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 مقدمه

مناقشه در اقتصااد ششاور    ها یکی از موضوعات مورد  گذاری پس از تحریم سیاست
ها در ششاور مرارش  او ساوال      شه زمزمه لغو تحریم 1392. در سال  (1)بوده است
هاا    تحاریم داد، این بود شه پس از لغاو   بایست ششور بوان پاسخ می ای شه می اصلی
بهینه برای اداره ششور شه از سوی دولت بایو اتخاذ  ود، چیسات  وقتای     سیاست

توانو از   ود، دولت چگونه می گشایشی در تعامالت تجاری و اقتصادی حاصل می
های نفتی  این فرصت برای  کوفایی بیشتر اقتصاد استفاده شنو. آیا با افزایش درآمو

ولت بایو افزایش مخارج دولتی را سرلوحه قارار  ها د نا ی از برطرف  ون تحریم
مانوه نا ی از فشاار   های مغفول داده و سیاست مالی انبساطی دا ته با و تا ظرفیت

ها  کوفا  ود  یا اینکه با افزایش نرخ مالیات ستانی بایو سااتتار درآماوی    تحریم
ر تود را اصالش و از تحریک تقاضاا تاودداری شناو  سیاسات پاولی انبسااطی د      
 رایط پساتحریم چه پیاموهایی بارای متغیرهاای اساوی و حقیقای اقتصااد شاالن       

تر  ها مستلزم در نظر گرفتن جوانب مختلف و به تعبیر فنی دارد  پاسخ به این سوال
شنو با تعریف یاک ماول تعاادل عواومی      تعادل عوومی است و این مقاله سعی می

راستا با پیاروی از تو اخوی و    پویای تصادفی به این مساله پاسخ بگویو. در این
های مختلف را مولساازی شارده و    ( یک اقتصاد تحت فشار تحریم1396تسروی) 

های پاولی و ماالی هوزماان باا لغاو یاا تعلیا          سپس رفع تحریم و اتخاذ سیاست
هایی شاه   این پژوهش نسبت به سایر پژوهش  شنو. مزیت سازی می ها را  بیه تحریم

یا مالی را بر اقتصاد ایران در قالب یک مول تعادل عوومی های پولی   تاثیر سیاست
پویای تصادفی بررسی شرده انو، این است شه پیامو نهایی دو پویوه تعلیا  تحاریم   
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دهو. به عنوان مثال موکن است فردی  های اقتصادی را هوزمان نشان می و سیاست
،  ران پسااتحریم بینی و فضای انتظارات مثبت پویوآموه دو تصور شنو به دلیل توش

توان از توهم پولی استفاده شرد و با یک سیاست پولی انبساطی بخش واقعای را   می
هاا موکان اسات     ها هوزمان با لغو تحریم رون  بخشیو. به بیان دیگر تاثیر سیاست

پیامو متفاوتی نسبت به وقاو  آن در  ارایط تحریوای دا اته با او. از ایان روی       
هاا شاه ایان پاژوهش، آن را      ایط لغاو تحاریم  های مختلف در  ار  بررسی سیاست

هاای زیار پاساخی     توانو به سواالتی از قبیل پرسش سرلوحه شار تود قرار داده می
 فراهم شنو:
آیا تحریک تقاضای شل در  رایط پساتحریم آثار تورمی دارد یاا اینکاه باه     -

تاوان از   هاا باه آیناوه مای     بینای آن  واسره فریب عوامل اقتصادی نا ای از تاوش  
 منوی بخش واقعی بهره برد  های این سیاست برای بهره مزیت

های مالیاتی )به عناوان یکای از محورهاای اصاالش سااتتار       افزایش درآمو -
 بودجه( در  رایط پساتحریم، چه تاثیری بر متغیرهای اقتصاد شالن تواهو دا ت 

چاه آثااری بارای     طور شلی اتخاذ سیاست های انبسااطی در پسااتحریم   به -
 متغیرهای شالن اقتصاد تواهو  و 

بر این اساس، پس از ذشر مارور ادبیاات، مباانی نظاری و روش تحقیا ، باه       
معرفی ساتتار مول درنظار گرفتاه  اوه بارای اقتصااد ایاران و حال آن پرداتتاه         

برای متغیرهای درونزای مول و شاالیبره   1 ود. پس از یافتن مقادیر وضعیت پایا می
هاای   هاای اقتصااد ایاران، اثار سیاسات      پارامترهای اصلی مول بر اساس دادهشردن 

ماورد   3و متلاب  2افزار داینر مختلف روی متغیرهای اقتصاد شالن، با استفاده از نرم
ساازی  اوه اناو     هایی شه در این مقاله  بیه گیرد. سیاست تحلیل و ارزیابی قرار می

 عبارتنو از:
 تقاضای شل(سیاست پولی انبساطی )تحریک  -

سیاست مالی انقباضی از طری  افزایش نرخ مالیاات بار درآماو و مصارف)      -
                                                                                                                                 

1  . Steady State 

2  . Dynare 

3  . Matlab 
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 شاهش تقاضای شل(

طور تالصه ارائاه و تحلیال    آموه از این پژوهش، به دست در پایان نیز نتایج به
 می  ود.

