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چکیده
«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهمترین عوامل نهادی تعیینکننده اثرگذاری سیاستهای
پولی است .از منظر سیاستگذاری اقتصادی اعتماد به مقاام پاولی در کوتاهماد باعا
کاهش انتظارا تاورمی در بلندماد موجا اجارای ااالا ا ساایتاری باا مناا
بلندمد یواهد شد که در نتیجه آن رشاد اقتصاادی ا اشایش تاورم کااهش مییاباد.
پژ هش اضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصاد ی» اثر
اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند .نتایج اال از الگو نشان
داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگاذاری بار انتظاارا عاملهاای
اقتصادی کاهش انتظارا (قیمتی) باع ا شایش سرمایهگذاری اشتغال شده ،موجبا
رشد اقتصادی را راهم میکند .همچنین با سناریوسازی الگاو لاااس سا وخ مفتلا
اعتماد مشفص شده است که بهبود س ح اعتماد باع تقویت اثر تکانهها بار متغیرهاای
اقتصادی میشود؛ به عبار دیگر ا شایش اعتمااد باه مقاام پاولی تاسایت عاملهاای
اقتصادی را نتبت به ریتک کاهش داده موج جذب بیشتر پول به بفش مولد اقتصاد
شده است که در نتیجه آن ،اثر تکانهها همانناد تکاناه پاول بار رشاد اقتصاادی تقویات
میشود .از اینر تلاش سیاستگذاران برای بازسازی ا شایش س ح اعتماد به مقام پولی
میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
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مقدمه
در ادبیات اقتصادی «اعتماد» بهعنوان یکی ا هم تییی ااتتورایای تییمی تننیه
هبادلات و روابط اقتصادی شناخته ه شود و هشارتت جهیتیی هصیی تننیهاان
سیهایهاذاران و سیاستاذاران در تصمی ایییاای اقتصیادی بیه اایشایط سی
اعتمییاد بییه هتاهییات اقتصییادی وابیییته اسییت ای ی هیییه ه ه ی توانییه هوجبییات
سیهایهاذاری بیشتی ااشایط هخارج هصی تننهاان و نیش رشه اقتصادی را اییاا
سا د در امی راستا «ارو» )2791( 1بهطور ضیمن اعتمیاد را عاهی تییمی تننه
روابط اقتصادی هعیا ه تنه و هعتته است ای هبادلهای عنصی اعتماد را بیا خیود
به امیا دارد و بیعکس بخط عمه ای ا ناتاه اای اقتصادی را ه توان با اتهان
اعتماد توضی داد
اعتماد در حتیتت به هعن شک اییی ادراک هثبت در هیورد اقیهاهات ااییاد
سا هاناا و دولتاا است و یک پهیه ذان به شیمار هی رود ا نظیی «اسیتون»

2

( )2791اعتماد به دولت نشانگی اعتماد شمیونهان به اقهاهات دولت اسیت و ننهیه
تصور ه تننه صحی و هنصفانه است بیا اعتمیاد بیه سیا ااری هییان تیجیحیات
شییمیونهان و درک ننییان ا عم کییید دولییت هیییتبط اسییت (

& Van de Walle

« )Bouckaert, 1002ارو» ( )2791بی ای نکته اشیار هی تنیه تیه اعتمیاد بیهطور
ایتید بی هبادلات اقتصادی تأثییاذار اسیت و باعیک تیااط اشینیهایای هبادلیه
ه شود در امی چارچوب «بیگ و امکیاران» )2771( 3در ت یا

تیید انیه تیه
1. Arrow
2. Easton
3. Berg et al
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بحک اعتماد و سیهایهایذاری را در چیارچوب «تهیوری بیا یایا» هیه سیا ی و
بیرس تننه و به ایی دو پیسیط پاسیه دانیه  -2نییا اعتمیاد پیطایی
عاه اای اقتصادی است؟  -1چه عاه

راتیار

احتمیا اعتمیاد عاه ایای اقتصیادی بیه

یکهیگی را در هبادلات بالا یا پایی خوااه نورد؟ نناا با ه العیهای تجیبی نشیان
داد انه ته با ااشایط س

اعتماد سییهایهایذاری نییش اایشایط هی یابیه و نتیجیه

ایاتهانه ته اعتماد اص اولیه تعاه ات اقتصادی است
ا هنظی سیاستاذاری اقتصادی اعتماد به دولت و هتام پول هوجب اجییای
اص احات ساختاری با هنااع ب نهههت خوااه شه؛ چیاته دستیاب به هنیااع پاییهار
ب نهههت هیت شم قیبان تیدن هنااع توتا هیهت اسیت و ایی همی جیش در سیایه
اعتماد با یگیان اقتصادی به نماداای هال و پول هحتق نخوااه شیه در اایای
اعتماد بالا نهتنما سیاستاای اص اح به شک هناسب تصویب و به اجییا

با س

دره نینه ب که ه تواننه بهانها ای پایهار باشنه ته نتایج ب نهههت هناسب را نییش
به امیا داشته باشنه در حتیتت ای هیه ه حیتت بهسوی سیاسیتایذاریایای
ب نهههت را ااشایط ه داه بیعکس در اایای تیه سی

اعتمیاد پیایی اسیت

تنشگیان اقتصادی اقهاهات ودبا د انهک و نن را در اولوییت قییار ه دانیه و
امی هیه ه باعک ه شود سیاستاذاران اجیای سیاسیتایای توتیا هیهت را ا
طییق رویکیداای اقتصادی پوپولییت در دستور تار خود قییار دانیه (

Gyorffy,

)1022
یک ا هم تیی عواه نمیادی تعیی تننیه اثیایذاری سیاسیتایای پیول
اعتماد به هتام پول است و در حتیتیت عاهی هییثیی اسیت تیه ضیاه اجییای
سیاستاای پول به شمار ه نیه اعتماد به بانک هیتشی به اعتبیار بانیک هیتیشی
وابیته است و ای اعتبیار بیه تعمیه بانیک هیتیشی در پیییوی ا قواعیه ا پییط
تعیی شه و ا پیط اع امشه ا سوی ای هتام و شفاایت ای نمیاد بییتگ دارد
در هوارد یی س

اعتماد به بانک هیتشی تااط ه یابه

-2وقت عواه اقتصادی نیبت به سیاستاای بانیک هیتیشی تجیبیه خیوب
نهاشته باشنه؛  -1وقت نثار بحیاناا تهاوم ه یابه؛  -2وقتی بی ثبیات در سی
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اقتصاد ت ان رخ ه داه؛ -1وقت رونهاای هنف در شاخصاای اص

