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مقدمه
اهداف اصلی در اقتصاد هر کشور دستیابی به رشد مناسب اقتصادي ،برقراري ثبات
قیمتها ،اشتغال پایدار و ثبات در فعالیتهاي اقتصادي است که براي نیل بهه ایه
اهداف دولت ها دو نوع ابزار را به کار میگیرند .ابزار اول سیاست مهالی اسهت کهه
طی آن سطح مالیات و مخارج دولت مشخص میشهود و ابهزار دو سیاسهت پهولی
است که به مدیریت عرضه پول و تنظیم نرخ بهره میپردازد .سیاسهت مهالی توسه
دولت هر کشور به کار گرفته میشود و آنچه در ایه میهان داراي اهمیهت فراوانهی
است ،تأثیر ای سیاستها بر متغیرهاي اقتصادي است .از طرف دیگر در دههههاي
اخیر ،رونق و رکود انواع مختلف داراییها از عوامل مهم نوسانات اقتصاد کالن در
کشورهاي صنعتی و در حال توسهعه بهوده اسهت و بهه همهی دلیهل ههم واکهن
سیاستگذاران اقتصادي به ای وضعیت قابل توجه میباشد .بها توجهه بهه روابه
متقابل بی بخ

مالی و واقعی در اقتصاد الز است که سیاستگهذاران بهر بهازار

مالی نظارت داشته باشند .سیاستهاي پولی و مالی داراي تأثیر مستقیم و بالفاصله
قابل مشاهده بر قیمت داراییها بوده و واکن

بازار سها به اعمال سیاستهها نیهز

میتواند یک مجراي انتقال اثرات سیاستهاي فوق به سایر بخه ههاي اقتصهادي
باشد.
 .1پیشینه تحقیق
 .1-1ادبیات نظری تحقیق

بازارهاي مالی و به ویژه بازار سها یکی ازمهمتری منابع تأمی مهالی پهروههههاي
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سرمایهگذاري در مسیر رشد و توسعه اقتصادي محسوب میشوند .اههداف نههایی
سیاستهاي کالن اقتصادي (شامل سیاستههاي پهولی و مهالی) ثبهات قیمهتهها،
افزای

محصول حقیقی و سطح باالي اشتغال است که دولتها سعی مهیکننهد بها

استفاده از ابزارهاي سیاستی نظیر مخارج دولهت ،مالیهات و عرضهه پهول بهه ایه
اهداف دست پیدا کنند.
در دهه هاي اخیر ،رونق و رکهود انهواع مختلهف دارایهیهها از عوامهل مههم
نوسانات اقتصاد کالن در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه بودهانهد لهذا پاسه
بانکهاي مرکزي و سیاستگذران اقتصادي دولتها به ای وضهعیت قابهل توجهه
مهیباشهد.

)and Gertler, 2001

 (Bernankeشهرای اقتصهادي و مهالی بهه سهرعت

میتواند تغییر کند و بنابرای سیاستگذار باید فوقالعاده هوشیار ،انعطهافپهذیر و
آماده عمل به موقع در مواجهه با «پویاییهاي نامطلوب» 1باشد که ممک است یک
تهدید براي اقتصاد و ثبات مالی باشند.

)(Efrem and Salvatore, 2010

از آن جا که روند کلی قیمت سها یک متغیر اقتصاد کالن محسوب میشهود
لذا تعیی تأثیر سیاستهاي پولی و مالی بر سطح نوسانات بهازده سهها یهک قهد
مهم در تدوی و تصمیمگیري براي یک سیاست مؤثر خواهد بهود .در بهرآورد اثهر
سیاستها بر قیمت سها با دو مشکل اصلی مواجه خواهیم بود .اول اینکه ممکه
است با «تورش درونزایی» 2و تهورش «متغیرههاي حهذف شهده» 3مواجهه شهویم.
تورش درونزایی از «تعامل همزمان» 4قیمت سها و «تصمیمات سیاسهتی» 5ناشهی
میشود و تورش متغیرهاي حذف شده به علت عواملی است که بر نرخ «بهرههاي
سیاستی» 6و قیمت سها اثرگذار بوده ،ولی در تجزیه و تحلیهل رگرسهیون حهذف
شدهاند .دو آن که اثر اجراي سیاست بهر «میهانگی شهرطی» 7و «نوسهانات بهازار
1. Adverse dynamics
2. Endogeneity bias
3. Omitted variable bias
4. Simultaneous interaction
5. Policy decisions
6. Policy rates
7. Conditional mean
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سها » 1ممک است متفاوت باشد که به دو موضوع بستگی خواهد داشت  .1نهوع
شوک سیاستی :افرادي که انتظارات در مورد مسیر آینده سیاست پهولی و سیاسهت
مالی را تغییر میدهند («مسیر شوک» ) 2در مقابل کسانی که به زمهانبنهدي شهروع
سیاست توجه دارند« ( .شوک زمانبندي» .2 ) 3نوع اقدا سیاستی.

)(Farka, 2009

طبق نظریههاي اقتصادي دالیل مختلفی مبنی بهر تأثیرگهذاري سیاسهتهها بهر
قیمت داراییها ،به ویژه قیمت سها  ،وجود دارد .با توجه به اینکه قیمت سهها بها
نگاه به آینده و بر مبناي انتظارات تعیی میگردد ،لذا انتظار بر ای است که اجراي
سیاستهاي مالی و یا پولی به طور مستقیم از طریق تأثیر بر نرخ بهره واقعی و بهه
طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاري بهر نااطمینهانی و در نتیجهه تهأثیر بهر عوامهل
تعیی کننده سود سها و پاداش سها  ،شهاخص قیمهت و بهازدهی سهها را تحهت
تأثیر قرار دهند.
در حالی که برخی کارشناسان استدالل میکنند کهه سیاسهتههاي مهالی ههیچ
تأثیري بر فعالیت بازار سها بهه دلیهل کهارایی بهازار سهها ندارنهد ،برخهی دیگهر
معتقدند که کسري بودجه ممک است از طریق تغییرات در نرخ بهره که منجهر بهه
ارزشگذاري مجدد پرتفوي توس سرمایهگذاران میشود ،فعالیهت بهازار سهها را
تحت تأثیر قرار دهد.

)(Chatziantonio & Duffy & Filis, 2013

از لحاظ نظري ،اعمال سیاست مالی مانند تغییرات در هزینه و یها مالیهات (در
نتیجه کسري و یا مازاد بودجه) نق
براي مثال ،با افزای
در نتیجه کاه
کاه

مهمی در تعیی قیمت داراییها بازي میکند.

مالیات بدون تغییر در هزینه دولت بازدهی انتظاري داراییهها

انگیزه سرمایهگذاران نسهبت بهه سهرمایهگهذاري در بهازار سهها ،

مییابد .همچنی افزای

استقراض دولت نرخ بهره کوتاهمهدت را افهزای

میدهد که به نوبه خود منجر به کاه
میشود که نشانی از کاه

ارزش تنزیهل جریهان نقهدي یهک دارایهی

فعالیت بازار سها میباشهد.

)2013

 (Laopodis,عهالوه

1. Volatility of stock returns
2. path shocks
3. Timing shocks
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بر ای «بالنچارد» )1981( 1استدالل میکند که سیاستهاي مالی ممکه اسهت بها
انگیزهاي سیاسی و یا مالحظهات اقتصهادي دیگهر گرفتهه شهوند نهه آنچهه کهه در
همارزي ریکهاردویی مهورد توجهه قهرار گرفتهه شهده اسهت .بنهابرای  ،برخهی از
سیاستهاي مالی ممک است توس عوامل اقتصادي پی بینی نشهوند و بنهابرای
میتوانند به عنوان یک شوک سیاست مالی که ممکه اسهت بهازده بهازار سهها را
تحت تأثیر قرار میدهند در نظر گرفته شوند .حتی اگر سیاست مهالی بهه صهورت
کامل توس عوامل اقتصادي پی بینی شود به دلیل وقفهه سیاسهت (از قبیهل وقفهه
تصمیمگیري و وقفه اجرایی) ممک است بر فعالیت بازار سها اثرگذار باشد.
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کالن نق

پررنگهی در بهازار سهرمایه

دارد و یکی از وظایف دولت ،ارائه برنامهاي است که بتواند به بهازار سهرمایه رونهق
بخشد .اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیري ،ابهها نقه