 .مرور ادبیات1

هوانگونه شه در بخش مبانی نظری، توضیح داده  و، رویکرد تعادل عوومی پویای 
تصادفی به یاک چاارچور رایاج بارای مولساازی اقتصااد شاالن تباویل  اوه و          

هااا و مقاااالت فراواناای در داتاال و تاارج بااا ایاان موضااو  بااه تحلیاال   پاژوهش 
 انو. های اقتصاد شالن و آثار آن پرداتته سیاست

 از گیاری  بهاره  باا  اناو  شرده سعی ای، مرالعه در( 1389) هوکاران و متوسلی
 اقتصااد  بارای  تصادفی پویای عوومی تعادل مول یک نیوشینزی، مکتب های آموزه
 ایران اقتصاد وابستگی ویژگی به تاصی توجه مول، ساتت در. شننو طراحی ایران
 باه  هام  آن، صاادرات  از حاصال  درآموهای و نفت و است  وه نفت صادرات به

 ظااهر  دولات  بودجه مالی تامین منابع از یکی صورت به هم، و مجزا بخشی عنوان
 و پاول  حجام  ر او  نارخ  نفتای،  درآماوهای  وری، بهاره :  وک چهار. است  وه
 ماول  در ایاران  اقتصااد  در تجااری  ادوار نوساانات  منباع  عناوان  به دولت مخارج
 از حکایات  مول،( شالیبراسیون) مقواردهی و حل از حاصل نتایج. انو  وه تعریف
 واقعای  هاای  داده گشاتاورهای  و ماول  در حاضار  متغیرهای گشتاورهای نزدیکی
 .دارد ایران اقتصاد

( با رویکرد تعاادل عواومی پویاای تصاادفی ارتباا       1397برقعی و محووی)
 اتص قیوت مصرف شننوه و تورم را پس از  وک ارزی به تفکیک منشاا  اولیاه   

 وک تکنولوژی، درآمو نفتی، تولیاو تاارجی، تقاضاای پاول، نارخ بهاره        وک )
بیشترین درجه انتقال نرخ ارز  رطی در انو.  ده( بررسی شرتارجی و سیاست پولی

بلنوموت به  اتص قیوت مصرف شننوه، بعو از  وک درآمو نفت و  وک تولیاو  
تارجی می با و شه نزدیک به عود یاک و انتقاال شامال اسات و شوتارین میازان       

 .درجه انتقال، مربو  به  وک تکنولوژی است
واشانش باناک هاا در      DSGEباا اساتفاده از روش    (1392دلیری و مهرگاان) 



 ١٣٩٧بهار♦چهارموشمارهبیست♦مهفتسال♦راهبرداقتصادی10

. نتایج حاصل از مول نشاانگر آن  انو شردهررسی را ب صورت بروز  وک های پولی
است شه  وک پولی باعث شاهش سپرده گذاری در بانک و افازایش تقاضاا بارای    

 وام تواهو  و.  
 تصاادفی  پویای عوومی تعادل چارچور از استفاده با( 2014) ربانا و شویینت

 یاورو  حاوزه  ششورهانی شالنی اقتصاد متغیرهای بر را شالن یاطیاحت سیاست تاثیر
 ثباات  افازایش  موجب شالن احتیاطی سیاست شه انو داده نشان و انو شرده بررسی را

 نهادهای دهی وام شردن تر سخت با شه حالی در  ود می گذاران سپرده رفاه و اقتصاد
 .دهو می شاهش را اقتصاد بوهکاران و گیرنوگان وام رفاه رشود، در مالی

 متغیرهاای  بار  ماالی  سیاسات  های  وک تاثیر( 2016) ترزاشیاشویچ و باتارای
 تعاادل  رهیافات  از استفاده با و انو داده قرار تود  پژوهش موضو  را شالن اقتصاد
 گاذاری  سرمایه و دولتی مصارف افزایش شه انو گرفته نتیجه تصادفی پویای عوومی
 و عواومی  گاذاری  سارمایه  بلنوماوت،  در و تااثیر  بیشترین موت شوتاه در عوومی
 داتلی ناتالص تولیو بر را تکاثری ضریب و تاثیر شوترین سرمایه درآمو بر مالیات
 .دارد

)  پویاا  تصادفی عوومی تعادل مول یک از استفاده با( 2012)  شامهاف و بنس
DSGE )ماورد  را( 1936) فیشار  پیشانهادی  پولی ترتیبات آثار آمریکا، اقتصاد برای 
 شارده  بینی پیش %100 قانونی ذتیره نظام برای فیشر شه نتایجی و داده قرار بررسی
 هاا  باناک  به هجوم رفتن بین از تجاری، دور نوسانات اصلی منشأ بهتر شنترل - بود
 بااوهی  ااویو شاااهش و( تااالص) عوااومی بااوهی  ااویو شاااهش طورشاماال، بااه

 صاورت  باه  باوهی  تلا   به نیاز پول تل  برای دیگر اینکه به توجه با تصوصی،
 .دادنو قرار آزمون مورد آمریکا اقتصاد برای را - بود نخواهو هوزمان
 در هاا  باناک  بزرگ، رشود از پس( 201۵)  شامهاف و جکار مرالعه اساس بر
 ماول  از آنهاا  از بسیاری شه  ونو وارد ای ه فزاینو صورت به شالن اقتصاد های مول

 باه  آنچاه  اماا . اناو  شرده استفاده  دهی وام قابل وجوه گری واسره بر مبتنی بانکواری
نظریاه   شاردن  وارد گرفتاه،  قارار  مرالعاه  این موردتوجه برانگیز، چالش نکته عنوان
 تصاادفی  پویاای  عواومی  تعاادل  های مول قالب در پول تل  طری  از مالی تأمین
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(DSGE )اقتصااد  هاای  چرتاه  در هاا  بانک نقش مرالعه منظور به توان می شه است 
 اساسای  اجازای  توساعه  پاژوهش،  ایان  شلیاوی  مشخصه. شرد استفاده آن از شالن
 پاول  تل  طری  از شننوه مالی تأمین های بانک وجود حالت دو در DSGE های مول
 (FMC )دهای  وام قابال  وجاوه  گار  واسره های بانک وجود و (ILF )مقایساه  نیاز  و 
 .است یکویگر با مشابه موارد در آنها های بینی پیش

گذاری پاولی را باا یاک     ( دو قاعوه سیاست1397اسواعیلی پور و هوکاران )
انو. تحت قاعاوه   مول تعادل عوومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارزیابی شرده

گاذار   عولیاات سیاسات  ، سرح تولیو، انحراف تورم از تورم هوف و نارخ ارز  اول 
گیاری انحاراف تولیاو از تولیاو      مبنای تصویم قاعوه دوم. در دهو می پولی را  کل

