی کسری اتفاق بیفتد ،دو ت از طریق استقراض از بانک مرکزی (برداشت از
سپرد های خود نزد بانک مرکزی) که به معنی خلق پول است ،اقدام به تأمین ما ی
کسری بودجه خود خواهد کرد و این به معنی سلحه ما ی است.
نکته قابل توجه این است که فرو

ارز حاصل از درآمدهای نفتی بره دو رت

نیز خود در پایه پو ی منعکس خواهد شد؛ بنرابراین ،آنچره در قیرد بودجره دو رت
به صورت تغییرات پایه پو ی منعکس می شود ،ترکیب درآمدهای نفتری و برداشرت
از سپرد های دو ت نزد بانک مرکزی است .با این توضیحات به بیان ریاضی ،قیرد
بودجه دو ت عبارت است از:
()39

 bt

که در آن

Gt

mt 1

t

  t  mt 

bt 1

t

) Gt  ( 1  it 1

مخار دو ت  t ،ما یات و  M tنشاندهند پایه پو ی است.

پایه پو ی (ترازنامه بانک مرکزی) بهصورت رابحه ( )40تعریف میشود که در
آن  DCtاعتبارات داخلی و

FRt

ذخایر خارجی (خا ص داراییهرای خرارجی)

بانک مرکزی است .در واقع ،در این رابحه فرض شرد کره عمرد بانرکهرا تحرت
تملک دو ت هستند؛ بنابراین ،خا ص بدهی دو ت به بانک مرکزی و خا ص بدهی
بانکها به بانک مرکزی در مجموع اعتبارات داخلی را تشکیل میدهد.
()40

M t  DCt FRt

با تقسیم طرفین این رابحه بر  ، Ptپایه پرو ی حقیقری (رابحره  )41بره دسرت
X
خواهرررد آمرررد کررره در آن  xt  tبررره معنررری مقرررادیر حقیقررری متغیرررر
Pt
 X t  M t , DCt , FRtهستند .فرض میشود انباشت داراییهای خارجی حقیقی
بانک مرکزی از رابحه  42تبعیت میکند.

(mt  dct  frt )41
  ort

()42

frt 1

t

frt 

در واقع ،در این رابحه فرض شد که انباشت دارایی خارجی بانک مرکزی بره
میزان درآمدهای حاصل از فرو

نفت (  ) ortتوسط دو ت بستگی دارد؛ به عبارت

دیگر ،فرض بر این است که دو ت )    ( 0,1درصد از درآمدهای نفتی خرود
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را مستقیماً به بانک مرکزی فروخته ،تبدیل به ریال میکنرد و  1  درصرد از آن
را در صندوق توسعه ملی نگه میدارد؛ بنابراین ،تصمیمگیری در مورد نحو خرر

کردن درآمدهای نفتری جدیرد توسرط پرارامتر  مشرخص مریشرود .درنتیجره،
موجودی حقیقی صندوق نیز از فرآیند زیر تبعیت میکند که در آن

1

درصرد

از درآمد نفت در هر دور به این صندوق واریز میشود (رابحه .)43
 ( 1   ) ort

()43

ndf t 1

t

ndf t 

همچنین ،فرض میشود درآمدهای نفتی از یک فرایند خود رگرسریون مرتبره
اول نظیر رابحه  44پیروی میکند.
()44