و رابطهه ایه

مراکز با یکدیگر ،تهداخل قهواي سههگانهه کشهور ،شهفاف نبهودن قهوانی و وجهود
برداشتهاي متفاوت و متناقض از آنها ،وجود قوانی نامناسب و دسهت و پها گیهر،
نقض آزاديهاي اقتصهادي و بهیثبهاتی سیاسهی دولهت ،موجهب افهزای
سیستماتیک و لذا کاه

ریسهک

شدید سرمایهگذاري میگهردد .اقهدامات و میهزان دخالهت

دولت در اقتصاد ،صنعت و بازرگانی نیهز بهر سهرمایهگهذاري در محصهوالت مهالی
تأثیرگذار است ،به ای معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصهاد بیشهتر باشهد
(کهاه

مشهارکت بخه

خصوصهی) ،ریسهک سیسهتماتیک افهزای

سرمایهگذاري در محصوالت مالی کاه

و میهزان

مییابد .براي مثال اگر دولت براي جبهران

کسري بودجه خود اقدا به انتشار اوراق قرضه نماید ،مقدار اوراق قرضه عرضه شده
در قیمت و نرخ بهرهاي از ای اوراق افزای
قیمت اوراق و افزای
اثر جانبی افزای
بودجه دولت افزای

مییابد که ای خود منجهر بهه کهاه

نرخ بهره میگردد( .صمدي و همکاران)
هزینههاي دولت آن است که با ثابت ماندن مالیاتها ،کسري
مییابد .کسري بودجه ،دولت را وادار میکند که بهراي تهأمی

کسري بودجه یا به فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت به مرد اقدا کند یا اینکه
1. blanchard
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از بانک مرکزي قرض کند و پول جدید منتشر کند که در حالت دو نمیتوان گفهت
که تنها سیاست مالی اجرا شده است .در ای حالت استدالل میشود کهه دولهت بها
قیمت اوراق قرضه میشود .از آن جها کهه

فروش اوراق قرضه در بازار باعث کاه

مطابق با ادبیات نظري قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره رابطه معکهو
کاه

قیمت اوراق قرضه ،نرخ بهره افزای

دارد لهذا بها

مییابد .به عبارت دیگر میتهوان بیهان

کرد که دولت براي فروش اوراق قرضه ناچار است نرخ بهرهاي باالتر از نهرخ بههره
موجود پیشنهاد کند که ای وضعیت منجر میشود سرمایهگذاران بهه سهمت اوراق
قرضه دولتی گرای

پیدا کنند و تقاضا براي اوراق بهادار شرکتها کاه

نتیجه قیمت و بازدهی سها آنها کاه

یابد و در

یابد( .پدرا و حري)1393 ،

 .2-1مروری بر مطالعات پیشین

در ارتباط با گنجانده شدن اطالعهات در دسهتر

در بازارههاي مهالی ریگوبهون و

ساک )2003( 1و «بجورنالد و لیتیمو )2009( »2بیان میکنند که یک رابطهه علهت و
معلولی مثبت معکو

از سمت بور

به سیاستهاي مالی وجود دارد .در همهی

ارتباط برنانکه و گرتلر )2009 ،1989( 3شواهدي ارائه میکنند که قیمت داراییهها
یک منبع نااطمینانی در اقتصاد میباشد که منجر به واکن

بانک مرکزي میشود.

در حالی که بیشتر ادبیات موجود در مورد اثرات سیاستهاي کالن اقتصهادي
بر روي قیمت داراییها بر نق
به نق

سیاستهاي پولی متمرکز شده است و خیلهی کهم

و اثر سیاست مالی بر روي قیمت داراییهها اشهاره شهده اسهت« .دارات»

4

( ) 1988بیان میکند که سیاست مهالی در تحلیهل سیاسهتههاي مهؤثر بهر قیمهت
داراییها در عمل نادیده گرفته شهده اسهت« .آنگلهو و سوسها» )2010( 5بها اشهاره
دوباره به نظر دارت بیان میکنند که هنوز هم شکاف مهمهی در ادبیهات نظهري در
مورد رابطه تجربی بی سیاستهاي مالی و تحهوالت در قیمهت دارایهیهها وجهود
1. Rigobon & Sack
2. Bjornland & Leitemo
3. Bernanke and Gertler
4. Darrat
5. Agnello and Sousa
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دارد.
در ادبیات تجربی ،برخی از نویسندگان رابطه بی سیاستهاي مهالی و بهازده
بازار سرمایه («آری » 1و همکاران  ،2009دارت  ، )1988قیمت سهها («آرگانهدا»

2

 ،)2009نرخ بهره («مکلنها» 3و همکهاران  )1999و بهازدهی اضهافی«( 4آکیتهوبی و
ستراتمان » )2008 5را مورد بررسی قرار دادهاند« )1(.دارت» )1989( 6نشان میدههد
که کسري بودجه اثر منفی بر قیمت فعلی سهها خواههد داشهت کهه در تأییهد آن
«آنگیلو و سوزا» )2010(7نیز نشان دادند که قیمت سهها بهه شهوکههاي سیاسهت
منفی نشان میدهد.

واکن

«افونسو و سوزا» 8با در نظهر گهرفت جداگانهه درآمهد و هزینههههاي دولهت،
دریافتند که شوک مخارج دولت اثر منفی بر روي قیمت سهها دارد در حهالی کهه
شوک درآمد دولت یک اثر کوچک و مثبت بر قیمت سها دارد« .آگینلو و سوسا»
( )2010با استفاده از الگوي پانل دیتا براي ده کشور صهنعتی نقه

9

سیاسهتههاي

مالی در توضیح پویایی بازارهاي دارایی را مورد بررسی قهرار دادنهد ،نتهاین آنهها
نشان میدهد که یک شوک مثیت سیاست مالی ،تأثیر منفی بر قیمت سها و قیمت
مسک خواهد داشت.
«آردگنا )2007( »10در پژوهشی که براي کشورهاي  OECDانجا داد نشهان داد
که واکن

بازارهاي دارایهی نسهبت بهه وضهعیت مهالی کشهورها متفهاوت اسهت و

تعدیالت مالی مبتنی بر کاه

مخارج دولت به افهزای

قیمهت ههاي بهازار سهها
1. Arin
2. Ardagna
3. Maclennan
4. risk premium
5. Akitoby and Stratmann
6. Darrat
7. Agnello and Sousa
8. Afonso and Sousa
9. Laopodis
10. Arganda
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است.

آری و همکاران ارتباط بی سیاستهاي مالیاتی و بازار مهالی را بهراي آلمهان،
هاپ و ایالت متحده آمریکا مورد بررسی قرار دادند .نتاین آنها نشهان مهیدههد کهه
انتخاب ابزارهاي مالیاتی گوناگون تأثیر متفاوتی بر بازده سهها بهه عنهوان شهاخص
بازار مالی دارد .به طوري که مالیات غیرمستقیم و مالیات بر درآمهد تهأثیر منفهی بهر
بازده سها دارد و اثر مالیات غیرمستقیم بر بازده سها  ،بیشتر از مالیهات بهر درآمهد
است ،اما مالیات بر شرکتها اثر معنیداري بر بازده سها

ندارد.

زنوزي و همکاران در پژوهشی شهوکههاي سیاسهت مهالی بهر روي قیمهت
داراییها شامل قیمت مسک  ،قیمت سها و نهرخ ارز مهورد بررسهی قهرار دادنهد.
نتاین حاکی از آن است که مخارج دولهت تهأثیر معنهیداري بهر قیمهت هریهک از
متغیرهاي بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم بهراي توضهیح نوسهانات ایه
متغیرها به حساب میآید.
سلمانی بیشک و همکاران در پژوه

خود تأثیر شوکهاي سیاست پهولی و

مالی بر بازار سها ایران را بررسی کردند نتاین حاصل از تخمی مدل بیهانگر ایه
است که در کوتاهمدت شوک مخارج دولت تأثیر مثبت و در بلندمهدت ،اثهر منفهی
بر رشد شاخص قیمت سها دارد .اثر شوک عرضه پول بر رشهد شهاخص قیمهت
سها در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت است .البته در کوتاه مهدت ایه تأثیرگهذاري
بیشتر از بلند مدت است ،به عبارتی اثرگذاري سیاست پهولی بهر شهاخص قیمهت
سها سریع تر از اثرگذاري سیاست مالی است .همان طور که نتاین تجزیه واریانس
خطاي پی بینی نشان می دهد ،در بلندمهدت بیشهتری نوسهانات شهاخص قیمهت
سها توس شوک سیاست مالی توضیح داده می شود .با توجه به ایه امهر ،تهالش
براي ایجاد انضباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاستهاي مالی غیرمنتظره و
پی بینی نشده از اهمیت زیادي در بازار سها ایران برخوردار است.
 .2روش تحقیق
1