بالقوه، انحراف تاورم آتای از تاورم هاوف و نارخ ارز باوده و در هار دو حالات         
گاذاری لحاا     گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری بارای سیاسات   بهره

ساازی انحاراف تولیاو از     دولت بارای شویناه   های این پژوهش نشان داد  و. یافته
و در ایان  شنو  از تجربیات پیشین استفاده بیشتری میقوه و مهار تورم آتی، تولیو بال

تر به تعادل بلنوموت  حالت متغیرهای شالن اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریع
 .گردنو تود باز می

باه مقایساه عولکارد اقتصااد ایاران در چاارچور       ( 139۵توشلیان و ابرقویی)
اقتصاد باز در سه رژیام ارزی  اناور،  اناور    الگوی تعادل عوومی پویای تصادفی 

نتایج بررسی توابع واشنش آنی نشان می دهو شه  .نومویریت  وه و ثابت پرداتته ا
های نفتای و بهاره وری در رژیام ارزی ثابات، شوتارین و در       تورم در مقابل تکانه

تاورم  مقابل تکانه نرخ ارز، بیشترین مقوار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، 
شوترین و تولیو بیشترین نوسان و در رژیم ارزی  ناور، تورم بیشاترین نوساان را   

 .دارد

 مبانی نظری .2

« 1باری تولیاو و نوساانات شاالن     ن زما»( در مقاله مشهور 1982شیولنو و پرسکات )
یک بنیان و مسیر جویوی برای تحقیقات اقتصاد شالن تعریاف شردناوب بنیاانی شاه     
                                                                                                                                 

1  . Time to Build and Aggregate Fluctuations   
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( دیگر بوان وارد نبود، انتظارات عقالئی عوامال اقتصاادی در   1976انتقاد لوشاس )
ها  توانست بوون اتکای وثی  به داده گرفت و می ها را در نظر می واشنش به سیاست

هاای اقتصااد شاالن را در     و در عوض با تکیه بر  مول ر و نئوشالسایک، مکاانیزم  
هاا و پیاماوهای    سیاسات ساازی   ی ادوار تجاری، معرفی و محیری برای  بیه حوزه
 اوه توساط شیولناو و     موت و بلنوموت توهیو شناو. مسایر معرفای    ها در شوتاه آن

( و 1983پرسکات به  وت مورد استقبال قرار گرفات و توساط النا  و پالسار )    
هاایی شاه توساط ایان تاط از       ( توسعه یافت. ویژگی اصالی ماول  1987لوشاس )

هاا، تعاادلی باودن ادوار     انعرااف قیوات    و، عبارت باود از:  اقتصاددانان دنبال می
تجاری، رقابتی بودن بازارهای شاال و نهاده و انتظارات عقالئای عوامال اقتصاادیب    

هاای شینازی، باس فاصاله دا ات. انتقاادات        هایی شه از مفروضاات ماول   ویژگی
های شینزی و پاس    ناسی مول ( به روش1980( و شریستوفر سیوز )1976لوشاس)
چاارچور جاذار نظاری توساط رقیباان نگااه شینازی یعنای          ، معرفی یاک  از آن

های این نگاه ایجااد   های جوی در رابره با اعتبار تحلیل های جویو، تردیو شالسیک
هاای جویاو ماوعی بودناو شاه ایان        را به انزوا برد. اماا شینازی    شرد و صاحبان آن

باا  چارچور و نگااه نظاری ) انتظاارات عقالئای و تعاادلی باودن ادوار تجااری(        
هاای   ها را درراساتای تحلیال و داللات    توان آن نظریات شینز متعارض نیستنو و می

( فارض انعرااف شامال    198۵راساتا منکیاو )   شار گرفات. درایان   نگاه شینزی نیز به
( به چالش ششایو ب او نشاان داد   𝑅𝐵𝐶های ادوار تجاری واقعی) ها را در مول قیوت
هاا   های تغییر مناو تعاویل قیوات    هزینه توان بنگاهی در نظر گرفت شه به تاطر می

تواناو یاک زیاان اجتوااعی بزرگ)نوساانات       بهینه نبا و و این هزینه شوچک مای 
( نیاز در چاارچور یاک ماول تعاادل عواومی       1983اقتصادی( ایجاد شنو. شلوو )

ها یک منحنی فیلیپس استخراج شارد شاه    تصادفی پویا با فرض تعویل ناقص قیوت
ینزی مشهور  و. با توجه به آنچه  رحش گذ ت، تعریاف  به منحنی فیلیپس نیوش

هاای   های تعادل عوومی پویای تصادفی، چارچور نظری و مفهومی پاژوهش  مول
ی  نوسانات اقتصاد شالن از هر رویکرد و دیوگاهی را متااثر شارد و باه یاک رویاه     
 هاا در  غالب در مولسازی اقتصادی تبویل  و. پس از تبیین سیر و جایگاه این مول
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های اقتصاد شالن الزم است جزییات و مراحل آن تبیین  ود و در قساوت   پژوهش
روش تحقیاا  چگااونگی ساایر ایاان مراحاال در مقالااه حاضاار توضاایح داده  ااود. 

 اونو،   آغااز مای  « ساوال شوای  »های مبتنی بر این چارچور نظری با یک  پژوهش
ومی تعریاف  اجزای مول، تانوار، بنگاه و بنابر اقتضای سوال دولت یاا بخاش عوا   

هاا بایاو    ی مول و باه منظاور ترااب  آن باا مختصاات داده       ود. پس از توسعه می
های واقعی استخراج شرد. پس از ایان   های داده را از گشتاور  های بنیادین آن پارامتر

 & Kydlandمرحلااه، مااول آماااده باارای آزمااایش و تحلیاال سیاسااتی اساات)    

Prescott;1996.) 