or
ort  ort 
) exp( eort
1

در خصوص قاعد سیاست پو ی ،مبنای ارائه این قاعرد سیاسرتی ،درک ایرن
واقعیت مهم است که یک سیاست پو ی مناسرب بایرد نسربت بره تغییررات تو یرد
ناخا ص داخلی واقعی و تورم حساس بود  ،نر بهر یک ابرزار سیاسرتی کلیردی
قابل تعدیل و انعحافپذیر باشد .در این راستا در اکثر محا عات خرارجی از قاعرد
تیلور ( )1993استفاد میشود .بر اساس این قاعد  ،مقام پرو ی از طریرق تغییرر در
نر بهر اسمی ،به عنوان ابزار سیاستی و برا توجره بره انحرراف تو یرد و ترورم از
مقادیر هدف خود ،تصمیمات مقتضی را اتخاذ مریکنرد .بررسریهرای تجربری در
اقتصاد ایران نشان میدهد که هیچگونه هدفگذاری صریحی در خصوص تورم یرا
رشد اقتصادی در سیاستهای پو ی وجود نداشته است .به حرا دسرتوری برودن
تعیین نر بهر در اقتصاد ایران ،بهمنظور شبیهسازی این قاعد باید تغییرات حجرم
پول را مبنای سیاستگذاری قرار دهیم .غا باً نر رشد نقدینگی و نر رشد حجم
پول به عنوان ابزار سیاست پو ی در مدل تعادل عمومی پویرای تصرادفی کره بررای
اقتصاد ایران در نظر گرفته شد است .برا توجره بره شررایط تصرری شرد در ایرن
محا عه نیز تغییرات حجم پول بهعنوان ابزار سیاست پو ی در نظر گرفته شد است.
بنابراین تابع عکسا عمل سیاستگذاری پو ی به نحوی است کره برر اسراس
آن ،سیاستگذار نر رشد حجم پول را به نحوی تعیین میکند کره بره دو هردف
خود ،یعنی کاهش انحراف تو ید از تو ید برا قو و انحرراف ترورم از ترورم هردف
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دست یابد؛ اما بانک مرکزی هیچگونه هدفگذاری صریحی ندارد که بررای عمروم
اعالم شود .با ایرن حرال بره د یرل وجرود هردفگرذاری در برنامرههرای توسرعه،
سیاستگذاران همیشه در تال اند تا هدفی ضمنی را دنبال کنند .بر این اساس در
تابع عکسا عملی که در اینجا معرفی میکنیم ،فرض مریشرود ،ترورم هردف یرک
متغیر غیر قابل مشراهد اسرت کره تنهرا در اختیرار سیاسرتگرذاران برود  ،سرایر
کارگزاران اقتصادی اطالعی از آن ندارند .همچنین فرض بر این اسرت کره هردف
ضمنی این تورم از یک فرآیند خود رگرسیون مرتبرۀ اول برهصرورت زیرر تبعیرت

میکند که در آن ضریب مردل ( *  ) نزدیرک بره «یرک» اسرت .بنرابراین امیرد
ریاضی شرطی تورم هدف در دورۀ  tبسیار نزدیک به امید ریاضی ترورم هردف در
دورۀ گذشته است .د یل اعمال این فرض ،آن است که سیاسرتگرذار پرو ی سرعی
میکند به طور متوسط ،تورم هدف را در طرول زمران ثابرت نگره دارد؛ امرا گراهی
اوقات در رسیدن به این هدف ناکام میماند .برا توجره بره ایرن توضریحات ،ترابع
عکسا عمل سیاستگذار پو ی بهصورت غیرخحی به شکل زیر تعریف میشود:
y

()45

) exp( vt
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رشد حجم اسمی پول است و از رابحه زیر به دست میآید:

Mt
Pt mt
mt



.
M t 1
Pt 1 mt 1
mt 1

mbt

در ادامه فرض میشود که مخار دو ت نیرز از فرآینرد خودرگرسریو تبعیرت
میکند:
()48

) eG  N ( 0, G2

) G  ( 1,1

) Gt  GtG1 exp( eGt

 .4-2شرط تسویه بازار

برررای تعررادل در بررازار کرراال بایرد عرضرره کررل بررا تقاضررای کررل (جمررع مصرررف،
سرمایهگذاری خصوصی و مخار دو ت) برابر باشد.
2

()49
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 وضعیت پایدار.5-2

 الزم است مقادیر وضرعیت پایردار تعریرف شروند؛،پس از تعریف تعادل اقتصادی
. Et xt 1

 xt  xt 1  x

اگر

 مقدار وضرعیت پایدارشران از قبرل،برخی از متغیرهای درونزا مثل بهر وری
.)تعیین شد است (بهطور برونزا
معادالت برحسب ساد ترین به پیچید ترین معادالت بازنویسی مریشروند ترا
.همه متغیرها برحسب پارامترها به دست آیند
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 .3كالیبراسیون و برآورد مدل
برای برآورد پارامترهرای ایرن مردل از رو