روش شناسی «تعادل عمومی پویاي تصادفی» تحهوالت کلهی اقتصهاد نظیهر رشهد
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium
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اقتصادي ،چرخههاي تجاري و تأثیر سیاستههاي پهولی و مهالی در اقتصهاد را بهر
مبناي الگو هاي اقتصاد کالنی که از اصول اقتصاد خهرد مشهتق شهده اسهت ،مهورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد .ای الگوها ابزار مناسبی براي ایجاد چارچوبی منسجم
در بحثهاي سیاستگذاري و تحلیلی محسوب میشوند و توانایی پاسهخگویی بهه
مسائلی همچون تغییرات ساختاري ،پی بینی و پیشگویی اثرات تغییرات سیاسهتی را
دارا میباشند .نگرش تعادل عمومی پویاي تصادفی سعی در الگوبندي تما متغیرها
در اقتصاد بهصورت همزمان دارد .بنابرای در ای الگوها اغلب به توضیح چگونگی
رفتار بنگاهها ،مصرفکنندگان ،دولت و مقها پهولی پرداختهه شهده و ایه موضهوع
بررسی میشود که چگونه ای عملکردهاي جدا از هم نتیجه و دستاورد کل اقتصهاد
را تعیی میکند .همانطور که از نا ای الگوها پیداست ،عنصر کلیدي موجهود در
آن پویایی است و با ای عنصر قصد دارد نشان دهد کهه چگونهه اقتصهاد در طهول
زمان تغییر می کند .به عالوه ای الگو تصادفی است یعنهی در نظهر مهیگیهرد کهه
اقتصاد در هر دورهاي از زمان تحت تأثیر شوکهاي تصهادفی قهرار دارد .از جملهه
ای شوکها هم میتوان به تغییرات تکنولوهیک ،نوسانات قیمت نفهت و تغییهرات
در سیاستگذاريهاي کالن اقتصادي اشاره کرد.
در ای پژوه

چون هدف تحلیل آثار سیاستهاي مالی و لحاظ کردن بهازار

سها در مدل میباشد ،تبیی رفتار بخ

خارجی کنار گذاشته مهیشهود و ارتبهاط

اقتصاد با دنیاي خارج فق از کانال صادرات نفت در نظهر گرفتهه مهیشهود و لهذا
الگوي طراحی شده شامل سه بخ

عمده خواهد بود .بخ

خانوار کهه رفتهار آن

از طریق حهداکثر سهازي مطلوبیهت مهورد بررسهی قهرار مهیگیهرد .بنگهاه ههدف
حداکثرسازي سود را دنبال میکنند و دولت و مقا پولی هم به دلیل عد اسهتقالل
بانک مرکزي از دولت در اقتصاد ایران به عنوان یک هویت واحهد در نظهر گرفتهه
میشوند.
 .1-2خانوار

مدل اقتصادي به وسیله طیف وسیعی از خانوارهایی که با نمهاد ] iϵ[0.1نشهان داده
میشوند شاخصبندي میشود که همگ فرض میشوند .ای افهراد رفتهار مالیهاتی
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دولت و استقراض آن را پی بینی و درونی میکنند و در پی بهه حهداکثر رسهاندن
سود خود در «طول دوران زندگی» 1با توجه به «محدودیت بودجهاي بی دورهاي»

2

میباشند.
فرض میشود که خانوار فوق از مصرف کاالها و نگهداري مانده حقیقی پهول
مطلوبیت کسب میکند و به دلیل کار کردن مطلوبیت از دست میدهد .ارزش حال
مطلوبیتهایی که ای خانوار نماینده در طول دوران زندگی خود به دست میآورد
تابعی از مصرف کل خانوار ،مانده حقیقی پول و عرضه کار میباشد که بهه صهورت
رابطه  1تعریف میشود:
()1

𝑏1−

𝑀
1−σ
𝜈1+
) 𝑡𝑖 (
Mt
c𝑖t
𝑡𝑖𝑙
𝑃
= ) U (ct . . lt
𝑡 +
−
Pt
1−σ
1−b
1+ν

کههه در آن Eعملگههر انتظههارات شههرطی زمههانی« βϵ(0.1) ،عامههل تنزیههل» 3ذهنههی

) mt (i) = MPt (iمانهده حقیقهی پهول و
مصرفکننده 𝑐𝑡 (i) ،مصرف حقیقهی خهانوار،
t
) 𝑙𝑡 (iمعرف نیروي کار عرضه شده توس خانوار نماینده بهراي اسهتفاده در تولیهد
کاالي واسطهاي است .
هدف خانوار ای است که مقادیر بهینهاي از مصرف ،نیروي کار و داراییهاي
مالی را به گونهاي انتخاب کند که مطلوبیتاش حهداکثر شهود .دارایهیههاي مهالی
خانوار شامل پول ،اوراق بدهی و سها میباشد کهه بهه پهول ههیچ سهودي تعلهق
نمیگیرد ولی به اوراق مشارکت سود با بهره با نرخ  rdtتعلق میگیرد که نرخ بهره
بدون ریسک میباشد و به سهها سهود تقسهیمی (در صهورت وجهود) و عایهدي
سرمایه ناشی از تغییر قیمت تعلق میگیرد .بنابرای خهانوار نمونهه از یهک سهو در
ابتداي دوره  tداراي ) Mt−1 (iواحد از پول است که از دوره قبل انتقال مییابد و از
سوي دیگر داراي درآمدهایی اسهت کهه از محهل عرضهه نیهروي کهار ،سهرمایه و
نگهداري اوراق بدهی و سهها بهه دسهت مهیآورد .فهرض مهیشهود کهه خهانوار
ریکاردویی داراي سبدي از سها ) 𝑁𝑡 (ifاست که توس بنگاه واسطهاي fا منتشهر
1. Life-time utility
2. Intertemporal budget constraint
3. Discount factor
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شده است و قیمت بازار هر سهم در دوره  tبرابر ) Pt (sfاست و سود تقسهیمی ههر
سهم داراي ارزش ) DVt (sfمیباشد .بنهابرای در شهروع ههر دوره منهابع درآمهدي
خانوار از خالص اجاره سرمایه ،دستمزد و سبدي از ثروت مالی دوره قبل تشهکیل
از مطالعهات «نیسهتیکو»1

خواهد شد .براي الگوسازي دارایی سها در ای پژوه

( 2010 ،2005و  )2015استفاده خواهد شد .لذا سها خانوار iا که از دوره قبل به
همراه داشته است به صورت رابطه  2تعریف خواهد شد :
1

()2

∗

Ωt−1 (i) = ∫(Pt (sf) + DVt (sf))𝑁𝑡−1 (if)df
0

بنابرای خانوار مواجه با قید بودجه بهی دورهاي بهر حسهب قیمهتههاي حقیقهی
بهصورت زابطه  3خواهد
1

()3

بود:

1
)Nt (if
+ It (i) + mt (i) + K t−1 (i) + bt (i) + ∫ Pt (sf) s df
Pt
εt

)τct )ct (i

(1 +

0

)= (1 − τdt )wt (i)lt (i) + (1 − τkt )rtk K t−1 (i
∗ mt−1 (i) (1 + rdt−1 )bt−1 (i) 1
+
+
)+ Ωt−1 (i
πt
πt
Pt

که در آن  ctمصرف حقیقی it ،میزان سرمایهگذاري حقیقی mt ،مانده حقیقی پهول،
 btبیانگر اوراق دولتی در دست خانوارهها τct ،و  τdtو  τktبهه ترتیهب ،بیهانگر نهرخ
مالیات بر مصرف ،نرخ مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروي کار و نرخ مالیات بهر
درآمد ناشی از سرمایه TR t ،بیانگر پرداخت انتقهالی دولهت بهه خانوارهها Pt ،سهطح
عمومی قیمتها بر اسا

شاخص قیمت مصرف کننده rtk ،نرخ اجاره سهرمایه،

kt

موجودي سرمایه 𝑤t ،دستمزد حقیقی پرداختی به ساعات کهار و  εstشهوک قیمهت
سها میباشد که به صورت رابطه  4تعریف میشود.
()4

+ ηst

ρs logεst−1

=

logεst

بنا به آنچه که در ادبیات تعادل عمومی پویاي تصادفی مرسو است و به پیروي از
«آیرلند» )2002( 2نرخ تور را بر اسا