 روش تحقیق .3

هاای اقتصاادی بار     هاای اقتصاادی پاس از رفاع تحاریم      به منظور ارزیابی سیاست
1از مول تعادل عوومی پویای تصادفی )  متغیرهای شالن اقتصادی

DSGE شه توسط )
 اود. در ایان مقالاه     ( به شارگرفته  وه، استفاده مای 1396تو خوی و تسروی )

رد مول  اوه اسات تاا    رفع تحریم به تفکیک انوا  مختلف، به  کل چنو متغیر وا
 های مونظر مشاهوه شرد:  ها را هوزمان با اتخاذ سیاست بتوان تاثیر لغو انوا  تحریم

الوللی پاول باه عناوان یاک      .لغو تحریم بانکی و مشکالت نقل و انتقال بین1
هاای انتقاالی نا ای از     وری و  وک افزایش پرداتات   وک مثبت تصادفی بر بهره

 تسهیالت بانکی  

: به عنوان یک  وک دائوای شااهش   ری، ششتیرانی و ...های تجا یم.لغو تحر2
 تعرفه تجاری

 های نفتی: .لغو تحریم3

 وک دائوی افزایش فروش نفت تام  

 وک تصادفی تغییرات قیوت نفت حاصل از تغییرات عرضه ایران  

 .بهبود تراز ارزی و نرخ ارز: ارز حاصل از صادرات افزایش فروش نفت  4

توان یک مول تعادل عوومی پویای تصاادفی   ها می ه از لغو تحریمبا این ترجو
بااره تواامی    هاای اقتصاادی را در  ارایط لغاو یاک      تعریف شرد شه تاثیر سیاسات 

                                                                                                                                 

1  . Dynamic Stochastic General Equilibrium 
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هاا( باا در نظار گارفتن موضاو  مهام انتظاارات عقالیای بارای           ها ) اوک  تحریم
بع پژوهشگران رو ن و  فاف شنو. در این مقاله تانوار باا یاک ماول پاول در تاا     

های وابساته و غیروابساته باه     بنوی به بنگاه های اقتصادی با دسته و بنگاه 1مرلوبیت
های وارداتی در قالب تئوری بنگااه نئوشالسایک مولساازی  اوه اناو. بخاش        نهاد

الذشر، صادرات نفتی و غیرنفتای ماول  اوه و در نهایات      تارجی نیز با بنگاه فوق
ومی و پولی اقتصادی به ماول افازوده   دولت و بانک مرشزی نیز به عنوان بخش عو

های متعادل عوومی پویای تصادفی چناو مرحلاه دارد شاه     حل مول  انو. روش  وه
 (:Ozdagli;2006به  رش زیر در مقاله نیز دنبال  وه است)

 .استخراج  رو  مرتبه اول و تسویه بازارها1

 .یافتن تعادل پایا )پیوست(2

 .شالیبراسیون3

 .استخراج گذار از تعادل پایای اولیه به تعادل پایای جویو4

توامی مراحل فوق در این مقاله انجام  اوه اسات و پاژوهش باا روش حال      
( 1976های تعادل عوومی پویای تصادفی اتفاق افتاده است. شولی و پرسکات) مول

اده هاا  گشاتاورهای د  توان از معادالت ماول و  نشان داده انو پارامترهای مول را می
ها را در مول لحا  شارد. ایان مقالاه     آنرجا  به شارهای پیشین یا با ادست آورد  به

نیز برتی از پارامترهای مورد نیاز تود را از گشتاورهای داده ها و برتی دیگار را  
 آورده است. با استناد به مرالعات پیشین به دست

 ساختار مدل .3-1

دست آوردن تعادل عوومی پویای  رای بهدر این قسوت ساتتار مول مورداستفاده ب
  ود. های مختلف آن تشریح می اقتصاد ایران به تفکیک بخش

 خانوار. 3-1-1

( و میاازان ℎ𝑡(، میاازان عرضااه شااار )𝐶𝑡تااانوار نوونااه بااا انتخااار میاازان مصاارف )
(، قصاو دارد مرلوبیات طاول عوار تاود را بیشاینه       𝑋𝑡گذاری در هر دوره ) سرمایه

                                                                                                                                 

1  . MIU 
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( نیاز  𝑀𝑡هوچناین در ایان ماول، انبااره پاول )      تنزیل بین زمانی اسات.  نرخ𝛽 نوایو.
1زا در تابع مرلوبیت تانوار حضور دارد )ماول   عنوان عاملی مرلوبیت به

MIU  و لاذا )
با استفاده از حواشثرسازی مرلوبیت توسط تانوار مقوار بهینه نگهواری آن نیز بارای  

 صورت زیر تعریف نوود. توان به . لذا مسئله تانوار را میگردد هر دوره مشخص می

𝑈 = max 𝐸0 ∑ 𝛽𝑡

∞

𝑡=0

(𝑙𝑛𝐶𝑡 + 𝑙𝑛𝑀𝑡 + ln(1 − ℎ𝑡)) 

s.t.       (1 + 𝜏𝑐)𝐶𝑡
𝑝

+ 𝐾𝑡+1 + 𝐵𝑡 + 𝑀𝑡 = (1 − 𝜏)(𝑊𝑡ℎ𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑡 + 𝑝𝑡𝜋𝑡) +
(1 − 𝛿)𝐾𝑡 + (1 + 𝑖𝑡)𝐵𝑡−1 + 𝑀𝑡−1 + (1 + 𝜏𝑠)𝑆𝑡 

𝑋𝑡 = 𝐾𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝐾𝑡 

 و مناابع   اامل  راسات  ساوت  و تاانوار  مصارف  امل اول ویق چپ سوت
 نارخ  شاه  اسات  یگذار هیسرما ریمتغ رفتار انگرینوا دوم ویق. است فرد یمال ییدارا

بخشی از تل  پول توسط بانک مرشزی است شاه   𝑆𝑡 .(2)است مؤثر آن در استهالک
در قالااب یارانااه، تسااهیالت بااانکی یااا ماننااو آن در اتتیااار تااانوار قاارار         