ت ان اداهه

ه یابه؛  -1وقت ار یاب هنف ا سوی با یگیان اقتصیادی نییبت بیه چشی انها
اقتصاد ت ان و سیاستاای پول ایجاد ه شود ته انتظار تااط ار
تتویت ه تنه و اطمینان نیبت به پو ه

پو ه

را

را تیااط هی دایه؛  -9وقتی سی

سواد هال در جاهعه پایی باشه
تااط اعتماد به دولیت و هتیام پیول نییخ ان بیام و امیاای بیا قواعیه و
هتیرات را تااط ه داه شمیونهان و بنگا اای اقتصادی رییکاییشتی ه شونه
و سیهایهاذاری به تأخیی ه ااته و ا نن طییق نونوری و اشتغا نیش تحیت تیأثیی
قیار ه ایید بیعکس ااشایط اعتماد ه توانیه سیا ااری و امیاای بیا قواعیه و
هتیرات را ااشایط و اشینه اجیای نن را تااط داه؛ به عبیارت دیگیی اعتمیاد بیه
سیاستاذار هنجی به س

بالای ا امیاا اختیاری با یگیان اقتصیادی ه شیود

و در نتیجه نن تیمی هبادلات بمبود سیهایهاذاری و رشه اقتصادی حاص شه
راا اجتماع ااشایط ه یابه
امهنی با ااشایط اعتماد ه توان افت ته اثیی تکانیهاا بیی اقتصیاد تتوییت
ه شود بیای هثا در اثی شوک بمی وری هکانیی انتتا به دلی تغیییات درونی
در اعتماد با تأثیی بی رییک واتنط هصیی

را تتوییت ه تنیه و باعیک تشیهیه

تکانهاا ه شود امهنی در پاسه به ااشایط در نیخ بمی (بیه دلیی اجییای ییک
سیاست پول ) اعتماد تییی ا عواه تااطیااته و واتینط بیه ریییک اایشایط
ه یابه ااشایط حیاسیت به رییک باعک ه شود هصی

بیشتی تااط پیها تنیه

و تأثیی شوک را ااشایط داه
اای عواه اقتصیادی نییبت بیه راتارایای سیاسیتاذاران ه میه نباشینه
«انتظارات شیط » را شک ه دانه اعتماد عاه اای اقتصادی به سیاستاذار بیه
ای ی بیییتگ دارد تییه اشینییه نتییت عمییه و احتمییا انحیییا

بانییک هیتییشی ا

سیاستاای اع امشه در اذشته چه هیشان بود است انگیش انحیا
در چارچوب ادبیات ناسا ااری هان بیتگ به شکا

بانک هیتشی

توره اذشیته دارد تیه

بهعنوان یک سیگنا به بانک هیتشی عم ه تنه در حتیتت شکا

توره بالیاتی
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در اذشته احتما انحیا

بانک هیتشی ا سیاستاای اع اه را ااشایط هی دایه

()Bursian & Faia, 1022
بنابیای بیای بانکاای هیتشی ههیییت انتظارات اقتصادی یک ابشار ت ییهی
در اجیای سیاست پول است و در راسیتای هیهیییت انتظیارات سی
اعتماد عموه به بانکاای هیتشی لا م است بهطورت

بالیای ا

یک بانک هیتیشی قابی

اعتماد ه توانه اعتماد عمیوه را در هیورد ثبیات قیمتایای نینیه و چشی انها
اقتصاد ااشایط و در پ نن رشه اقتصادی را ااشایط داه ()Christelis, et al 1010
ه العات تجیب هتعهدی روابط هیان اعتمیاد بیه دولیت و هتاهیات پیول بیا
پاراهتیاای اقتصادی اجتماع و حکمیان را هیورد بحیک قییار داد انیه در ایی
ه العات چنه عاه ت یهی در ایجاد اعتماد شناسای و بیرس شه است ته شاه
ایانگ تیتیبات نمیادی دسیتاورداای اجتمیاع و اقتصیادی و عم کیید نمادایا
ه شود اعتماد به دولت بهعنوان یک ا هم تیی پایهاای هشییوعیت و پاییهاری
سییت سیاس شناخته ه شود امهنی اعتماد عاه همم بییای ایجیاد انییجام
اجتماع و شک اییی راا اجتماع اسیت ا ایی رو اعتمیاد ابیشار هممی بییای
تااط اشینهاای هبادله در امه ابعاد اجتماع
( )Fukuyama, 2771س

اقتصادی و روابیط سیاسی اسیت

بالای اعتماد بیه دولیت هی توانیه تیارای و اثیبخشی

اقهاهات دولت را ااشایط داه عم کید هناسیب نمادایای دولتی هوجیب اعتمیاد
بنگا اای اقتصادی و در نتیجه تصمیمات هناسبتی بیای سیهایهاذاری و در پاییان
ایجاد شیای

بیای رشه اقتصادی بالاتی خوااه شیه ( )Algan & Cahuc, 1022در

امی راستا «نلگان و پیی» )1020( 1در ه العهای تأثیی سی
رشه و توسعه اقتصادی در طو
طو

اعتمیاد همیاجیی بیی

هان را بیرس تید و نشان داد انه ته ایایا در

هان اعتماد ااشایط یااته درنهه سیانه نیش ااشایط پیها تید است
«تیهلنه و پیسکات»« )2799( 2بارو و اوردون»« )2722( 3رااو »)2721( 4
1. Algan, & Pierre
2. Kydland & Prescott
3. Barro & Gordon,
4. Rogoff
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تأتیه ه تننه ته اعتبار و شمیت هفاایم ایتنه ته بهطور ذات به سی