شاخص قیمت مصرفکننده و به صهورت

t
 πt = PPt−1تعریف میکنیم .همچنی فرض میشود که معادله انباشهت سهرمایه بهه

1. Nistico
2. Irlend
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صورت رابطه  5باشدکه  δنرخ استهالک را نشان میدهد:

)𝑖( K t (i) = (1 − δ)K t−1 (i) + It

()5

مسأله پی

روي خانوار حداکثرسازي تابع مطلوبیت نسبت به قید بودجهه خواههد

بود و در فرآیند بهینهیابی خانوارها میزان مصهرف ،نگههداري پهول ،اوراق قرضهه،
سرمایهگذاري در سها  ،عرضه نیروي کار و موجهودي سهرمایه را تعیهی خواهنهد
کرد و لذا تابع حداکثرسازي به صورت رابطه  6خواهد بود:
1
1
𝑚𝜎1−
𝑙𝜎1+
−
)
))𝑖( 𝑡𝑚(
))𝑖( 𝑙(
𝑚𝜎 1 −
𝑡 𝑙𝜎 1 +

∞

𝑐𝜎1−

))𝑖( 𝑡𝑐(
𝑐𝜎 1 −

+

𝑡 𝛽 ∑ 𝑡𝐸 = 𝐿

(

𝑡=0

(
)𝑖( 𝑡𝑏 − 𝜆𝑡 ((1 + 𝜏𝑡𝑐 )𝑐𝑡 (𝑖) + 𝐼𝑡 (𝑖) + 𝑚𝑡 (𝑖) +

()6

1

1
)𝑓𝑖( 𝑡𝑁
)𝑓𝑠( 𝑡𝑃 ∫ +
)𝑖( 𝑡𝑙)𝑖( 𝑡𝑤) 𝑑𝑡𝜏 𝑑𝑓 − (1 −
𝑡𝑃
𝑠𝑡𝜀
)𝑖( 𝑚𝑡−1 (𝑖) (1 + 𝑟𝑑𝑡−1 )𝑏𝑡−1
−
𝑡𝜋
𝑡𝜋

0

− (1 − 𝜏𝑡𝑘 )𝑟𝑡𝑘 𝐾𝑡−1 (𝑖) −
∗ 1
))𝑖( Ω
𝑃𝑡 𝑡−1

−

)

از حداکثرسازي فوق شرای مرتبه اول به صورت زیر به دست خواهند آمد:
()7

1

( = λt − βEt λt+1
)
πt+1

()8

()11
()12

−σm

))mt : (mt (i

)= λt (1 − τdt )wt (i

()9
()10

) = λt (1 + τct

−σc

))ct : (ct (i

σl

))lt : (lt (i

K t : −𝛽 𝑡 𝜆𝑡 + 𝐸𝑡 𝛽 𝑡+1 𝜆𝑡+1 (1 − 𝛿) + 𝐸𝑡 𝛽 𝑡+1 𝜆𝑡+1 (1 − 𝜏𝑡𝑘 )𝑟𝑡𝑘 = 0
)Pt (sf
λt+1
Nt (if): λt
))(P (sf) + DVt+1 (sf
s = βEt
Pt ωt
Pt+1 t+1
1 + rdt
bt : λt = β Eλt+1
=0
πt+1

 .2-2رفتار بنگاهها

اقتصاد در نظر گرفته شده شامل دو نوع بنگاه است .گروه اول بنگاه ههایی هسهتند
که کاالهاي نهایی تولید میکنند و گروه دو بنگاههایی هستند که کاالي واسهطهاي
تولید میکنند که در یک فضاي رقابت انحصاري اقدا به تولید میکنند که کاالهاي
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آن ها جانشی ناقص یکهدیگر بهوده و تحهت جمعگهر دیکسهیت-اسهتگیگلیتز بها
یکدیگر ترکیب شده و کاالي نهایی را شکل مهیدههد .بنگهاه تولیهد کننهده کهاالي
نهایی از ) Yt (jواحد از هر کاالي واسطهاي براي تولیهد  Ytواحهد از کهاالي نههایی
طبق بک تابع تولید داراي بازدهی ثابت نسهبت بهه مقیها

اسهتفاده مهیکنهد .لهذا

جمعگر دیکسیت-استگیلتز را میتوان به صورت رابطه  13تعریف کرد:
μ
μ−1

()13

]dj

≥ Yt

μ−1
μ

0

)[∫ Yt (j
0

کاالي واسطهاي در سطح قیمت اسمی ) Pt (jو کاالي نهایی در سطح قیمت اسهمی
 Ptبه فروش میرسد که در ای سطح قیمت بنگاه تولید کننده کاالي نههایی دسهت
به انتخاب  Ytو ) Yt (jبراي تما ] jϵ[0.1میزند تا سود خود را بها توجهه بهه قیهود
اعمال شده بر تابع تولید حداکثر کند .بنگاه تولیدکننده کاالي نهایی کهه در شهرای
رقابت کامل فعالیت میکند با توجه به قیمت کاالي واسطهاي مقدار خرید خهود را
از کاالي واسطهاي به گونهاي تعیهی مهیکنهد کهه سهودش را حهداکثر کنهد و یها
هزینهاش حداقل شود .با حل مسأله بهینهیابی براي بنگاه تولید کننده کهاالي نههایی
تقاضا براي کاالي واسطهاي را به صورت  14به دست میدهد:
−μ

Yt

()14

)Pt (J
)
Pt

( = )Yt (j

که در آن ) Pt (Jقیمت کاالي واسطهاي jا و  Ptشاخص قیمت میباشد .معادله فوق
یک تابع تقاضاي دیکسیت -استیگلیتز اسهتاندارد بهراي کهاال واسهطهاي اسهت ،بها
افزای

قیمت نسبی آن کاه

و با افزای

محصول کل افزای

می یابد .همچنهی

با جایگزینی رواب میتوانیم رابطه بی قیمت کاالي واسطهاي و شاخص قیمت را
به صورت رابطه  15دست آوریم :
()15

1
1−μ

1−μ

) dj

1

)Pt = (∫ Pt (J
0

فرض میشود که اقتصاد از یک زنجیره از بنگاههاي رقابهت انحصهاري در بخه
تولید کاالهاي واسطهاي تشهکیل شهده اسهت کهه در دامنهه ] [0 , 1شهاخصبنهدي
میشوند ( ) Jϵ [0 . 1هر یک از ای بنگاهها با به کهارگیري نیهروي کهار و سهرمایه
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اقدا به تولید کاالهاي متمایز میکنند که هدف آنها حداقل کردن هزینههاي تولید
با توجه به مقدار مشخصی از تولید میباشد .بهینهیهابی بنگهاه تولیهدکننهده کهاالي
واسطهاي تابع هزینه نهایی بنگاه را بر حسب قیمتهاي واقعی به دست مهیدههد.
بر اسا

مطالعات آیرلند ( ،)1997کیم ( )1996و دیب ( )2001فرض میشود کهه

در بخ

کاالهاي واسطهاي ،بنگاه  Yt (j) ،jواحد از کهاال را بهه صهورت رابطهه 16

تولید میکند:

1−α

))Yt (j) = At K αt (j)(Lt (j

()16

که  Atیک شوک بهرهوري مشترک در میان تما بنگاهها است و تابع تولید از نهوع
کاب-داگال

با بازدهی ثابت نسبت به مقیها

مهیبهاش و شهوک بههرهوري بهه

صورت رابطه  17تعریف میشود:
()17

̅ + εAt
At = ρA At−1 + (1 − ρA )A

که در آن ) εAt ،ρA ϵ(−1.1یک شوک که به طور سریالی ناهمبسته است کهه داراي

توزیع نرمال با میانگی صفر و انحهراف معیهار  σAمهیباشهد و ̅ Aسهطح بها ثبهات
بهرهوري میباشد.
مسأله دیگري که بنگاه تولیدکننده کاالي واسطهاي با آن مواجه است ،فرآینهد
تعدیل قیمتها میباشد .در چارچوب الگوهاي رقابت انحصاري ،پول خنثی اسهت
مگر اینکه یک سري چسبندگیهاي اسمی به الگو اضافه شهود .بهراي لحهاظ کهردن
چسبندگیهاي قیمت در رویکرد تعادل عمومی دو رویکرد کالو و روتمبرگ وجود
دارد .فرآیند تعدیل کالو به ای صورت است که در هر دوره درصهدي از بنگهاههها
قادر خواهند بود تا فرآیند تعدیل قیمتها را به صورت بهینه انجا دهنهد و سهایر
بنگاهها بر اسا