بیرزین و از ا گروریتم «متروپرو یس-

هستینگز» استفاد شد است .با استفاد از این ا گروریتم ،پرنج زنجیرر مروازی برا
حجم  700هزار برای به دست آوردن چگا ی پسین پارامترها استخرا میشرود .از
آنجا که هفت شوک ساختاری در مدل وجود دارد ،حداکثر امکان استفاد از هفرت
متغیر قابل مشاهد برای برآورد مدل وجود دارد .در این مدل ،از پرنج متغیرر قابرل
مشاهد  ،یعنی «تو ید»« ،تورم»« ،نر رشد پایه پو ی»« ،مخار مصررفی دو تری» و
«درآمدهای نفتی» استفاد شد است .دو متغیر نخست بیانگر وضرع کلری اقتصراد،
نر رشد پایه پو ی نمایند ای از سیاسرتگرذاری پرو ی ،مخرار مصررفی دو تری
نشاندهند سیاستگذاری ما ی و درآمدهای نفتی نشاندهند نقش نفت در اقتصاد
خواهد بود .برای این منظور از داد های فصلی تعدیل شدۀ تو ید ناخا ص داخلری،
تورم بر اساس شاخص بهای مصرفکنند  ،رشد پایه پو ی ،مخار مصرف دو تری
و درآمدهای نفتی در دور  1383تا  1394استفاد شد است.
قبل از برآورد پارامترها ،باید پارامترهایی که نیاز به برآورد ندارند مشرخص و
مقدار آنها کا یبر شوند .برخری از پارامترهرا از مقرادیر وضرعیت پایردار متغیرهرا
استخرا میشوند و نیازی به برآورد آنها وجرود نردارد .از جملره ایرن پارامترهرا
میتوان به نر استهالک سرمایه اشار کرد .بر اساس قاعد حرکت سرمایه داریم:
Kt  I t  ( 1   )Kt 1

این رابحه در وضعیت پایدار بهصورت زیر خواهد بود:
K  I  ( 1   )K

K  I
I
K

 

بنابراین با فرض اینکه میانگین بلندمدت سرمایهگذاری و میرانگین بلندمردت
حجم سرمایه بیانگر مقدار وضعیت پایدار این متغیرهرا باشرند ،مریتروان بره نرر
استهالک سرمایه خصوصری دسرت یافرت .همچنرین در صرورت وجرود بررآورد
پارامترها در محا عات انجامشد قبلی ،آن برآورد به عنروان اطالعرات او یره پرارامتر
حا میشود .چنانچره هریچکردام از ایرن دو رو

قابرل اعمرال نباشرد ،حردس
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پژوهشگر دربار پارامتر به عنوان اطالعات او یه حا میشود .در ادامه برای اینکره
نشان داد شود که کدام یک از پارامترها قابل برآورد هستند از دستور شناسرایی 1در
نرمافزار استفاد میشود .بعضی از پارامترها به د یل عردم شناسرایی بررآورد نشرد
است که مقادیر کا یبر شد آن در جدول  1آورد شد است.
جدول  .1پارامترهای کالیبره شده مدل
توضیحات

مقادیر کالیبره شده

منبع

پارامتر




عدس کشش تقاضای پول
درصد فروش مستقیم درآمدهای نفتي به بانك مرکزی
نرخ استهالک

0/24
0 /8
0/04

بهرامي و رافعي ()1393
توکلیان ()1394
محاسبات تحقیق

پارامتر وزن در شاخصبندی تورم

0 /5

آسداری و همداران ()2011

 z2

واریانس احساسات

0/35

محاسبات تحقیق

m



2

برای برآورد ابتدا باید توزیع ،میانگین و انحراف معیار پیشین 3که برای پارامترها در
نظر گرفته میشود ،تعیین گردد .با در نظر گررفتن مقرادیر او یره بررای میرانگین و
انحراف معیار پارامترها میتوان با استفاد رو

بیرزین پارامترهرا را بررآورد کررد.

توزیع ،میانگین و انحراف معیار پیشین و نتایج حاصل از برآورد بیزین پارامترهرا و
انحراف معیار آنان (میانگین و انحراف معیرار پسرین )4در جردول شرمار  2ارائره
شد اند .در این جدول ،چگا ی پیشین برای هرر پرارامتر برر پایره ویژگریهرای آن
پارامتر و ویژگیهای چگا ی موردنظر انتخاب شد است .برای مثال چگا ی «بتا» با
سه پارامتر میانگین ،انحراف معیار ،حد پایین و حد باال مشخص میشود؛ بنرابراین،
برای برآورد پارامترهایی که در باز خاصی از اعداد قرار مریگیرنرد بهترر اسرت از
این چگا ی استفاد شود.