اعتمیاد

هیبوط ه شونه و س وح بالای ای اعتبار و شمیت تارای اقهاهات سیاسیت را در
چارچوب سیاستاای پول ااشایط ه داه «بورسی و اایا» ( )1022بیا اتکیا بیه
هبان خید اعتماد به هتام پول را وارد هه اای اقتصاد ت ان تید و نشیان داد انیه
ته اعتماد رییکاییشی و نیخ تنشی تصادا اایاد و بخط خصوصی را تیااط
ه داه و ا نن طییق هکانیی انتتا سیاستاای پول بمبود ه یابه
بیخ هاننه «هولیارچوک» )1029( 1تشط تمان سپید اا و اعتبارات نییبت
به نیخ بمی را بهعنوان هعیاری بیای اعتماد به سیییت بیانک در نظیی هی ایینیه؛
بهطوریته وقت عیضه سپید اای بانک ب تشط ه شیود نشیاندانیه تیااط
اعتماد به سییت بانک و هتاهات پول است بی ایی اسیاو وقتی نییخ بمیی ا
سوی سییت بانک ااشایط ه یابه سپید اذاران به ای ااشایط نیخ بمی واتینط
چنهان نشان نم دانه یا بهعبارتدیگی نیبت به سپید اذاری در سیییت بیانک
ب اعتماد ایتنه
بهطور خ اصه ه توان افت چنانهه دولت و هتام پول تصمیمات اتخاذ تننه
و ضم شفاایت بی سیاستایای ا پییط تعیی شیه و اع امشیه پایبنیه باشینه
اعتماد راتهراته شک ه ایید و اثیاذاری سیاستاا ااشایط هی یابیه و هکانییی
انتتا سیاستاا نیش تیمی خوااه شه
در اقتصاد اییان ه توان افیت تیه بیه دلایی نوسیانات شیهیه در اقتصیاد و
ناتوان بانک هیتشی در واتنط به نن س ه سیاست هال بی سیاست پول و عیهم
استت ا بانک هیتشی و درنتیجه نن جابهجای رئیس بانک هیتشی بالا بیودن نییخ
تورم و بیکاری بیای ههتاای طولان

تااط ار

پو ه

ط داهاای اخییی

اعتماد به هتام پول تیااط یااتیه اسیت؛ بهاونیهای تیه بانیک هیتیشی بیهخوب
نم توانه بی انتظارات عواه اقتصادی اثیاذار باشه با ااشایط انتظیارات (قیمتی )
در با ار دارای نتهینگ جذب بخط غیی هوله اقتصیاد شیه بیا د ایی با ارایا
ااشایط ه یابه و انگیش تولیه و سیهایهاذاری تااط و درنتیجه رشه اقتصادی نیش
1. Muliarchuk
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تااط پیها ه تنه
در ای راستا ای پژواط ت ا

ه تنیه بیا الگوسیا ی هیه تعیاد عمیوه

پویای تصادا اثی اعتماد به هتام پول بی هتغییاای ت ان اقتصادی را بیرس نماییه
و با سناریوسا ی نشان داه ته تغییی اعتماد به بانک هیتشی چگونیه ه توانیه بیی
انتتا اثی شوک بی اقتصاد اثیاذار باشه
ه العه بهای تیتیب خوااه بود «الگیوی پیژواط» در بخیط

چارچوب ت

بعه ارائه خوااه شه «هتهاردا و شبیهسا ی» الگو هوضوع بخیط سیوم خواایه
بود «تح ی نتایج» در بخط چمارم و نتیجهاییی در بخط پنج ارائه ه شود
 .1الگوی پژوهش
الگوی هورد استفاد در ای پژواط بی اساو ه العه بورسی و اایا ( )1022است
ته یک «هه تینشی» جهیه است و شاه بخطاای خانوار بنگا ایا (تولیهتننیه
تالای واس های و نمای ) دولت و هتام پول است بیای ت ابق بیشتی ای الگیو بیا
اقتصاد اییان و اثیاذاری سیاست پول تغیییات در هه ایجاد شه است
 2در بخط بنگا اا چیبنها دستمشد و قیمت در هه لحیا شیه تیه در
هه اای هیسوم عمهتاً ا چیبنها قیمت استفاد هی نماینیه لحیا چییبنها
قیمت و دستمشد باعک ه شود اثی پو بی تولیه تتویت شود
 1بیخ ا

هه پایه بورسی و اایا ( )1022تیه صییااً نیییوی تیار در تیابع

تولیه بنگا واس ه لحا اشته در الگوی ای پژواط سیهایه نیش بیه هیه اضیااه
شه است امانطور ته در بخط هتههه نهه یک ا تانا اای اثیایذاری اعتمیاد
تانا سیهایهاذاری است و ا طیا لحا پویای ایای سییهایه باعیک نشدییکتی
شهن هه به شیایط اقتصاد و ا طی

دیگی نمایانتی شهن اثی اعتمیاد بیی اقتصیاد

ه شود
 2در هه پایه بورسی و اایا ( )1022تابع واتنط بانک هیتیشی بیی اسیاو
«قاعه تی ور» هیسوم هه سا ی شه است در ای پیژواط دولیت و هتیام پیول
بهاونهای هه سا ی اشته ته سیا ااری بیشیتیی بیا اقتصیاد ایییان داشیته باشیه
بهی صورت ته دولت و هتام پول بهعنوان یک نماد در نظی ایاتیه شیه اسیت و
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بخش ا تییی بودجیه دولیت ا درنهیه حقالاییب و هیابت ا انتشیار اورام
هشارتت تأهی ه شود ا طیا شوکاای هخارج دولت و نفت نیش بی رشه پاییه
پول اثیاذار است
 .1-1خانوارها

خانواراا ا هصی

Mt
تالاایا (  ) C tو هانیه حتیتی پیو (
Pt

) و ایاغیت ( ) Lt
یی است

ه وبیت تیب ه تننه ای عاو خانوار دارای تابع ه وبیت به شک
1

L1t  
  Mt 
 A

E 0  U (ct , t , t ) 





1    Pt 
1  
t 0





't

ته  0    1عاه تنشی



()2

عکس تشط تتاضا بیای هانه حتیتی پیو



عکس تشط عیضه نییوی تار اسیت و   ,نییش پاراهتیایای ثیابت اییتنه بیه
پییوی ا بورسی و اایا ( )1022ایی
ه وبیت نمای «بینول » 1بیای هصی

ه شیود تیه ایی عاهی دارای ییک تیابع
به شک

نن σضییب رییک اییشی ه ق است ای

U (C)  1  e C

است تیه در

ه شود ته اعتماد به بانیک هیتیشی

  tو هشوماای بانک هیتشی  tبی ه وبیت اایاد اثیاذار است؛ بنیابیای تیابع
ه وبیت اایاد بیای هصی بهصورت یی هعیا ه شود

U A (ct , t , t )  1 ( t , t )   2 ( t )e C

ته در ای

هعادله ) 1 ( t , t
2
t

()1

و )   2 ( tبهصورت یی تعییف ه شود

1 ( t , t )  1   2 t   3 (t )