قیمتهاي گذشته ،شاخصبندي قیمت را انجا میدهنهد و قهادر

نخواهند بود که در دوره جاري قیمتها را به صورت بهینهه تعیهی کننهد .در ایه
شرای هدف بنگاه آن است که ارزش حال جریهان سهود مهورد انتظهار دورهههاي
آینده را با توجه به تقاضاي تولیدکنندگان کاالي نهایی حداکثر کنند.
از طرف دیگر مطهابق رویکهرد روتمبهرگ ( )1982بنگهاهههاي واسهطهاي بها
چسبندگی اسمی قیمتها مواجه هستند که ای چسهبندگی از وجهود هزینهه تعهدیل
قیمتها ناشی میشود .دیب ( )2001براي لحهاظ کهردن چسهبندگیههاي اسهمی،
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فرض میکند که بنگاههاي تولیدکننده کاالي واسطهاي بهراي تعهدیل قیمهت ههاي
اسمی خود با هزینه هاي تعدیل درجه دو به صورت رابطه 18
()18

2
)ϕp Pt (j
(
− 1) Yt
)2 Pt−1 (j

مواجه هستند:

= )Ct (j

که در آن  ϕp ≥ 0پارامتر هزینه تعدیل قیمهتهها مهیباشهد .اگهر  ϕp = 0باشهد،
قیمتها کامالً انعطافپذیر بوده و هزینه تعدیل قیمت برابر بها صهفر اسهت ،امها در
صورت وجود چسبندگی ای پارامتر بزرگتر از صفر میباشد.
روي بنگاه واسطهاي انتخاب سطوحی از سهرمایه ،نیهروي کهار،

لذا مسأله پی

تولید و قیمت است که مجموع تنزیل شهده جریهان سهود انتظهاري وي را در زمهان
 t = 0به حداکثر برسد و بنابرای با مسهأله بهینههیهابی بصهورت رابطهه 19مواجهه
خواهیم بود :

)DVt (j
))
Pt

()19

∞

( E0 (∑ βt λt
t=0

max

)Kt (j).Lt (j).pt (j

که در آن  βt λtعامل تنزیل بنگاه بوده و  λtمطلوبیت نهایی ثروت حقیقی اسهت کهه
برابر ضریب تابع الگرانژ در مسأله حداکثر سودسازي مطلوبیت خهانوار مهیباشهد.
) DVt (jتابع سود بنگاه است که به صورت رابطه  20تعریف میشود:
()20

)DVt (j) = Pt (j)Yt (j) − (1 − t k )R t K t (j) − (1 − t l )Wt Lt (j) − Pt Ct (j

بنابرای تابع الگرانژ حداکثر سازي سهود بنگهاه واسهطهاي را بهه شهکل رابطهه 21
تعریف میشود:

∞

𝜇1−

)𝐽( 𝑡𝑃
)
𝑡𝑃

)𝑗( 𝑡𝐾 𝑡𝑟) 𝑌𝑡 − (1 − t k

( 𝐿 = (∑ 𝛽 𝑡 𝜆𝑡 ((𝐸0
𝑡=0

2

()21

)𝑗( 𝑡𝑃 𝑝𝜙
( ( − (1 − t l )wt (𝑗) −
)) 𝑡𝑌 )− 1
)𝑗( 2 𝑃𝑡−1
)))

𝛼1−

))𝑗( 𝑡𝐿 𝑡 𝜉()𝑗( 𝛼𝑡𝐾 𝑡𝐴 𝑌𝑡 −

𝜇−

)𝑗( 𝑡𝑃
)
𝑡𝑃

از بهینهیابی فوق معادالت زیر به دست میآیند:
()22

(( 𝑡𝛬 −

)𝑗( 𝑡𝑌
𝑡𝛬𝛼 −𝜆𝑡 (1 − t k )𝑟𝑡 +
=0
)𝑗( 𝑡𝐾
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𝜇−

𝑡𝑃
)𝑗( 𝑡𝑃
)𝐽( 𝑡𝑃
(
( )𝜇 − 1) − 𝜆𝑡 (1 −
)
)𝑗( 𝑃𝑡−1 (𝑗) 𝑃𝑡−1
𝑡𝑃
−𝜇−1
)𝑗( 𝑡𝑃
( 𝜇 𝑡𝜆 𝑡 𝛬 −
)
𝑡𝑃
)𝑗( 𝑃𝑡+1 (𝑗)𝑃𝑡 𝑃𝑡+1
𝑌𝑡+1
− 𝛽𝜙𝑝 𝐸𝑡 𝜆𝑡+1
(
)− 1
=0
)𝑗( 2
)𝑗(
𝑃
𝑡𝑌
𝑡𝑃
𝑡
)𝑗( 𝑡𝑌
𝑡𝛬)𝛼 −𝜆𝑡 (1 − 𝑡𝑙 )wt + (1 −
=0
)𝑗( 𝑡𝑙
𝜇−
)𝑗( 𝑡𝑃
(
) 𝑌𝑡 − 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 (𝑗)𝐿𝑡 (𝑗)1−𝛼 = 0
𝑡𝑃
𝑝𝜙 𝑡𝜆

()23

()24
()25

دولت و مقام پولی

با توجه به ای نکته که در اقتصاد ایران درجه استقالل بانک مرکزي پایی است لذا
نمیتوان دولت و بانک مرکزي را به عنوان دو بخ

مجهزا در الگوسهازي در نظهر

گرفت و به همهی دلیهل دولهت و بانهک مرکهزي را در یهک چهارچوب در نظهر
میگیریم .دولت مخارج خود را از طریق درآمدهاي حاصهل از مالیهات یهکجها و
درآمدهاي نفتی تأمی میکند که اگر در ای حالت توازن بودجه برقهرار باشهد ،در
ای شرای بانک مرکزي قادر خواهد بود که بدون در نظرگرفت تهوازن در بودجهه
دولت سیاست پولی را اعمال نماید .در حالتی که با وجود منابع درآمدي مالیهات و
نفت دولت قادر نباشد مخارج

را تأمی کند و دچار کسري شود ،در ای شرای

دولت از طریق استقراض از بانک مرکزي سعی خواهد کرد تا کسري بودجهاش را
تأمی نماید .البته باید توجه داشت که فروش ارز حاصل از درآمدهاي نفتی دولهت
نیز در پایه پولی منعکس خواهد شد .لذا قید بودجه دولت را بهصهورت رابطهه 26
تعریف میکنیم.
()26

𝑡𝐵 = 𝑇𝑡 + 𝑀𝑡 +

𝑑
𝑟𝑡−1
)𝐵𝑡−1

𝐺𝑡 + 𝑀𝑡−1 + (1 +

که در آن 𝑡𝐺 مخارج اسمی دولت 𝑇𝑡 ،مجموع درآمدهاي مالیاتی دولهت اسهت کهه
دولت آن را از کارگزاران اقتصادي دریافت میکند 𝑂𝐼𝐿𝑡 ،درآمدهاي اسمی حاصهل
از صادرات نفت میباشد .در الگوي حاضر پایه پولی 𝑡𝑚 تابعی از خالص سپردههاي
دولت نزد بانک مرکزي و ذخایر خارجی بانک مرکزي 𝑡𝑐𝑑 در نظر گرفته شده است.
همچنی فرض شده ذخایر خارجی بانک مرکزي تابعی از مقهادیر بها وقفهه خهود و
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درآمدهاي حاصل از فروش نفت میباشد که فرض مهیشهود درآمهدهاي نفتهی بهه
صورت برونزا تعیی میشود و از یک فرایند اتورگرسیو مرتبه اول نظیر رواب زیهر
تبعیت میکند:

()27
()28
()29

𝑡𝑟𝑓 𝑚𝑡 = −𝑑𝑐𝑡 +
𝑓𝑟𝑡−1
= 𝑡𝑟𝑓
𝑡𝑙𝑖𝑜 +
𝑡𝜋
𝑙𝑖𝑜𝜀 ̅̅̅̅ +
𝑙𝑖𝑜) 𝑙𝑖𝑜𝜌 𝑜𝑖𝑙𝑡 = 𝜌𝑜𝑖𝑙 𝑜𝑖𝑙𝑡−1 + (1 −
𝑡