نرخ  𝑖𝑡استهالک سرمایه،  𝛿مالیات بر درآمو، 𝜏 مالیات بر مصرف تانوار،𝜏𝑐 گیرد. می
 عامل افزایش یارانه است. 𝜏𝑠بازدهی اوراق و 

 بنگاه. 3-1-2

 دساته ب در  اود  یما  گرفته نظر درتولیوی در اقتصاد  بنگاه نو  دو در این پژوهش،
و دساته دوم، باا اساتفاده از     تاانوار  ویا تول عوامل از استفاده باهر بنگاه نوونه  اول

 بنگااه  لاذا . شناو  یما  یینهاا  یشاال عرضه و ویتول به اقوام ای وارداتی شاالی واسره
 .وینوا یمعول  ریز صورت هب تولیو تود، سود یساز نهیشیب در نوونه در دسته اول

𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑡𝜋𝑡 = 𝑝𝑡𝑦𝑡 − 𝑊𝑡ℎ𝑡 − 𝑟𝑡𝐾𝑡    
 𝑦𝑡 = 𝐴𝑡ℎ𝛼𝑘1−𝛼 

𝐴𝑡 = 𝜌𝐴𝑡−1 + 휀𝑡 

ی یاا  ور بهاره  برحسب شه دهو یم نشان را رانیا اقتصاد ویتول تابع دوم رابره
 و یسااز  ماول  (𝐾𝑡) هیسارما  انبا ات  و( ℎ𝑡) شاار  یرویا ن ،(𝐴𝑡) 2ساولو  وانوهیباق
ها دچاار  اوک مثبات     وری تولیو با رفع تحریم از آنجا شه بهره. است  وه حیتصر

                                                                                                                                 

1  . Money In Utility 

2  . Solow residual 
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 AR(1)تودتوضایحی از درجاه یاک    صورت یاک فرآیناو     ود، آن را به دائوی می
𝜌ایم شه در آن  تعریف نووده = با او. علات آن هام ایان اسات شاه  اوک         می 1

سارح   𝑝𝑡به ترتیب، نرخ دساتوزد و نارخ بهاره و     𝑟𝑡و  𝑊𝑡مربوطه بایو مانا با و. 
 هاست. عوومی قیوت

 واردات .3-1-3

شه تنها یک نو  بنگااه تولیاوی    شنیم سازی مول فرض می در این بخش جهت ساده
𝑥𝑡ای تارجی ) وجود دارد شه با استفاده از شاالی واسره

𝑓شناو، شااالی    ( شه وارد می
𝑦𝑡مصرفی نهایی را هوراه با ارزش افزوده در داتل )

𝑓شنو. تاابع تولیاو و    ( تولیو می
  ود. سازی می سازی سود بنگاه نوونه بصورت زیر مول بیشینه

𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑡𝜋𝑡 = 𝑝𝑡𝑦𝑡
𝑓

− 𝑝𝑡
𝑓(1 − 𝜏𝑓,𝑥 − 𝜏𝑏)𝑥𝑡

𝑓
𝐸𝑡 

𝑦𝑡
𝑓

= (〖𝑥𝑡
𝑓

)〗𝜃 

𝜏𝑓,𝑥  و𝜏𝑏    ،به ترتیب، عامل  وک هزینه واردات و هزینه مباادالت باانکی𝐸𝑡 
𝑝𝑡نرخ ارز و 

𝑓 .سرح عوومی قیوت ها در تارج از اقتصاد است 

 صادرات. 3-1-4

 اود شاه    ی تشاکیل مای  ( و غیرنفتا 𝑜𝑡صادرات ششور از دو بخش صادرات نفتی )
 سازی  وه است. صورت زیر مول درآموهای نفتی حاصل از آن به

𝑝𝑡𝑦𝑡
𝑜 = 𝑝𝑡

𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡𝐸𝑡  

𝑝𝑡
𝑜 = 𝜌1𝑝𝑡−1

𝑜 + 𝜌2𝑝𝑡−2
𝑜 + 𝑍𝑡 

𝜏𝑜     هاا و افازایش    عامل  وک عرضه نفت است. از آنجا شاه باا رفاع تحاریم
موت انوشی دچار  شه قیوت نفت در شوتاه رود عرضه نفت از سوی ایران، انتظار می

هاا،   افت گشته و در بلنوموت به مسیر تود برگردد، و از طرفی بر اسااس بررسای  
( از 1396شناو )ابراهیویاان و ماونی زاده،     پیاروی مای   AR(2)این متغیر از فرآیناو  

 معادله فوق می توان برای آن استفاده نوود.
𝑦𝑡اما صادرات شاالی غیرنفتی )

𝑥ا )   ( ز محل شااالی نهاایی داتلای𝑦𝑡  و توساط )

گیرد شه تقاضاای آن باه درآماو ششاورهای تاارجی       گر آن صورت می بخش تجویع

بستگی دارد. در این مول فرض اقتصاد شوچک برای اقتصاد ایران در نظر گرفته  وه 
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ترتیب شانال تأثیر  رایط داتلی اقتصاد ایران بر درآمو ششاورهای تاارجی و    و بوین

 ود. لاذا تنهاا عامال تأثیرگاذار بار صاادارت        تقاضای شاالی ایرانی دیوه نوی  یفت

𝑝𝑡 وه شاالی صادراتی به واحو پول تارجی، یعنی  غیرنفتی، قیوت توام

𝐸𝑡
 است. 

 صورت زیر نشان داد: سازی صادرات غیرنفتی ششور را می توان به در نهایت مول

𝑦𝑡
𝑥 = 𝐴′ (

𝑝𝑡(1 − 𝜏𝑥−𝜏𝑏)

𝐸𝑡

)

−𝛾

 

زا و تاابع  ارایط اقتصااد     پارامتری برون ′𝐴ششش قیوتی تقاضا،  𝛾شه در آن، 
هزینه اضافی نا ی از تحریم در تریو شااالی ایرانای توساط     𝜏𝑥شالن در تارج و 
 سایر ششورها است.