 2 ( t )  1   2 t

()2

()1

ه وبیت انتظیارات نییش   1,tبهصیورت

امهنی ای ه ایدد ع او بی س
C

  t   1,t (1  e )  tبی اعتماد اثیاذار است در ای هعادلیه  بیهعنوان

t

تکانه س

اعتماد است ته ا یک اینینه ) AR(2پییوی ه تنیه خیانوار نماینیه
1. Bernoulli
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n
دور  tهنابع ا قبی دستمشد حاص ا عیضه نییوی تار  wtسود بنگا ایا  Π tو
n
بمی اورام قیضه  rt 1و هانه واقع  mt 1را ا دور قب در اختیار دارد سیپید

Bt

پسانها ه تننه و هالییات یکجیای  Ttرا ه پیدا نیه؛ بنیابیای خیانوار ه وبییت
انتظاری طو عمی خود را با توجه به قیه بودجه خود حهاتثی ه تنه
B t w tn
m
B

nt   t 1 +Πt T t  (1  rt n1 ) t 1
pt
pt
 t 1
pt

ct  m t 
()1

نییوی تار عیضهشه توسط خانواراا با استفاد ا جمعای «دیکییت -استیگ یتش»

1

( )2791بهصورت یی خوااه بود


 1 1

Lt    Lt ( j ) dj 
0



()9

تتاضا نییوی تار خانوار ا حهاتثی تیدن تابع سود نییوی تار نییبت بیه «قییه »9
بهصورت یی به دست ه نیه


1

maxw t Lt   w j ,t Lt ( j ) dj

 1 1

0
)L (j
St: Lt    Lt ( j ) dj 
()9
0


با جایگذاری قیه در تابع اه و تبهی نن به بمینهیاب ناهتیه خواای داشت
t



1
 1 1

maxw t   Lt ( j ) dj    w j ,t Lt ( j ) dj
0
0
) Lt ( j



با هشتقاییی نیبت به
به دست ه نیه

) Lt ( j

()2

و ساد سا ی نن تتاضای نییوی تار بهصورت ییی



 w j ,t  1
Lt ( j )  
 Lt
 wt 

( )7

با جایگذاری «راب ه  »7در «راب ه  »9خواای داشت
1

 1 11 
wt    w j ,t dj 
0



()20
1. Dixit-Stiglitz
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چیبنها دستمشد بی اساو «تهوری چیبنها تالوو» هه سا ی شه اسیت بیی
اساو ای تهوری خانواراا بیه دو دسیته تتییی ه شیونه؛ درصیهی ا خانوارایا

 1  w ته قادر ایتنه دستمشد خود را تعیهی تننیه دسیتمشد بمینیه  w را

انتخییاب تییید و هییابت خانواراییا (  ) wدسییتمشد خییود بییی اسییاو راب ییه

 w j ,t  t w1w j ,t 1تعیی ه تننه ای هعادله بیان ه تنه ته دستمشد تا حهی بیا

نیخ تورم ااشایط ه یابه ته در ای راب ه  w  0,1نشاندانه هیشان شیاخص
تعیی دستمشد بی اساو تیورم اسیت ا حهاتثیسیا ی هییه ه بمینهسیا ی هییشان
دستمشد بمینه بهصورت یی به دست ه نیه
E      L  ( j ) 



 L ( j )
       

1
t s



s

s 0

w

s

t s



s

w

t  h 1

t

h 1

t s

w

s 0

Et

  


  1 


t

w

()22

با استفاد ا «هعادلیه  »22و شیاخصاذاری دسیتمشداا قیانون حیتیت دسیتمشد
حتیت بهصورت یی به دست ه نیه
 w t 

1

 1  w

 w w t 1 t 1 

1

1
t

w

()21

 .0-1بنگاهها

در ای بخط به هه سا ی راتار بنگا ایای تولیهتننیه تالاایای نمیای پیداختیه
ه شود بنگا اای تولیهتننه تالای نمای در یک ساختار رقابت انحصاری اعالیت
ه تننه تکنولوژی تولیه بنگا  iام بهصورت یی است
𝑝𝑡𝜀2+

2

]𝑖𝑑

𝑝
𝑡𝜀𝑖 2+

2

) 𝑡𝑌( 𝑌𝑡 = [∫0

()22

ته در نن 𝑝𝑡𝜀 بیانگی تشط جانشین بی تالااای هخت ف اسیت ا حهاق سیا ی
تابع اشینه بنگا نیبت به قییه «راب یه « »22راب یه  »21و «راب یه  »21بیه دسیت
ه نیه
𝑡𝑌
𝑝

𝑡𝜀−

2

]𝑖𝑑

𝑝
𝑡𝜀−
𝑖𝑡𝑌

𝑝 −
𝜀
𝑡

) ( = 𝑖𝑡𝑌
𝑡𝑃

2

) 𝑖𝑡𝑃( 𝑃𝑡 = [∫0

()21
()21

تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی 181

بنگا تولیهتننه تالااای نمای

در چارچوب تهیوری چییبنها قیمیت «تیالوو»

1

ای دور بهانها  2 − ωقهرت قیمیتایذاری

( )2722اعالیت ه نماینه؛ بنابیای

دارنه؛ بهطوریته در نن  ωدرجه چیبنها قیمتاا است ا طیای

بنگیا ایای

ته قادر به قیمتاذاری نییتنه ا اینینه شاخصبنهی «راب ه  »29استفاد ه تننه
𝑃𝑡 = (𝜋𝑡−2 )𝜌𝜋 𝑃𝑡−2

()29

بهطوریته در نن 𝜋𝜌 بیانگی درجه شاخصسا ی قیمتاا است و  𝜋𝑡−2تیورم دور
قب را نشان ه داه اای قیمت بمینه توسط بنگا  iام

∗𝑡𝑃

و 𝑡𝑃 بیانگی قیمیت تی

در با ار باشه ای بنگا با اینینه حهاتثیسا ی سود تنشی شه انتظاری «راب ه »29
روبهرو است ته در نن 𝑗 Λ𝑡.عاه تنشی است و با توجه به «راب یه  »22بیه دسیت
ه نیه

∗
𝑖
∞∑
𝑗𝑗=0 𝜔 Λ 𝑡.𝑗 [𝑃𝑡.𝑗 − 𝑃𝑡+𝑗 𝑀𝐶𝑡+𝑗 ]𝑌𝑖.𝑡+
𝑗𝜆𝑡+
𝑡𝜆

𝑡𝑃𝑡∗ .

𝑋𝐴𝑀

𝑗 𝛽 = 𝑗Λ𝑡.