که در آن 𝑙𝑖𝑜𝜌 و 𝑡 𝑙𝑖𝑜𝜀 یک شوک به طور سریالی ناهمبسته است کهه داراي توزیهع
نرمال با میانگی صفر و انحراف معیار 𝑙𝑖𝑜𝜎 میباشد 𝑜𝑖𝑙𝑡−1 .سطح درآمد نفتی دوره

̅̅̅̅سطح درآمدهاي نفتی در وضعیت تعادل پایدار است.
گذشته و 𝑙𝑖𝑜

سیاستگذار مالی که مسئول اجراي سیاستهاي مالی است چهار ابزار شهامل
نرخ مالیات بر مصرف ،نرخ مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروي کار ،نرخ مالیات
بر درآمد و مخارج دولتی براي اجراي سیاست مالی در اختیار دارد که بهه صهورت
زیر تعریف میشوند:

𝑔
𝑡η

()30

𝑔 = 𝜌𝑔 𝑔𝑡−1 + 𝜑𝑔.𝜏̂𝑐 𝑦̂𝑡 +

̂𝜏

()31

𝑐 𝑡𝜏̂𝑐 = 𝜌𝑡𝑐 𝜏̂𝑐.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑐 𝑦̂𝑡 + η

()32

̂𝜏

()33

𝑘 𝑡𝜏̂𝑘 = 𝜌𝑡𝑘 𝜏̂𝑘.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑘 𝑦̂𝑡 + η
̂𝜏
𝑙 𝑡η

𝜏̂𝑙 = 𝜌𝑡𝑙 𝜏̂𝑙.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑙 𝑦̂𝑡 +

بانک مرکزي که مسئول اجراي سیاست پولی است ،نهرخ رشهد حجهم پهول را بهر
اسا

شکاف محصول از مقادیر تعادلی آن و انحراف شاخص کهل قیمهت سهها از

سطح تعادلی آنرا بصورت رابطه  34تعیی میکند.
()34

𝜂𝜀 𝜂̃𝑡 = 𝜌𝜂 𝜂̃𝑡−1 + 𝜌𝑦 ỹ + 𝜌𝛾𝑠𝑡 𝛾̃𝑠𝑡 +

که در آن 𝑡𝜂 نرخ رشد ناخالص پول در دوره  𝜀𝜂 ، 𝜌𝜂 𝜖(−1.1) ،tشوک عرضه پهول
می باشد که از نظر سریالی مستقل بوده و داراي توزیع نرمهال بها میهانگی صهفر و
انحراف معیار 𝜂𝜎 میباشد .همچنی 𝑡𝜂 نرخ رشد ناخالص پول بهه صهورت رابطهه

 35تعریف میشود:
()35

𝑡𝑀
𝑡𝑃𝑀𝑡 /
𝑡𝑚
𝑡𝑚
= 𝑡𝜂
=
=
𝑡𝜋 =
𝑀𝑡−1 𝑀𝑡−1 /𝑃𝑡 𝑀𝑡−1 𝑃𝑡−1
𝑚𝑡−1
)𝑃𝑡 𝑃(𝑡−1
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با توجه به بهینه یابی انجا شده و معادالت استخراج شده از شرای بهینهیابی شهده
با یک دستگاه  25معادلهاي مواجه خواهیم بود که الگوي لگاریتم-خطهی شهده آن
به صورت زیر میباشد.

) 𝐸𝜏̃𝐶𝑡+1 − 𝐸𝜋̃𝑡+1

𝑐̅𝜏
𝑐̅𝜏1+

−

𝑐̅𝜏

̃𝜏
𝑡𝐶 𝑐̅𝜏1+

𝑟̃ +

𝑑̅𝑟

(

1

1. 𝑐̃𝑡 = 𝑐̃𝑡+1 −

𝑡𝑑 𝑑̅𝑟𝜎𝑐 1+
̅𝜏
𝑡𝐶̃𝜏 𝑐 λ̃t +
̅𝜏1+

= 𝑡̃𝑐 2. −σc

𝑐

) 𝑡𝑑̃𝜏

𝜏̃𝑘𝑡+1
̃ 𝑡+1
𝑣𝑑

1
̅𝜏
) 𝑡𝐶̃𝜏 𝑐 𝑟̃ +
𝑡𝑑 𝑑̅𝑟1+
𝑐̅𝜏1+
̅𝜏
̅𝜏
𝑤
𝑑 ̃𝑡 − 𝑐 𝜏̃𝐶𝑡 −
̅𝜏1+
̅𝜏1−

𝑐
𝑑
∗
∗
𝑘𝜏𝑟 ∗ (1−
)
𝐾𝜏 ∗ 𝑟
𝑡+1
∗
∗ 𝑟) ∗
∗
𝑟) 𝑘𝜏1−𝛿+(1−
𝐾𝜏1−𝛿+(1−
∗
𝑑̅𝑟
𝑠𝛾
∗ 𝑣𝑑
𝑡𝑑
𝑠+1
∗
∗
∗
𝑑̅𝑟1+
𝑣𝑑𝛾𝑠 +
∗ 𝑣𝑑𝛾𝑠 +

−

+

̃𝑟

̃𝛾

1

𝑚 3.
= 𝑡̃

(−𝜎𝑐 𝑐̃𝑡 +

= 𝑡̃𝑙 4.

(𝜎𝑐 𝑐̃𝑡 −

𝑚𝜎
1

= − 𝜋̃𝑡+1

𝑙𝜎

𝑑̅𝑟
̃𝑟
𝑡𝑑 𝑑̅𝑟1+

5.

6. 𝛾̃𝑠𝑡 = 𝜀̃𝑡𝑠 + 𝜋̃𝑡+1 −

𝑟̃ +

𝑡̃𝜋 7. 𝛾̃𝑠𝑡 − 𝛾̃𝑠𝑡−1 = 𝜋̃𝑠𝑡 −
𝑠
8. 𝜀̃𝑡𝑠 = 𝜌𝑠 𝜀̃𝑡−1
𝑠𝑡𝜂 +
𝐾 )𝛿 ̃𝑡 = (1 −
𝑡̃𝑖 ̃𝑡−1 +
𝐾 9.
𝑡𝐴𝜀 10. 𝐴̃𝑡 = 𝜌𝐴 𝐴̃𝑡−1 +
𝑡̃
𝐾 11. 𝜆̃𝑡 + 𝑟̃𝑡+1 = 𝛬̃𝑡 + 𝑌̃𝑡 +

رابطه
()36

𝑤 12. 𝜆̃𝑡 +
𝑡̃𝑙 ̃𝑡 = 𝛬̃𝑡 + 𝑌̃𝑡 +
𝑡̃𝑙)𝛼 ̃ + (1 −
𝐾𝛼 13. 𝑌̃𝑡 = 𝐴̃𝑡 +
𝜇

14. ∗ 𝛬 𝛬̃𝑡 + (1 − 𝜇)𝜆̃𝑡 + 𝛽𝜙𝑝 𝜋̃𝑡+1 + 𝜙𝑝 𝜋̃𝑡 = 0
∗

𝜆

𝑚 15. 𝜂̃𝑡 = 𝜋̃𝑡 +
𝑚 ̃𝑡 −
̃ 𝑡−1
𝑟𝑓 𝑟𝑓 ̃𝑡 +
𝑡̃
𝑐𝑑
𝑚

𝑐𝑑
𝑚

𝑙𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑜 ̃𝑡−1 − 1 𝜋̃𝑡 +
𝑡̃
𝑟𝑓
𝜋

𝑟𝑓

𝑚 16.
̃𝑡 = −
1
𝑡𝜋

= 𝑡̃
𝑟𝑓 17.

𝑙𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑜𝜌 = 𝑡 ̃
𝑙𝑖𝑜𝜀 ̃ 𝑡−1 +
𝑙𝑖𝑜 18.
𝑡
𝜂𝜀 19. 𝜂̃𝑡 = 𝜌𝜂 𝜂̃𝑡−1 + 𝜌𝑦 ỹ + 𝜌𝛾𝑠𝑡 𝛾̃𝑠𝑡 +
∗ ∗

𝑤 ̃𝑡 + 𝑟̃𝑡 ) − 𝑤 ∗𝑙 (𝑙̃𝑡 +
𝐾(
̃𝑡 ) −
𝑌

𝑡̃𝜋 ∗ 𝜋

∗𝑌

∗ 𝑣𝑑
𝑝𝜙

𝑡̃𝜋 ∗ 𝜋)(𝜋𝑡 − 1)2 𝑌̃𝑡 − 𝜙𝑝 (𝜋𝑡 − 1

∗𝑌

)(𝜋𝑡 − 1)2 𝑌̃𝑡 − 𝜙𝑝 (𝜋𝑡 − 1

𝑔̃𝑡 +

2
𝑔
𝑡η

∗𝐾∗

∗𝑌

𝑟 ̃ 𝑡 = 𝑌̃𝑡 −
𝑣𝑑

∗ 𝑣𝑑

20.