 ساختار دولت. 3-1-5

مول، فرض  وه است شه دولت تنها بخشای از مصارف شال در     سازی جهت ساده
دهو و توامی سرمایه ماورد   اقتصاد را در قالب مخارج جاری به تود اتتصاص می

 اود. از طرفای    استفاده در اقتصاد تنها آن چیزیست شه از ناحیه تانوار تاأمین مای  
یاین  ( بصاورت برونازا تع  𝑐𝑔فرض بر این است شه مخارج جاری حقیقای دولات )  

با و، هرچنو شه مخاارج اساوی    ( نیز برونزا میg ود و لذا مخارج حقیقی آن ) می
 گردد. ها، بصورت درونزا تعیین می ( بعلت درونزا بودن سرح قیوت𝐺𝑡آن )

از درآماو بخاش    τمعاادل نسابت   [منابع مالی دولات  اامل درآماو مالیااتی     
𝐶𝑡از مصرف بخش تانوار ) 𝜏𝑐تصوصی و 

𝑝)[ درآماو ن ، ( فتای𝑂𝑡  فاروش اوراق ،)
(𝐵𝑡

𝑔     و استقراض از بانک مرشزی و نظام بانکی به منظاور تاأمین شساری بودجاه )
(∆𝐷𝑡می )          ود. نکته مهم در ماول، سالره ماالی دولات بار باناک مرشازی اسات 

( از طری  استقراض از باناک مرشازی )از   𝐷𝑡ترتیب شه شسری بودجه دولت ) بوین
هاا باه باناک مرشازی( تاأمین ماالی        زایش بوهی باناک هایی چون اف طری  مکانیزم

 سازی  وه است:  ود. لذا در مجوو  نقش دولت در اقتصاد بصورت زیر مول می
𝐺𝑡 = 𝜏(𝑊𝑡ℎ𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑡 + 𝑝𝑡𝜋𝑡) + 𝜏𝑐𝐶𝑡

𝑝
+ 𝑝𝑡

𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡𝐸𝑡 + ∆𝐷𝑡  

𝐺 = 𝐶𝑔 = 𝑝𝑡𝑐𝑔 

 بانک مركزی. 3-1-6
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در این مول، بانک مرشزی از دو شاناال اقاوام باه تلا  و انتشاار پاول در اقتصااد        
( و دیگری تأمین مالی 𝑆𝑡شنو: یکی پرداتت یارانه و تسهیالت نقوی به تانوار ) می

شننوه در نظار    ود. در اینجا این فرض ساده ( شه به آن تحویل می𝐷𝑡بوهی دولت )
 اود،   ناحیه فروش نفت تام عایو ششور مای گرفته  وه است شه توام ارزی شه از 
گردد و بر ذتایر تارجی بانک مرشزی افازوده   از طری  بازار ارز تبویل به ریال می

عبارتی شانال تسعیر ارز با فرض ثبات دارایای هاای ارزی در ترازناماه      ودب به نوی
 . بنابراین تواهیم دا ت:(3) ود بانک مرشزی، در نظر گرفته نوی

∆𝑀𝑡 = 𝑆𝑡 + ∆𝐷𝑡 + 𝐸𝑡(𝑝𝑡
𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡 − 𝑓𝑡) 

𝑓𝑡 = 𝑝𝑡
𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡 

 حل مدل .3-2

 یابی و قید منابع اقتصاد شرایط بهینه. 3-2-1

به منظور حل مول، ابتوا توامی متغیرهای اسوی باا متغیار  ااتص قیوات شااالی      
 اونو و متغیرهاای حقیقای را باا حاروف شوچاک نشاان         ( نرمال می𝑝𝑡مصرفی )

 دهیم. می

 شرایط مرتبه اول .3-2-1-1

گذاری، عرضاه شاار،    یابی تانوار در تعیین میزان مصرف و سرمایه حل مسئله بهینه
 انجامو: نگهواری پول و میزان قرض در هر دوره به روابط زیر می
       (1)  

ct+1

βct
= (1 − τ)rt+1 + 1 − δ 

(2)          
ct+1

βct
=

1+it+1

1+πt+1
 

(3)          
1−ht

ct
=

1+τc

(1−τ)wt
 

(4)        
mt

ct
=

1+τc

it+1
1+it+1

⁄
 

(۵)        (1 + 𝜏𝑐)𝑐𝑡
𝑝

+ 𝑘𝑡+1 + 𝑏𝑡 + 𝑚𝑡 = (1 − 𝜏)(𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝑟𝑡𝑘𝑡 + 𝜋𝑡) +

(1 − 𝛿)𝑘𝑡 + (1 + 𝑖𝑡)
𝑏𝑡−1

1+πt
+

𝑚𝑡−1

1+πt
+ (1 + 𝜏𝑠)𝑠𝑡  

یابی بنگاه در تعیین میازان تقاضاای نیاروی شاار و اجااره       اما حل مسئله بهینه
 انجامو: سرمایه به معادالت زیر می
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(6)          𝑤𝑡 = 𝛼𝐴𝑡 (
𝑘𝑡

ℎ𝑡
)

1−𝛼

 

(7)         𝑟𝑡 = (1 − 𝛼)𝐴𝑡 (
𝑘𝑡

ℎ𝑡
)

−𝛼

 

 آیو: صورت زیر در می یابی بنگاه واردشننوه نیز به مسئله بهینه
(8)             𝜃(𝑥𝑡

𝑓
)

𝜃−1
= 𝑝𝑡

𝑓(1 − 𝜏𝑓,𝑥 − 𝜏𝑏)𝑒𝑡 

 تسویه بازارها و قید منابع. 3-2-1-2

اقتصاد توسط دولت نااچیز اسات   فرض بر این است شه انتشار اوراق مشارشت در 
( صفر است. با ترشیب معادالت تساویه  𝑏𝑡و در نتیجه عرضه شل وجوه در اقتصاد )