()29

()22

ا ح ای هیه ه بمینهسا ی با توجه بیه «راب یه  »29قیمیتایذاری بمینیه بنگیا
𝑝

بهصورت «راب ه  »27حاص ه شیود بیهطوریتیه در نن 𝜀𝑝𝜀𝑡−2بییانگی هیارک-نپ
𝑡

قیمتاا است ا طیا

در چیارچوب تهیوری چییبنها قیمیت تیالوو راب یه

دیناهیک قیمت بهصورت راب ه  10است
𝑝

𝑡𝜀 𝑗𝑃𝑡+
𝑐𝜎𝑗 2−
∞∑
] 𝑗) 𝑀𝐶𝑡+
([ 𝑗𝑗=0(𝜔𝛽) 𝐶𝑡+

)
𝑝

𝑝

𝑡𝑃

𝑃𝑡+𝑗 𝜀𝑡 −2
𝑐𝜎𝑗 2−
∞∑
]
) 𝑡𝑃 ([ 𝑗𝑗=0(𝜔𝛽) 𝐶𝑡+

( 𝑡𝐸

𝑝

𝑝
𝑡𝜀
𝑝
𝜀𝑡 −2

=

∗
𝑡𝑃𝑖.

𝑡𝑃

𝑝

𝑡𝜀∗ 2−
𝑡(𝑃𝑡 )2−𝜀𝑡 = 𝜔(𝑃𝑡−2 )2−𝜀𝑡 + (2 − 𝜔)(𝑃𝑖.
)

با تیتیب شک لگاریت خ
خ

()27
()10

سیا ی شیه هعادلیه «راب یه  »27بیا شیک لگیاریت

سا ی شه هعادله راب ه  10اینینه قیمیتایذاری بنگیا و هنحنی ای ییپس

ایبییهی تینشی اای جهیه به شک لگاریت خ
) 𝑝𝑡̂𝜉 ̂ 𝑡 +
𝐶𝑀(

𝜋𝜌
)𝜔2 (2−𝜔𝛽)(2−
𝜋̂ +
𝜋𝜌𝛽2+𝛽𝜌𝜋 𝑡−2 2+
𝜔

+

«راب ه  »12حاص ه شود
𝛽

̂𝜋 𝐸
2+𝛽𝜌𝜋 𝑡 𝑡+2

= 𝑡̂𝜋

()12

ته در نن 𝑝𝑡̂𝜉 بیانگی شوک هارک-نپ قیمتاا است ته در هعادلیه ای ییپس ظیاای
ه ایدد
1. Calvo
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ای

ه شود ته بنگا اای تولیهتننیه تالاایای واسی های در ایی دور بیا

استفاد ا خههات سیهایه 𝐾 و نییوی تار  Lبه تولیه تالااای واس های با اسیتفاد
ا یک تابع تولیه «تاپ داا او» ه پیدا نه

𝛼𝑦𝑡 = 𝐴𝑡 (k 𝑡 )𝛼 (𝑙𝑡 )2−

()11

ته در نن 𝑡𝐴 تکانه تکنولوژی است ته بهصورت

𝑎

𝜌

𝑡𝜀 𝑒 𝐴𝑡−𝑎2

= 𝑡𝐴 تعیییف ه شیود

بنگا اا به دنبا حهاق ساخت اشینهاای خود نییبت بیه نیییوی تیار و سییهایه
ایتنه و ا ای رو هیه ه نناا حهاق سا ی تابع اشینه در راب ه  12خوااه بود ته
نیبت به قیه بودجه تابع تولیه تیاب داا یاو هعیای شیه در راب یه  11حیهاق
ه شود

𝑃 𝑝𝑘
𝑟𝑡 𝑘𝑡−
2
𝛼

𝑚𝑖𝑛𝑁𝑡.𝐾𝑡−2 𝑤𝑡 𝑙𝑡 +

) 𝛼+ 𝛾𝑡 (𝑌𝑡 − 𝐴𝑡 (𝑘𝑡−2 ) (𝑙𝑡 )2−

𝑃 𝑝𝑘
𝑟𝑡 𝑘𝑡−
2

()12
𝑙𝑡 = 𝑤𝑡 𝑁𝑡 +

()11

 .2-1دولت-مقام پولی

دولت سع ه تنه تا اشینهاای خود (هخارج دولیت و بمیی پیداختی بیه اورام
هشارتت) را ا طییق درنههاای حاص ا دریاایت هالییات ا خانوارایا و اییو
نفت هتوا ن سا د؛ بنابیای قیه بودجه دولت عبارت است ا
Gt  (1  Rt 1 )B t 1 TRt  Ot Tt  B t

()11

ته در نن  Gtهخارج دولت  Ttهالیات و  Otدرنهه حاص ا ایو
ای

نفت اسیت

ه شود هخارج دولت و درنههاای نفت بهصورت لگاریتم خ ی ا ییک

اینینه ) AR(2بهصورت یی تبعیت ه تنه





i .i .d .N 0,  2g



حا ه توان تییی بودجه دولت

i.i.d .N 0,  2g

Dt

g t   g g t 1   tg ,  tg
ot  o ot 1   to ,  to

را بهصورت یی نوشت

Dt  Gt  (1  Rt 1 )B t 1 TRt  Ot T t  B t

()19

ای سبک هه سا ی شبیه الگوی هورد استفاد در «اوا ییگ» )1020( 1اسیت؛ بیا ایی
1. Uhlig
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تفاوت ته در الگوی اوا یگ تأهی تیییی بودجیه ا هالییات بیی دسیتمشد و اییو
اورام قیضه است؛ اها در ای پژواط با توجه به بییون ا بیودن نییخ هالییات و اینکیه
دولت در صورت تییی بودجه نم توانه هالیاتاای خود را ااشایط داه و امهنیی
عهم استت ا بانک هیتیشی بخشی ا تیییی بودجیه   dرا ا درنهیه حقالاییب و
هابت

) (1  d

ا انتشار اورام هشارتت تأهی ه نمایه با توجه به ای توضییحات

ه توان راب ه یی را بیای جبیان تییی بودجه در انتمای ای دور نوشت
) m t  m   d (d t  d

) bt  b  (1  d )(d t  d

()19
()12

ته در نن  mو  bبه تیتیب حج پو و انتشار اورام هشارتت جهییه و m

b

و  dهتادیی باثبات هتغییاا است
در ه العات با الگوی تعاد عموه پویای تصادا قاعه پیول پذییاتهشیه
قاعه تی ور است ته بی اساو ای قاعه نیخ بمی وجو اهرا بایه بی اساو نیخ
بمی دور قب و نیش هیانگی و ن دو شیکا
شکا