1. Identification
2. Ascari et al.
3. prior
4. posterior
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جدول  .2برآورد پارامترهای مدل در حالت وجود احساسات
پارامتر









y


A

*



G

کشش جانشیني بین دورهای مصرف
نرخ ترجیحات زماني مصرفکننده
سهم سرمایه خصوصي در تولید
درجه شاخصبندی تورم

گاما
بتا
بتا
بتا

ضریب اهمیت تورم در تابع واکنش سیاست پولي

نرمال

)0/05( -1/07

ضریب اهمیت تولید در تابع واکنش سیاست پولي

نرمال

)0/17( -2/35

)0/0664( -2/4502

پارامتر وزن در سیگنال نویزی دریافتي بنگاه

بتا

) 0/ 1( 0/ 4

)0/0697( 0/3565

ضریب فرآیند خودرگرسیون شوک تدنولوژی

بتا

)0/05( 0/9

)0/0219( 0/9747

ضریب فرآیند خودرگرسیون شوک تقاضای ویژه

بتا

) 0/ 1( 0/ 5

)0/0986( 0/5

ضریب فرآیند خودرگرسیون تورم هدف

بتا

) 0/ 1( 0/ 9

)0/0143( 0/938

ضریب فرآیند خودرگرسیون مخارج دولت

بتا

)0/05( 0/8

)0/0507( 0/5861

n

v

انحراف معیار شوک سیاست پولي

A

انحراف معیار شوک تدنولوژی

 or

انحراف معیار شوک درآمدهای نفتي

g

انحراف معیار مخارج دولتي



انحراف معیار نویز ویژه



انحراف معیار شوک تقاضای ویژه



انحراف معیار شوک تورم هدف

 mb

*

)0/0518( -1/0798

توضیحات

توزیع

ضریب فرآیند خودرگرسیون شوک درآمدهای
نفتي
ضریب فرآیند خودرگرسیون رشد پول در تابع
واکنش پولي
عدس کشش عرضه نیروی کار

 or

میانگین پیشین
(انحراف معیار پیشین)
)0/05( 5/83
)0/01( 0/962
)0/02( 0/42
)0/285( 0/5

برآورد
(انحراف معیار پیشین)
)0/0206( 5/8271
)0/0031( 0/9827
)0/0175( 0/4063
)0/1661( 0/4162

بتا

) 0/ 1( 0/ 8

)0/0327( 0/9127

بتا

)0/05( 0/5

)0/0364( 0/3654

گاما
گامای
معدوس
گامای
معدوس
گامای
معدوس
گامای
معدوس
گامای
معدوس
گامای
معدوس
گامای
معدوس

)0/05( 4/77

)0/0323( 4/7683

)∞( 0/01

)0/0149( 0/1408

)∞( 0/01

)0/0024( 0/0194

)∞( 0/01

)0/0072( 0/0664

)∞( 0/01

)0/0149( 0/1374

)∞( 0/01

)0/0733( 0/2967

)∞( 0/01

)0/0061( 0/0046

)∞( 0/05

)0/1108( 0/3694
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جدول .3برآورد پارامترهای مدل در حالت عدم احساسات
پارامتر









y

A


G
 or
*

 mb

n

v
A

 or
g

*



توضیحات
کشش جانشیني بین دورهای مصرف
نرخ ترجیحات زماني مصرفکننده
سهم سرمایه خصوصي در تولید
درجه شاخصبندی تورم
ضریب اهمیت تورم در تابع واکنش سیاست پولي
ضریب اهمیت تولید در تابع واکنش سیاست پولي
ضریب فرآیند خودرگرسیون شوک تدنولوژی
ضریب فرآیند خودرگرسیون تورم هدف
ضریب فرآیند خودرگرسیون مخارج دولت
ضریب فرآیند خودرگرسیون شوک درآمدهای نفتي
ضریب فرآیند خودرگرسیون رشد پول در تابع واکنش پولي
عدس کشش عرضه نیروی کار
انحراف معیار شوک سیاست پولي