بازار ارز و بازار شاال و نیاز باا اساتفاده از رواباط تولیاو شااالی داتلای و رواباط         
 صورت زیر نو ت: توان قیو منابع اقتصاد را به دینامیک متغیرهای انبا ت می

(9)         𝑐𝑡 + 𝑥𝑡 = 𝑦𝑡 + 𝑝𝑡
𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡𝑒𝑡 

(10)        𝑐𝑡
𝑝

+ 𝑐𝑡
𝑔

= 𝑐𝑡 

طرف راست رابره فوق درآمو شل اقتصاد متشکل از تولیو نفتی و غیرنفتای و  
اناواز( شال را در هار دوره نشاان      گاذاری )پاس   طرف چپ نیز مصرف و سارمایه 

 با و: رت زیر میصو تنهایی به دهو. رابره مربو  به تسویه بازار ارز به می
(11)        (1 − 𝜏𝑓,𝑥 − 𝜏𝑏)𝑥𝑡

𝑓
= 𝑝𝑡

𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡 + 𝑦𝑡
𝑥 

تاوان بار    با استفاده از توابع تولیو هر بخش، مقوار شاالی تولیو وه را نیز مای 
 دست آورد:  وه به شار گرفته های به حسب نهاده

(12)        𝑦𝑡 = 𝐴𝑡ℎ𝛼𝑘1−𝛼 

(13)        𝑦𝑡
𝑓

= (〖𝑥𝑡
𝑓

)〗𝜃 

(14)        𝑦𝑡
𝑥 = 𝐴′ (

(1−𝜏𝑥−𝜏𝑏)

𝑒𝑡
)

−𝛾

 

هوچنین روابط داینامیک متغیرهای انبا ات ماول، یعنای سارمایه فیزیکای و      
 آیو: صورت زیر بهوست می حجم حقیقی پول با توجه به ساتتار مول به

(1۵)        𝑥𝑡 = 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡 

(16)       𝑚𝑡 −
𝑚𝑡−1

1+𝜋𝑡
= 𝑠𝑡 + 𝑔𝑡 − 𝜏𝑦𝑡 − 𝜏𝑐𝑐𝑡

𝑝
− 𝑝𝑡

𝑜(1 + 𝜏𝑜 + 𝜏𝑏)𝑜𝑡𝑒𝑡 

(17)         𝑑𝑡 −
𝑑𝑡−1

1+𝜋𝑡
= 𝑚𝑡 −

𝑚𝑡−1

1+𝜋𝑡
− 𝑠𝑡 

 كالیبراسیون مدل .3-3
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در این قسوت پارامترهای مول با استفاده از روابط تعاادل پایاوار شاه در پیوسات     
توان باه چناو دساته     آیو. پارامترهای موجود در مول را می  آموه است، به دست می

 تقسیم شرد:

 دسته اول: پارامترهای مربوط به توابع تولید. 3-3-1

اسات شاه بیاانگر ساهم      α اود،   اولین پارامتری شه در تابع تولیو اقتصاد ظاهر می
ی اول  نیروی شار در تولیو اقتصاد است. این پاارامتر را مای تاوان از مشات  مرتباه     

 بنگاه به دست آورد:
(18) 𝑤 = 𝛼 (

𝑦

ℎ
) →   𝛼 =

𝑤𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠

𝑦𝑠𝑠

  

برابر می  ود با هزیناه نیاروی شاار تقسایم بار تولیاو شال         αرتیب، به این ت
1)اقتصاد. با به دست آوردن سهم نیروی شار در تولیو، سهم سارمایه  − α)    نیاز باه

های نرخ سود بازاری بلنوماوت   دست تواهو آمو. عالوه بر این به دلیل اینکه داده
اقتصاد را نیاز شاالیبره    توان میزان نرخ بهره واقعی بلنوموت اقتصاد وجود نوارد، می

نوود. نسبت تولیو بوون نفت بر موجاودی سارمایه تاالص باا اساتفاده پاژوهش       
 آیو. به دست می 0.0۵79( به میزان 1396زاده ) مونی-ابراهیویان

(19) 𝑟𝑠𝑠 = (1 − 𝛼) (
𝑦𝑠𝑠

𝑘𝑠𝑠

) 

پارامتر دیگاری شاه در تولیاو اقتصااد نقاش دارد پاارامتر تاابع تولیاو بنگااه          
ای، شااالی نهاایی مصارفی تولیاو      است شه با اساتفاده از شااالی واساره    گر تجویع
دسات آوردن ایان    نشان داده  وه است. بارای باه   θشنو. این پارامتر در مول با  می

را  1.2صورت تخوینی عاود   پارامتر از آنجا شه با محوودیت داده مواجه هستیم، به
از آنجاا شاه بنگااه    گیریم. علت انتخار این عود این است شاه   برای آن در نظر می

ایان   شناو، پاس قرعاا     ای، اقوام به تولیو ارزش افزوده مای  واردشننوه شاالی واسره
در نظار  1تار از   پارامتر با توجه به فرم تابع تولیو بنگاه مذشور، بایاو عاودی بازرگ   

هاای   ای متوسط در شال اقتصااد بارای بنگااه     گرفته  ود. اما با لحا  ارزش افزوده
  ود. در نظر گرفته می 1.2واردشننوه، عود 

است شه عباارت اسات از ششاش قیوتای      γپارامتر دیگر بخش تولیو اقتصاد 
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از  ′𝐴تقاضای صادرات غیرنفتی. برای مقواردهی به این پارامتر و هوچناین پاارامتر   
 بریم. ( شه مشابه است، بهره می1396زاده ) مونی-نتایج پژوهش ابراهیویان