∗𝑔
∗𝑌

𝑖̃ +

∗𝑖

𝑡 ∗𝑌

𝑐̃𝑡 +

∗𝑐
∗𝑌

𝑝𝜙
2

= 𝑡̃𝑌 21.

22. 𝑔 = 𝜌𝑔 𝑔𝑡−1 + 𝜑𝑔.𝜏̂𝑐 𝑦̂𝑡 +

̂𝜏

𝑐 𝑡23. 𝜏̂𝑐 = 𝜌𝑡𝑐 𝜏̂𝑐.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑐 𝑦̂𝑡 + η
̂𝜏

𝑘 𝑡24. 𝜏̂𝑘 = 𝜌𝑡𝑘 𝜏̂𝑘.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑘 𝑦̂𝑡 + η
̂𝜏

𝑙 𝑡25. 𝜏̂𝑙 = 𝜌𝑡𝑙 𝜏̂𝑙.𝑡−1 − 𝜑𝑦.𝜏̂𝑙 𝑦̂𝑡 + η
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 .3برآورد مدل و تحلیل نتایج
 .1-3كالیبراسیون

دادههاي مورد استفاده در ای پژوه

شامل دادهههاي فصهلی تعهدیل شهده تولیهد

ناخالص داخلی بدون نفهت ،پایهه پهولی ،شهاخص قیمهت مصهرفکننهده مصهرف
خصوصی ،سرمایهگذاري خصوصی ،درآمد نفتهی و مخهارج دولتهی در دوره زمهانی
 1395-1374میباشد که از سایت بانک مرکزي ایران استخراج شده و با اسهتفاده از
فیلتر هادریک -پرسکات روندزدایی شدهاند .با توجه به شکل لگاریتم-خطهی شهده
معادالت ،ضرایب متغیرهایی که به شکل انحراف لگاریتم متغیرها از مقدار باثباتشان
نوشته شدهاند هم شامل یک سري نسبتها هسهتند کهه از مقهادیر وضهعیت پایهدار
متغیرها محاسبه میشوند و هم شامل یک سري از پارامترها هستند که نیاز به کهالیبره
از مطالعات انجا شده را دارند .پارامترهاي مهدل کهه بهر اسها

مطالعهات پیشهی

کالیبره شدهاند که در جدول  1ارائه شدهاند.
جدول  .1پارامترهای کالیبره شده بر اساس مطالعات پیشین
پارامتر
𝑐𝜎
𝑚𝜎
𝑙𝜎
𝑠𝜌
𝑎𝜌
𝛼
𝜇
𝑝𝜙
𝑔𝜌
𝛿
𝑙𝑖𝑜𝜌
𝜂𝜌
𝑦𝜌
𝑡𝑠𝛾𝜌
𝛽
𝑔𝜑𝑦.
𝑐𝑡𝜌
𝑐̂𝜏𝜑𝑦.
𝑘𝑡𝜌
𝑘̂𝜏𝜑𝑦.
𝑙𝑡𝜌
𝑙̂𝜏𝜑𝑦.

شرح
عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف
عکس کشش تقاضای پول
عکس کشش عرضه نیروی کار
ضریب اتورگرسیو قیمت سهام
ضریب اتورگرسیو فرایند تکنولوژی
سهم سرمایه خصوصی در تولید خصوصی
کشش جانشینی کاالهای واسطهای
درجه چسبندگی قیمت
ضریب اتورگرسیوفرایند مخارج دولت
نرخ استهالک سرمایه
ضریب اتورگرسیو فرایند درآمدهای نفتی
ضریب اتورگرسیو تکانه پولی
ضریب اهمیت تولید درتابع عکسالعمل بانک مرکزی
ضریب اهمیت قیمت سهام در تابع عکس العمل بانک مرکزی
نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده
ضریب اهمیت تولید درتابع مخارج دولت
ضریب اتورگرسیو فرایند مالیات بر مصرف
ضریب اهمیت تولید درتابع مالیات بر مصرف
ضریب اتورگرسیو فرایند مالیات بر سرمایه
ضریب اهمیت تولید درتابع مالیات بر سرمایه
ضریب اتورگرسیو فرایند مالیات بر دستمزد
ضریب اهمیت تولید در تابع مالیات بر دستمزد

مقدار دهی
1.52
2.24
2.2
0.84
.72
0.412
4.33
4.37
0.77
0.022
0.6
0.562
.023
0.118
0.9648
0.24

0.4854
0.15

0.4887
0.56

0.4998
0.05

منبع
توکلیان 1391
توکلیان 1391
توکلیان 1391
بیات 1396
کاوند 1388
شاهمرادی 1387
ابراهیمی 1389
بهرامی 1390
بهرامی 1390
شاهمرادی 1387
فخر حسینی 1390
بیات 1396
نیستیکو 2010
نیستیکو 2010
توکلیان 1391
باتاری 2018
صمیمی 1396
باتاری 2018
صمیمی 1396
باتاری 2018
صمیمی 1396
باتاری 2018
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 .2-3بررسی توابع عکسالعمل آنی

بررسی توابع عکسالعمل آنی قد آخر در فرآیند الگوسازي تعادل عمومی پویهاي
تصادفی می باشد .در ای مرحله بر اسا

مبانی نظري و شهواهد دنیهاي واقعهی در

مورد نحوه عکسالعمل متغیر نسبت به تکانه قضاوت میشود .توابع عکهسالعمهل
آنی ،رفتار پویاي متغیرهاي الگو در طول زمهان را هنگها وارد شهدن تکانههاي بهه
اندازه یک انحراف معیار به هر متغیر نشان میدهد .در ادامه اثر تکانههاي سیاسهت
مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
اثر تکانه مخارج دولتی

در شکل شماره یک توابع واکن

آنی نسهبت بهه تکانههي مخهارج دولههت (بههه

قیمهت حقیقی) به میزان یک انحراف معیار نشان داده در اثر یک تکانه مثبت وارده
به مخارج دولتهی (بهه قیمهت حقیقهی) در ابتداي تکانه شاهد کهاه

مصهرف بهه

سطح پایی تر از مقدار تعادلی بلند مدت آن خواهد شد اما پس از آن با افهزای

و

روند صعودياي که میگیرد به سطحی باالتر از وضعیت اولیه میرسد و سپس در
طی یک دوره طوالنی اثر تکانه میرا میشود.
بر اسا

نتاین به دست آمده از توابع واکن

دولتی بازدهی یا به عبارت دیگر سود بنگاهها کاه
سههبب کههاه

آنی بر اثر تکانهي مثبت مخارج
پیدا میکند که همی موضوع

سههرمایهگههذاري خصوصههی مههیشههود .کههاه

سههود بنگههاهه ها و

سرمایهگذاري خصوصی پس از تکانهي مثبهت مخهارج دولهت منجهر بهه کهاه
شاخص قیمت سها میشود.
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شکل  .1اثر تکانه مخارج دولت

منبع :یافتههاي تحقیق
اثر تکانه مالیات بر مصرف

در شکل شماره دو توابع واکن

آنی نسبت به تکانهي مالیات بر مصرف به میهزان

یک انحراف معیار نشان داده شهده اسهت .وقهوع یهک تکانههي مثبهت مالیهات بهر
مصرف ،در شروع تکانه سبب افزای

تولید میشود اما روند تولید بهه سهرعت بهه

سمت تعادل بلند مدت برگشته و پس از آن شروع به کاه

میکنهد و در دورهاي

بسیار بلند مدت به مسیر تعادل بلندمدت برمیگردد .ای مطلب نشان میدههد کهه
سیاستگذار در زمینه مالیات بر مصرف باید فوقالعهاده حسها

و هوشهیار باشهد

چون اثرات مالیات بر مصرف در دورههاي بسیار طوالنی از بهی مهیرونهد .تهأثیر
تکانه مالیات بر مصرف بر وضعیت اشتغال اگرچهه در ابتهداي دوره اشهتغال رونهد
صعودي میگیرد و پس از آن سریع بهه وضهعیت تعهادل بلندمهدت برگشهته ولهی
مجدد از تعادل خارج و شاهد افزای