برآورد (انحراف معیار پیشین)
)0/0205( 4/3349
)0/0005( 1
)0/0085( 0/4945
)0/0915( 0/2086
)0/033( -1/1196
)0/0587( -2/278
)0/0219( 0/9747
)0/0151( 0/8817
)0/0467( 0/7579
)0/0265( 0/9263
)0/0588( 0/6107
)0/0309( 4/7593
)0/0276( 0/2506

انحراف معیار شوک تدنولوژی

)0/0172( 0/1395

انحراف معیار شوک درآمدهای نفتي

)0/0052( 0/0642

انحراف معیار مخارج دولتي

)0/0173( 0/1314

انحراف معیار شوک تورم هدف

)0/0896( 1/6363

چگا ی پیشین پارامترها به همرا چگا ی پسین برآوردشد آنها برر پایره ا گروریتم
متروپو یس -هستینگز در نمودارهای  1و  2گزار

شرد اسرت .انحبراق چگرا ی

پیشین و چگا ی پسین برخی از پارامترها در این نمودارها به معنی آن است کره یرا
اطالعات پیشین دربار این پارامترها کامالً صحی بود یا با بهر مندی از داد هرای
مورد استفاد نمیتوان این پارامترها را برآورد کرد .در صورت صحت هر کردام از
این دو حا ت ،نتیجه آن خواهد بود که این پارامترها بهنوعی کا یبر شد اند.
همانطور که در جدولهای  2و  3نشران داد شرد ،عامرل تنزیرل در بررآورد
بسیار باال است که این امر در مدلهای  DSGEدر ایران بهنردرت دیرد مریشرود.
همچنین مقرادیر پسرین بررای پارامترهرای ضرریب فرآینرد خودرگرسریون شروک
درآمدهای نفتی ،مخار دو ت و ضریب فرآیند خودرگرسریون رشرد پرول نیرز از
میانگین پیشین آنها تفاوت دارد که حاکی از وجود اطالعات جدید داد های مورد
استفاد نسبت به اطالعات قبلی است .همچنین با توجه به نمودار شمار  1انحبراق
نمای محاسبهشد برای هر پارامتر با حداکثر گاریتم چگرا ی پسرین در بعضری از
پارامترها نشان میدهد که برآورد آنها کامالً دقیق نیست .مقایسه جدول و نمرودار
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در حا ت وجود و نبود احساسات ،بین این دو حا ت تفاوت اندکی نشان میدهرد
که در حا ت وجود احساسات برآورد پارامترهای مدل بهتر صورت گرفته است.
جهررت بررسرری صررحت برآوردهررای حاصررل از رو

بیررزی از دو آزمررون

تشخیصی تکمتغیر و چندمتغیر «بروکز و گلمن »1اسرتفاد مریشرود .برر اسراس
آزمون تک متغیر  ،واریرانس درون نمونرهای و برین نمونرهای کلیره پارامترهرا بره
یکدیگر نزدیک و در نهایت به مقدار ثابتی همگرا شد اند و با توجره بره اینکره در
آزمون چندمتغیر  ،واریانس دروننمونهای و بیننمونهای نیز به مقدار ثابتی همگررا
میشوند ،میتوان گفت نتایج برآورد رویکرد بیزین صحت دارد.

1. Brooks and Gelman
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نمودار  .1چگالي پیشین و چگالي پسین پارامترها بر پایه الگوریتم متروپولیس -هستینگز در حالت وجود
احساسات
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نمودار  .2چگالي پیشین و چگالي پسین پارامترها بر پایه الگوریتم متروپولیس -هستینگز در حالت نبود احساسات

 .1-3تجزیهوتحلیل توابع عکسالعمل بیزین

در این بخش نمودارهای «توابع واکنش آنی» 1با وارد کردن تکانهای به میرزان یرک
)1. Impulse Response Functions (IRF
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انحراف معیار بر متغیرهای درونزای مدل بررسی میشروند .در واقرع ،ایرن توابرع
رفتار پویای متغیرهای درونزای ا گو را در طرول زمران نشران مریدهنرد؛ اگرچره
همانطور که در ادامه مشاهد میشود ،تنها توابرع واکرنش آنری پرنج متغیرر کرالن
اقتصادی «تو ید»« ،مصرف»« ،سرمایهگذاری»« ،ماند واقعی پول» و «تورم» ،پرس از
بروز تکانهها مورد بح

قرار میگیرند.