تیوره نییبت بیه تیورم ایه

و

تولیه واقع نیبت به هتهار ب نهههت و بالتو نن تعیی شود؛ اها در ایییان

نیخ بمی بهصیورت دسیتوری تعییی ه شیود؛ بیه ایی دلیی در اتثیی ه العیات
صورتایاته با رو

تعاد عمیوه پوییای تصیادا ا قاعیه نییخ رشیه پیو

بهجای نیخ بمی استفاد ه تننیه بییای هثیا «شیاامیادی و ابیاایمی » ()2227
شوک درنهه نفت را بی رشه حج پو هیثی ه داننه «اخی حییین و امکیاران»
(« )2272ابوالحین و امکاران» ( )2271ع یاو بیی شیوک درنهیه نفیت شیوک
هخارج دولت را نیش عاه

بیای ااشایط حج پو دانیته و در تابع واتنط بانیک

هیتشی لحا تید انه در تابع واتنش ته «تمیجان و توت یان» (« )2272جعفیی
صمیم و امکاران» (« )2272هنظور و تت پور» ( )2271و «ا یو و امکیاران»
( )2271بیای بانک هیتشی در نظی ایاتهانه سیاستاذار هیشان رشه حج پو را
به نحوی تعیی ه تنه ته به ااها
بالتو و انحییا

خود یعنی تیااط انحییا

تیورم ا تیورم ایه

تولییه ا تولییه

نائی شیود «بییات و امکیاران» ()2271

سناریوی دیگیی نیش بیای بانک هیتشی در نظی ایاتهانه تیه بیی اسیاو نن بانیک
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هیتشی ع او بی شکا

شیاخص تی قیمیت سیمام ای

تولیه و تورم به شیکا

واتنط نشان ه داه «تشاور و پارسا» )1027( 1نشان ه دانه ته چنانهیه بانیک
هیتشی ع او بی شکا

قیمت هیک نییش واتینط نشیان

تولیه و تورم به شکا

داه اثی سیاست پول تتویت خوااه شه
ای پیژواط راتیار بانیک هیتیشی را بیی اسیاو ه العیه «اخیی حییین و
امکاران» ( )2272هه سا ی ه تنه ته هعتتهنه با توجه به تبهی درنههاای نفت
به پو داخ

ا یکطی

و عهم استت ا بانک هیتشی و تأهی بخش ا هخیارج
دیگیی شیوک درنهیه نفیت و هخیارج

دولت ا هح درنهه حقالایب ا طیی

دولت بی حج پو هیثی است بی ای اساو قاعه سیاست پول را بهصورت یی
در نظی ه اییی

:

 g  tg  t

ته در نن

MB t

O
t

MB t  M MB t 1  (1  M )MB  or 

نیخ رشه حج پو در دور

t

()17

 MBهتیهار باثبیات نییخ رشیه

O
پو و   tشوک درنهه نفیت و  شیوک هخیارج دولیت اسیت و  orو  gبیه
g
t

تیتیب نشاندانه ا بیتگ درنههاای نفت و هخارج دولت با رشه پیو اسیت

t

تکانه سیاست پول است ته ای

یک اینینه ) AR(2پییوی تنه

)  t  i .i .d N (0,  m2


,

ه شیود بهصیورت لگیاریتم خ ی ا
t   t 1   t
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 .4-1شرط تسویه

بیای تعاد در با ار تالا بایه تی عیضیه بیابیی بیا تی تتاضیا (جمیع هصیی

و

سیهایهاذاری خصوص و هخارج دولت) باشه
Y t  Ot  C t  I t  G t

 .0مقداردهی پارامترهای الگو
در ای بخط به پاراهتیدا هه لگاریت  -خ

()22

شه با استفاد ا هتغییاای قابی

1. Keshavarz, H. & Parsa, H.
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هشااه پیداخته ه شود تیه ا بانیک اط اعیات سیییاای هیان بانیک هیتیشی
جمموری اس اه اییان ایاته شه است داد اا بیای وارد تیدن پس ا لگیاریتم
تیدن با استفاد ا ای تی «اهریک -پیسکات» رونیه دای شیه انه در ایی راسیتا
بیخ ا پاراهتیاا هاننه تعهادی ا نیبتاا در وضعیت تعاد یکنواخت با استفاد
ا داد اای سالیانه اقتصاد اییان بییای سیا اای « »2221- 2279هحاسیبه شیه انه
سایی ضیایب یا ا ه العات صورتایاته استخیاج اشته یا بهاونیهای هتیهاردا
شه انه ته بیشتیی ان بام بی اشتاوراای الگوی طیاح شه با داد ایای دنییای
واقع حاص شود بهطور خاص ا ننجای ته پاراهتیاای اعتماد در اقتصاد ایییان
هحاسبه نشه است در ای پژواط بی اساو هحاسبات الگو و تح یی حیاسییت
پاراهتیدا و در جهو  2اشار
اشته ته

ای

بهصورت

شه است به پییوی ا اایا و بورسیی ()1022

)2m (t1 )(   1
)  2  m (t1



  1,tدر ای هعادله شک اییی انتظارات

) m (t1 )  m exp( ( t 1   ss

با    .5تعییف شه است

جدول  .٩پارامترهای مقداردهی شده
c/y
g/y
i/y
t/g
m/g
o/g

δ
β
α
c





d
g

or
w
w

p
p

نسبت مصرف به
نسبت مخارج دولت به
نسبت سرمایهگذاری به GDP
نسبت مالیات به مخارج دولت
نسبت پایه پولی به مخارج دولت
نسبت درآمدها نفتی به مخارج دولت
نرخ استهلاک (ابراهیمی)130. ،
نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده (ابراهیمی)130. ،
سهم سرمایه در تولید (احسانی و همکاران)13.0 ،
عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف ( کشاورز و پارسا)251. ،
عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد (کمیجانی و همکاران)1301 ،
عکس کشش تقاضای پول (کمیجانی و همکاران)1301 ،
درصد تأمین کسری بودجه از درآمد حقالضرب (کشاورز)13.0 ،
عکسالعمل عرضه پول به شوک مخارج دولت (فخر حسینی و همکاران)13.1 ،
عکس العمل عرضه پول به شوک درآمد نفت (کشاورز)13.1 ،
میزان شاخصگذاری دستمزد (کشاورز)13.1 ،
درصد افرادی که قادر به تعدیل دستمزد خود نیستند (کشاورز)13.1 ،
میزان شاخصگذاری شاخص قیمت (کشاورز)13.1 ،

5.0
5.12
5.30
5.43
5..3
5.01
5.542
5..0
5.42
2.10
2.31
2.22
5.0
5.10
5.10
5.00
5.0
4.