بیکاري خهواهیم بهود ،امها تعهدیالت فهوق

بسیار زودتر از تعدیالت تولید رخ میدهند.
بر اسا

نتاین به دست آمده از توابع واکن

آنی بر اثر تکانهي مثبت مالیهات

بر مصرف بازدهی یا به عبارت دیگر سود بنگاهها در ابتهداي رخداد تکانهه کهاه
پیدا میکند اما پس از روند صعودي گرفته و در سطحی باالتر از تعادل بلند مهدت
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قرار میگیرد و پس از آن به سمت تعادل بلند مدت همگرا میشود ،در همان حال
سطح سرمایهگذاري خصوصی اگر چه در شروع تکانه افزای

مییابد امها پهس از

آن به سطحی پایی تر از سطح تعادل بلندمدت میرسد و پس از آن میرا مهیشهود.
دلیل اصلی ای مورد که علیرغم افزای

بهازدهی شهاهد کهاه

سهرمایهگهذاري

هستیم ،ای است که در مدل طراحی شده ای فرض در نظر گرفته شده اسهت کهه
از سود سها نیز مالیات دریافت شود که به ای معنی اسهت بها وضهع مالیهات بهر
مصرف و یا تکانه مثبت مالیات بر مصرف سود نهایی که به دسهت مصهرفکننهده
میرسد کاه

پیدا میکند .اما همان گونه که مشاهده میشود بها افهزای

سها و سود بنگاهها ،شاخص قیمت سها افزای

بهازدهی

پیدا میکند.

شکل  .2اثر شوك مالیات بر مصرف

منبع :یافتههاي تحقیق
تکانه مالیات بر سرمایه

ر شکل شماره سه توابع واکن

آنی نسبت به تکانهي مالیات بر سرمایه بهه میهزان

یک انحراف معیار نشان داده شهده اسهت .وقهوع یهک تکانههي مثبهت مالیهات بهر
سرمایه ،به صورت خیلی جزئی تولید را کاه

مهیدههد ولهی انحهراف تولیهد از

مقدار تعادلی بلند مدت خیلی سریع برطرف میشود .امها در همهان حهال تکانههي
مثبت مالیات بر سرمایه منجر به افزای

سطح مصرف میشود.
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سبب افزای

تولید و اشتغال میشود اما رونهد تولیهد بهه سهرعت بهه سهمت

تعادل بلندمدت برگشته و پس از آن شروع به کاه

میکنهد و در دورهاي بسهیار

بلندمدت به مسیر تعادل بلندمدت بهرمهیگهردد .ایه مطلهب نشهان مهیدههد کهه
سیاستگذار در زمینه مالیات بر سرمایه باید فوقالعهاده حسها

و هوشهیار باشهد

چون اثرات مالیات بر سرمایه در دورههاي بسیار طهوالنی از بهی مهیرونهد .تهأثیر
تکانه مالیات بر سرمایه بر وضعیت اشتغال اگرچهه در ابتهداي دوره اشهتغال رونهد
صعودي میگیرد و پس از آن سریع بهه وضهعیت تعهادل بلندمهدت برگشهته ولهی
مجدد از تعادل خارج و شاهد افزای

بیکاري خهواهیم بهود ،امها تعهدیالت فهوق

بسیار زودتر از تعدیالت تولید رخ میدهند.
بر اسا

نتاین به دست آمده بر اثر تکانهي مثبت مالیات بر سرمایه بازدهی یا

به عبارت دیگر سود بنگاهها افزای

و در سطحی باالتر از تعادل بلند مهدت قهرار

میگیرد و پس از آن به سمت تعادل بلند مدت همگهرا مهیشهود ،در همهان حهال
سطح سرمایهگذاري خصوصی نیز افهزای
میشود با افزای

مهییابهد و همهان گونهه کهه مشهاهده

بازدهی سها و سود بنگاهها ،شاخص قیمت سها افهزای

میکند.
شکل  .3اثر تکانه مالیات بر سرمایه

منبع :یافتههاي تحقیق

پیهدا
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اثر تکانه مالیات بر دستمزد

توابع واکن

آنی نسبت به تکانهي مالیات بر دستمزد به میزان یک انحهراف معیهار

نشان داده شده است .وقوع یک تکانهي مثبت مالیات بر دستمزد ،در شهروع تکانهه
سبب افزای

تولید میشود اما روند تولید به سرعت به سمت تعهادل بلنهد مهدت

برگشته و پس از آن شروع به کاه

میکنهد و در دورهاي بسهیار بلنهد مهدت بهه

مسیر تعادل بلند مدت برمیگردد ..تأثیر تکانه مالیات بر مصرف بر وضعیت اشتغال
اگرچه در ابتداي دوره اشهتغال رونهد صهعودي مهیگیهرد و پهس از آن سهریع بهه
وضعیت تعادل بلند مدت برگشته ولی مجهدد از تعهادل خهارج و شهاهد افهزای
بیکاري خواهیم بهود ،امها تعهدیالت فهوق بسهیار زودتهر از تعهدیالت تولیهد رخ
میدهند.
بر اسا

نتاین به دست آمده بر اثر تکانهي مثبت مالیات بر دسهتمزد بهازدهی

یا به عبارت دیگر سود بنگاهها کاه

و در سطحی پایی تر از تعهادل بلنهد مهدت

قرار میگیرد و پس از آن به سمت تعادل بلند مدت همگرا میشود ،در همان حال
سطح سرمایهگذاري خصوصی نیز کاه
با کاه

مییابد و همان گونه که مشاهده میشود

بازدهی سها و سود بنگاهها ،شاخص قیمت سها کاه
شکل  .4اثر تکانه مالیات بر دستمزد

منبع :یافتههاي تحقیق

پیدا میکند.
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نتیجهگیری
پژوه

حاضر در جههت بررسهی و آگهاهی از قابلیهت کهاربرد الگوههاي تعهادل

عمومی پویاي تصادفی براي اقتصاد در حال توسعهي ایران و به منظور بررسی اثهر
تکانههاي سیاست هاي پولی و مالی بهر بهازار سهها تهدوی شهده اسهت .در ایه
پژوه

شده است تا با آگاهی نسبت به پژوه هاي انجها شهده در زمینهه مهورد

نظر ،الگوهاي موجود توسعه داده شوند تا با توسعه الگو امکان مشهاهده واقعیهات
بیشتري از ارتباط موجود بی بخ

مالی و واقعی اقتصاد فراهم شهود و همچنهی

اثرات تکانههاي سیاستهاي مالی بر بازار سها را ارزیابی کرد.
نتاین توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد کهه تکانهه مخهارج دولتهی ،شهوک
تکانه مالیات بر سرمایه و همچنی تکانه مالیات بر دستمزد منجر بهه کهاه

سهود

بنگاههاي واسطهاي و شاخص قیمت سها میشوند ،اما در مقابل تکانه مالیهات بهر
مصرف منجر به افزای

سود بنگاههاي واسطهاي و شاخص قیمت سها میشود.

نتاین حاصل از ای پژوه

نشان میدهد که اثرگذاري سیاستهاي مهالی بهر

شاخص قیمت سها و لذا بازار سها و همچنی سود بنگاهههاي واسهطهاي انکهار
ناپذیر است و ضروري است که سیاستگذاران حوزه سیاسهت مهالی بهه نحهوه و
میزان اثرگذاري سیاستهاي مالی بر بهازار سهها آگهاهی پیهدا کهرده و در فرآینهد
سیاستگذاري مورد توجه قرار دهند.
دست یابی به رشد و توسعه اقتصادي و همچنهی ثبهات در تولیهد ،اشهتغال و
تور در کنار توسعه بازارهاي مالی همواره مورد مقامهات کشهور و تصهمیمگیهران
اقتصادي در کشور بوده است که در سالهاي اخیر ثبات بازارهاي مهالی و توسهعه
آن نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند که همی موضوع لزو بررسیهاي زیهاد در
مورد ارتباط بی بخ

واقعی و مالی را آشکارتر مینماید تا بر اسا

آنهها بتهوان

سیاست هاي کارایی را براي کشور طراحی نمود .همچنی به تأثیر تکانهههاي نهرخ
مالیات بر مصرف ،سرمایه و دسهتمزد بهر بهازار سهها  ،الز اسهت کهه در تهدوی
برنامههاي بلند مهدت جهایگزی درآمهدهاي مالیهاتی بهه جهاي درآمهدهاي نفتهی،
تأثیرپذیري بخ

مالی از مالیاتها مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.
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