 .1-1-3تکانه تقاضای ویژه

بروز تکانه تقاضای ویژ بر تو ید ،سرمایهگذاری ،اشرتغال و مصررف ترأثیر مثبرت
او یه دارد و فقط بر تورم تأثیر منفی میگذارد .این تکانره سربب افرزایش او یره در
تو ید و بهتبع آن تشدید تقاضا برای ماند های حقیقری پرول مریشرود .از دیردگا
نظری ،رشد عرضه پول و حجم نقدینگی باید موجب افزایش شاخص قیمتهرا و
بروز تورم گردد؛ و ی به د یل اینکه ایرن شروک در سرح تقاضرای خراص بنگرا
است ،سح تورم در ابتدا کاهش یافته است .همچنین این تکانره باعر

مریشرود

سح سرمایهگذاری ،اشتغال و مصرف بهطور موقت افزایش یابد .تعدیل اثر تکانره
تقاضای ویژ بر تو ید ،سررمایهگرذاری ،اشرتغال و ترورم در کوترا مردت صرورت
میگیرد بهطوریکه تخلیه اثر آن کمترر از پرنج دور طرول مریکشرد؛ و ری بررای
مصرف این اثر بعرد از  20دور از برین مریرود و بره سرح باثبرات قبلری خرود
برمیگردد .دامنه نوسان متغیر مصرف نیز نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر است کره
در نمودار شمار  3با حاشیه خاکستری نشان داد شد است.
نمودار  .3توابع واکنش آني یك تکانه تقاضای ویژه
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 .2-1-3تکانه نویز ویژه

نوسانات در سح متغیرهای کالن با بروز تکانه نویز ویژ تفاوتی با حا رت شروک
تقاضای ویژ ندارد و بروز تکانه نویز ویژ برر تو یرد ،سررمایهگرذاری ،اشرتغال و
مصرف تأثیر مثبت او یه دارد و فقط بر تورم ترأثیر منفری مریگرذارد .همچنرین در
مقدار تغییرات با حا ت قبل متفاوت است؛ یعنی در این حا ت تغییر او یره پرس از
اعمال شوک بسیار بیشتر است و پس از مدت کوتاهی به سح تعاد ی برمیگرردد.
به طور مثال «یک درصد» افزایش در نویز ویژ در ابتدا  3/5درصد مقدار تو ید و 5
درصد سرمایهگذاری را افزایش میدهد که با مقدار تغییرات تو ید و سرمایهگذاری
در حا ت قبل فاصله دارد .این امر برای متغیرهای دیگر نیز صرادق اسرت .در ایرن
حا ت با اینکه تغییر او یه در متغیرهای کالن بسیار بیشرتر از تکانره تقاضرای ویرژ
است ،دامنه نوسانات متغیرها تا رسیدن به سح باثبرات بعرد از تکانره نرویز ویرژ
بسیار کمتر از تکانه تقاضای ویژ است.
نمودار  .4توابع واکنش آني یك تکانه نویز ویژه

دو تکانه باال در حا ت فقدان احساسات وجود ندارند؛ بنابراین ترابع عکرس ا عمرل
آنی برای دو تکانه رسم نشد است.
 .3-1-3تکانه پولی

نمودار شمار  5نیز توابع عکسا عمل آنی یک شوک پو ی به انردازۀ یرک انحرراف
معیار را نشان میدهد .وارد شدن یک شوک پو ی به اقتصاد ،موجب افزایش ترورم
و به تبع آن کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و اجرار حقیقری سررمایه
کاهش دستمزد و اجارۀ حقیقی باع

مری شرود.

افزایش تقاضای نیروی کار و سرمایه شرد و
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تو ید را افزایش میدهد؛ امرا ترورم حاصرل از شروک پرو ی باعر

عکرسا عمرل

ضدتورمی دو ت به شکل سیاست انقباضی پو ی و کاهش نر رشد حجم پرول و
کاهش پایۀ پو ی میشود .در ادامه کاهش تو ید ،مخار دو تی و سرمایهگرذاری را
به همرا خواهد داشت .از سوی دیگر ،با توجه به تأثیر تکانه پرو ی برر متغیرهرای
حقیقی ،فرضیه خنثی بودن پول در اقتصاد کشور ،حداقل در کوترا مردت پذیرفتره
نمیشود.
نمودار  .5توابع واکنش آني یك تکانه پولي در حالت وجود احساسات