درصد بنگاههای واسطهای که قادر به تعدیل قیمت خود نیستند (جعفری صمیمی و همکاران)13.3 ،

5.44

GDP

GDP
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 ss

حالت پایدار اعتماد (محاسبات تحقیق)
پارامتر اعتماد (محاسبات تحقیق)
پارامتر اعتماد (محاسبات تحقیق)

1α
2α

5.32
1
5..4

 .2شبیهسازی الگو و بررسی اثر تکانهها
نتایج حاص ا هتاییه اشتاوراای حاص ا الگو و اشتاوراای داد اا در دنییای
واقع در جهو  1نورد شه است ته نشاندانه هواتییت الگیو در شبیهسیا ی
واقعیتاای اقتصادی اییان است
جدول  .2مقایسه گشتاورهای حاصل از الگو و گشتاورهای دادهها در دنیای واقعی

تولید
مصرف

نوسانات نسبی
داده های شبیهسازیشده
داده های واقعی
1
1
1.01
1.33

انحراف معیار
دادههای شبیهسازیشده
داده های واقعی
5.51
5.50
5.11
5.50

هنبع هحاسبات هحتتان

 .1-2بررسی توابع عکسالعمل آنی

در ای قیمت به بیرس اثی تکانهاای اعتماد پیول
اقتصادی ه پیدا ی

و تکنولیوژی بیی هتغییایای

امانطور ته در هتههه ذتی شه تکانه اعتماد نیهتنما بیهطور

هیتتی بی هتغییاای اقتصادی اثی هی ایذارد؛ ب کیه بیی انتتیا سیایی تکانیهاا بیی
هتغییاای اقتصادی نیش اثیاذار اسیت در بخیط نخییت اثیی تکانیه اعتمیاد بیی
هتغییاای اقتصادی بیرس شه و در بخط دوم با سناریوسا ی سی

اعتمیاد اثیی

تکانهاای پول و تکنولوژی بیرس خوااه شه
 .1-1-2اثر تکانه اعتماد

امانطور ته در نمودار شمار  2هشخص است بمبیود در اعتمیاد بیه هتیام پیول
باعک تااط تورم شه است با ااشایط س

اعتماد و تحییک بخط تتاضا تیورم

ااشایط یااته است؛ اها با تعهی انتظارات پس ا یک دور تیورم تیااط ه یابیه
در توجیه ای ه ب ه توان افت ته چنانهه بانک هیتشی بتوانه اعتماد هییدم را
به ای نماد ااشایط داه بی انتظارات توره عاه اای اقتصادی اثی اذاشته و تورم
را تااط ه داه ته ه ابق انتظارات تهوریک تحتیق نیش است امهنی در واتنط

تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی 111

به تکانه اعتماد هصی
ااشایط س
شه و هصی

نیش ااشایط ه یابه ااشایط هصی

به ای دلی است ته با

اعتماد حیاسیت عاه اای اقتصادی نیبت به رییک و نینیه تمتیی
ااشایط ه یابه در توجیه ااشایط تولیه و اشتغا نیش ه توان افیت
باعک تحییک بخط تتاضیا ه شیود و تولییه و

ته تااط تورم و ااشایط هصی
اشتغا نیش ااشایط ه یابه ا طی

دیگی ااشایط اعتماد هیدم به بانک هیتیشی بیی

انتظارات عواه اقتصادی اثی ه ایذارد و بیا تیااط انتظیارات (قیمتی ) در بیا ار
دارای نتهینگ بیشتی جذب بخط هوله اقتصاد شه سییهایهاذاری و اشیتغا در
ای بخط ااشایط و در نتیجه تولیه و رشه اقتصادی ااشایط ه

یابه.

نمودار  .٩اثر تکانه اعتماد بر متغیرهای اقتصادی

هنبع هحاسبات هحتتان

 .0-2تأثیر افزایش اعتماد به مقام پولی در انتقال تکانهها بر متغیرهای اقتصادی

بیای بیرس تأثیی اعتماد به هتام پول بی انتتا تکانهاا سه سناریو در نظیی ایاتیه
و توابع عکسالعم نن در سیه حالیت بیرسی شیه اسیت؛ سیناریوی نخییت
سناریوی پایه است ته با هتهار اولیه هتهاردا شیه بییای حالیت پاییهار اعتمیاد
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ه شیود اعتمیاد

( )0321با خط همته نشان داد شه است در سناریوی دوم ای

ااشایط یااته (دو بیابی هتهار پایه) و با خطچیی نمیایط داد شیه و در سیناریو
سوم ای

بی ای اسیت تیه اعتمیاد تیااط یااتیه (نصیف هتیهار بیینورد) و بیا

نت هچی نشان داد شه است
 .1-0-2تکانه تکنولوژی

در واتینط بیه

امانطور ته نموداراای  2 1و  1نشان ه دایه تولییه و هصیی

تکانه تکنولوژی ااشایط و تورم تااط یااتیه اسیت تیه ه یابق انتظیارات تحتییق
است ( )1در توجیه ای هوضوع ه توان بیان نمود ته بیا بمبیود تکنولیوژی هنحنی
عیضه ت به سمت راست و پایی هنتت ه شود ته باعک ااشایط تولیه و تیااط
تورم شه در نتیجه نن هصی

نیش ااشایط ه یابه؛ اها هیشان اعتماد به هتیام پیول

بی شهت اثیاذاری تکانه بی هتغییاای اقتصادی تأثیی ه ایذارد؛ بهاونیهای تیه بیا
ااشایط اعتماد رییک عاه اای اقتصادی تااطیااته هوجیب تعیهی

انتظیارات

توره ه شود و در نتیجه تورم در حالت ااشایط اعتماد (خطچی ) بیشتی تیااط
ه یابه امهنی تولیه و هصیی

در سیناریوی اایشایط اعتمیاد واتینط بیشیتیی

نیبت به تااط اعتماد دارنه
نمودار  .٣واکنش مصرف نسبت به تکانه تکنولوژی

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17
tau=0.64
tau=.32

8

7

5 6
tau=0.16

4

3

2

1
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نمودار  .4واکنش تورم نسبت به تکانه تکنولوژی
0.002
0.001
0
12