تکانه پولی در حالت نبود احساسات
همانحور که در نمودار  6نشان داد شد ،مقردار واکرنش او یره متغیرهرای مختلرف
نسبت به تکانه پو ی در دوحا ت بسیار نزدیک به هم میباشد و ی در ایرن حا رت
دامنه نوسانات برای تغییر متغیرهای کالن اقتصادی نسربت بره حا رت قبلری کمترر
میباشد که نشان میدهد که احساسات نوسانات متغیرهای کرالن را بهترر توضری
میدهد.
نمودار  .6توابع واکنش آني یك تکانه پولي در حالت عدم وجود احساسات
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نتیجهگیری
در این محا عه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد بسته کوچک برا
تأکید بر اقتصاد ایران در چارچوب مکتب کینزی جدیرد تبیرین و در آن برر نقرش
احساسات بر متغیرهای کالن اقتصادی تأکید شد است .ویژگی کلیردی مردل ایرن
است که بنگا ها تصمیمات اشتغال و تو ید و خانوارها تصمیمات مصرف و عرضه
نیروی کار را قبل از تو ید و مباد ه کاالها و تسویه قیمتهای برازار مریگیرنرد .در
بخش بنگا ها فرض شد که آنها یک سیگنال نویزی  S jtدریافت میکنند که یرک

میانگین وزنی از تقاضای سح بنگا  jtو تقاضای کل انتظاری خانوارها اسرت و
بر اساس سیگنال ،هر یک از بنگا ها اشرتغال و تو یرد خرود را بررای بره حرداکثر
رساندن سود مورد انتظار انتخاب میکنند .با اعمال سیگنال ،منحنی فیلیپس نیرز برا
تغییرات اساسی مواجه شد و در نتیجه تورم را تحت تأثیر قرار میدهد و به دنبرال
آن ،تفاوت در منحنی فیلیپس بر نوسانات متغیرهای درونزای دیگر (پس از اعمال
شوک بر متغیرهای درونزا) مؤثر است .این تغییر در اعمال شوک تقاضای ویرژ و
شوک نویز ویژ مشهود است؛ زیرا پس از اعمال شوک مقدار تورم در ابتدا کراهش
و سپس افزایش یافته ،به سح تعاد ی میرسد .همچنین اعمال احساسات در مردل
باع

اثرگذاری در تخمین پارامترهرا و تفراوت پارامترهرای تخمرین زد شرد در

حا ت احساسات با حا ت عادی در تحقیقات دیگر میشود که در جدول  2نشران
داد شد .توابع واکنش آنی هم با وارد کردن تکانههای مختلف از جمله تکانههرای
تقاضای ویژ و نویز ویژ ارزیابی گردید و نترایج نشران داد کره برا برروز ایرن دو
تکانه ،نوسانات در سح متغیرهای کالن از نظر عالمت اثر او یه تفاوتی با یکدیگر
ندارند و بروز تکانههای تقاضا و نویز ویژ برر تو یرد ،سررمایهگرذاری ،اشرتغال و
مصرف تأثیر مثبت او یه داشته ،فقط بر تورم ترأثیر منفری مریگذارنرد و در مقردار
تغییرات با یکدیگر متفاوت هستند؛ یعنی در حا ت بروز تکانره نرویز ویرژ  ،تغییرر
او یه پس از اعمال شوک بسیار بیشرتر اسرت و پرس از مردت کوتراهی بره سرح
تعاد ی برمیگردد .این تکانهها سبب افزایش او یه در تو ید و تشدید تقاضرا بررای
ماند های حقیقی پول شد؛ و ی به جای افزایش شاخص قیمرتهرا و برروز ترورم،
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سح تورم در ابتدا کاهش یافرت .ایرن تکانرههرا همچنرین باعر

افرزایش سرح

سرمایهگذاری ،اشتغال و مصرف بهطور موقت بود است.
عالو بر اینها ،تعدیل اثر این تکانهها برر تو یرد ،سررمایهگرذاری ،اشرتغال و
تورم کوتا مدت است؛ و ی تعدیل متغیر مصرف به سمت مقدار بلندمدت به زمران
بیشتری نیاز دارد .دامنه نوسانات متغیر مصرف نیز نسبت به متغیرهای دیگر بیشرتر
است.
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