11

10

9

7

8

6

4

5

3

2

1

-0.001
-0.002
-0.003
-0.004
-0.005

tau=.32

tau=0.16

tau=0.64

هنبع هحاسبات هحتتان
 .0-0-2تکانه پولی

بی طبق نموداراای  9 1و  9تولیه هصی

و تورم درنتیجیه تکانیه پیول اایشایط

یااته است با اعما یک ساست پول انبیاط

تورم اایشایط ه یابیه تیه ه یابق

انتظار است با ایجاد شیایط توره ا ننجاته نیخ بمیی حتیتی تیااط ه یابیه
هیشان هصی

ه ابق هعادله اولی ااشایط ه یابه با اایشایط تیورم و تیااط نییخ

بمی حتیت و ااشایط سیهایهاذاری و هصی

تتاضا ااشایطیااته و در واتنط بیه

ااشایط تتاضا تولیه نیش ااشایط ه یابه امانطور ته در نمیودار هشیخص اسیت
ااشایط رشه پایه پول با تااط اعتماد (نت ه خطچیی ) باعیک شیه اسیت پیو
تمتی به حو اعالیتاای تولیهی و سیهایهاذاری سوم پیها تنه و بیشیتی جیذب
با ار دارای ه شود با ااشایط اعتماد به دلی تااط انتظیارات تیوره و تیااط
حیاسیت عاه اای اقتصادی نیبت به رییک تولیه و هصی
و هیشان تورم نیش تمتی خوااه بود

بیشتی ااشایطیااتیه
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نمودار  .5واکنش تولید نسبت به تکانه پولی

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tau=0.16
tau=0.64
نمودار  .6واکنش مصرف نسبت به تکانه پولی
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
tau=0.16
tau=0.64

7

6

5

3

4

2

1

نمودار  .7واکنش تورم نسبت به تکانه پولی
0.008
0.006
0.004
0.002
0
12

11

10

8
9
tau=0.64

7

5
6
tau=0.16

هنبع هحاسبات هحتتان

4

3

2

1
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نتیجهگیری
بیای بانکاای هیتشی هیهیییت انتظیارات اقتصیادی ابیشاری ت ییهی در اجییای
سیاست پول است و در راستای ههیییت انتظارات س
به بانکاای هیتشی لا م اسیت بیهطورت

بالای ا اعتماد عمیوه

بانیک هیتیشی قاب اعتمیاد ه توانیه

اعتماد عموه را در هورد ثبات قیمتاای نینه و چش انها اقتصاد اایشایط داد
در پ نن رشه اقتصادی را ااشایط داه در اقتصاد اییان به دلی و نوسانات شهیه
در اقتصاد و ناتوان بانک هیتشی در واتنط به نن ا ییکطی

و سی ه سیاسیت

هال بی سیاست پول و عهم استت ا بانک هیتشی و درنتیجه نن جابهجای رئییس
بانک هیتشی ا طی

دیگی اعتماد به بانک هیتشی ت رنگ شه اسیت؛ بهاونیهای

ته بانک هیتشی بهخوب نم توانه بی انتظارات عواه اقتصادی اثیایذار باشیه بیا
ااشایط انتظارات (قیمت ) در با ار دارای نتهینگ جذب بخیط غییهولیه اقتصیاد
شه با د ای با اراا ااشایط ه یابه و انگییش تولییه و سییهایهاذاری تیااط و
درنتیجه رشه اقتصادی نیش تااط پییها ه تنیه در ایی راسیتا ایی پیژواط بیا
الگوسا ی یک هه تعاد عموه پویای تصیادا اثیی اعتمیاد بیه هتیام پیول بیی
هتغییاای ت ان اقتصادی بیرس نمود است
بی طبق نتایج ای پژواط بمبود در اعتماد به هتام پول ا طییق اثیاذاری بی
انتظارات عواه اقتصادی و تااط انتظارات (قیمت ) باعک ااشایط سییهایهاذاری
و اشییتغا و در نتیجییه نن ااییشایط تولیییه و رشییه اقتصییادی ه شییود امهنییی
سناریوسا ی اعتماد نشان داد است ته ااشایط اعتماد باعک تتویت تکانهاا (پول
و تکنولوژی) بی اقتصاد ه شیود بیهعبارتدیگی اایشایط اعتمیاد بیه هتیام پیول
حیاسیت عاه اای اقتصادی نیبت به رییک را تیااط داد و هوجیب ه شیود
پو بیشتی جذب بخط هوله اقتصاد شود ته در نتیجه اثیی تکانیهاا اماننیه تکانیه
پو بی رشه اقتصادی تتویت شود؛ بنابیای ت ا
پول ه توانه به بمبود شیایط اقتصادی تمک تنه

بییای اایشایط اعتمیاد بیه هتیام

یادداشت
ای نتایج سا اار بیا ه العیه ا ییو و امکیاران ( )2272جعفییی لی یاب و امکیاران
( )2279و تشاور ( )2272است

منابع
بیات هیضیه ااشاری ایا توت یان حیی ( )2271بیرسی ارتبیاط سیاسیت پیول و
شاخص ت قیمت سمام )بیا در نظیی اییات اثیی ثییوت رونیق بیا ار سیمام) در
چارچوب یک هه  DSGEه العات اقتصادیِ تاربیدی اییان ( )10صص-22
92
جعفیی صمیم احمه طمیانهیان اهیی هنصور ابیاایم احمه بالونژاد ای نیا نیوری
رو به ( )2272اثی تکانهاای پول و غییپول بی تولییه و تیورم در ییک الگیوی
تعاد عموه پویای تصادا در شیایط اقتصاد با ه العه هوردی اقتصیاد ایییان
ه العات اقتصادیِ تاربیدی اییان  )20( 2صص 21-2
جعفیی لی اب پیی حتیتت جعفی اصغیپور حیی سی مان بمیشاد ( )2279بیرسی
تعاه ات سیاستاای پول و هال در اقتصیاد ایییان در چیارچوب هیه تعیاد
عموه تصادا سیاستاذاری اقتصادی  )27( 20صص 122-299
شاامیادی اصغی ابیاایم ای نا ( )2227ار یاب اثیات سیاسیتاای پیول در اقتصیاد
اییان در قالب یک هه پویای تصادا نیوتینشی پژواطاای پیول و بیانک 1
( )2صص19-22
اخی حیین سیه اخیالهی شاامیادی اصغی احیان هحمهع ( )2272چییبنها
قیمت و دستمشد و سیاست پول در اقتصاد اییان پژواطاای اقتصادی (رشیه و
توسعه پایهار) ( )12صص209-22
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