دست آوردن نرخ استهالک سرمایه در اقتصاد رابراه تعاادل پایاوار     اما برای به
 گذاری مفیو تواهو بود: سرمایه

(20)  𝑥𝑠𝑠 = 𝛿𝑘𝑠𝑠 

های باناک مرشازی در تصاوص مقاادیر سارمایه، تشاکیل        با استفاده از داده
 :(4)دانست 𝛿توان نسبت زیر را معرف  سرمایه و استهالک آن نیز می

𝛿 =
 مقوار تشکیل سرمایه ثابت ناتالص

+مقوار موجودی سرمایه تالص استهالک سرمایه
 

و شه با تقسایم میاانگین   شن مخرج شسر، انباره موجود در هر سال را معرفی می
 آیو. به دست می  092/0ساله( این دو داده نرخ استهالک اقتصاد   36بلنوموت )

برای شالیبره شردن پارامترهای مول از معادالت فوق، مالیات بر درآمو اقتصااد  
𝜏را  = قرار می دهیم و با تقسیم درآمو مالیات بر مصرف و فروش، نرخ ایان   0.07

دست می آیو. اگر فرض شنیم نیوی از این درآمو مرباو  باه    درصو به 2.2مالیات 
 درصو به دست می آیو. 1/1مصرف است نرخ مالیات بر مصرف 

 پارامترهای مربوط به تابع مطلوبیت اقتصاددسته دوم: . 3-3-2

در مول حاضر تنها پارامتر تابع مرلوبیت، نرخ رجحان زمانی تانوار نوونه اقتصااد  
τ ،δ 𝑟𝑠𝑠شه با دا تن  با و می در حالات تعاادل پایاوار و اناوشی      1از رابره اویلر و 

 آیو. تغییر به دست می
(21) (1 − 𝛼)(1 − 𝜏)𝑥

𝑦
+ 1 −  𝛿 =  (

1

𝛽
) 

 دسته سوم: پارامترهای مربوط به متغیرهای دارای شوک تصادفی. 3-3-3

علات   طور شه ذشر گشات، باه   (، هوان𝐴𝑡وری تولیو ) مربو  به متغیر بهره 𝜌پارامتر 
 𝜌1 ود. اما پارامترهاای   فرض می 1ثابت و دائوی فرض  ون  وک مربوطه برابر 

                                                                                                                                 

1  . Euler equation 
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𝑝𝑡مربو  به متغیر قیوت نفت ) 𝜌2و 
𝑜    با محاسبه سری زمانی مربوطاه، باه ترتیاب )

 دست آموه است. به -0.44و  1.3معادل 
توان در جوول زیر  مول را می در مجوو  مقادیر شالیبره  وه برای پارامترهای

 نشان داد:

 مدلیپارامترهایشدهبرابرهیکالریمقاد.١جدول

مقدارپارامترپارامترمقدارپارامترپارامتر

𝛂 ۰. ۳۳ 𝛄 ۲. ۵ 

𝜹 ۰. ۰۹۲ 𝑨′ ۱ 

𝜷 ۰.۹۸۵ 𝝆 ۱ 

𝝉 ۰. ۰۷ 𝝆𝟏  ۱.۳ 

𝝉
𝐜

 ۰. ۰۱۱ 𝝆𝟐  ۰.۴۴-  

𝛉 ۱.۲   

 سناریوسازی .4

های پولی و ماالی از ناحیاه دولات و     در ادامه سناریوهای مربو  به اتخاذ سیاست
 گیرنو. مورد بررسی قرار می  بانک مرشزی، در  رایط پساتحریم

 اتخاذ سیاست پولی .4-1

در این بخش به آثار اتخاذ سیاست پولی از سوی بانک مرشزی یا با ادبیات مرباو   
( در sهای نقوی مستقیم به تاانوار )متغیار برونازای     پرداتتبه این مقاله، افزایش 
 ود. با فرض اتخااذ سیاسات پاولی انبسااطی در      ها پرداتته می  رایط لغو تحریم
های مثبت نا ی از رفاع   بعو از وقو   وک sدر مقوار  (5)درصوی ۵0قالبِ تغییری 

 ازی نوایو.توانو نتایج و پیاموهای این سیاست را  بیه س ها، مول می تحریم
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 هایمختلفدراقتصاداثرسیاستپولیانبساطیبرنرخ.١نمودار

 
 ماتذ: نتایج مول

پاولی انبسااطی در پسااتحریم، دساتوزد و      دهو اتخاذ سیاست نوودار فوق نشان می
. بهباود  دهاو  بهره واقعی )اجاره سرمایه( را حتی در شوتاه موت نیز تغییر نوای  نرخ

هاا و افازایش    وضعیت ارزی ششور )شاهش نرخ ارز واقعی( را شه باا لغاو تحاریم   
اثرتر شرده و تنها موجب جهش نرخ تاورم و    ود را شم های نفتی حاصل می درآمو

درصوی نرخ بهره اسوی و تاورم در   2۵موت و افزایش حوود  بهره اسوی در شوتاه
 گردد. بلنوموت می

گردد شه سیاست مذشور بر ساروش مصارف،    ص میمشخ 2با مشاهوه نوودار 
موت بوون تاثیر اسات و صارفا     گذاری در بلنوموت و حتی شوتاه ا تغال و سرمایه

دهاو. هوچناین    درصو شاهش می 20تنها حجم حقیقی پول را در بلنوموت حوود 
نیز حاشی از این اسات شاه متغیرهاای حقیقای تولیاو و درآماو        3و  2نوودارهای 

ثیری در شوتاه موت و نیز بلنوموت از تغییرات حجم اساوی و حقیقای   گونه تأ هیچ
انو و این یعنی هوان ابرتنثایی پول. مصرف بر تاالف ا اتغال    پول دریافت نکرده

موت افزایش یافته ولی در بلنوموت به سرح پیش از سیاست بااز تواهاو    در شوتاه
سیاست پاولی در  دهو اتخاذ  گشت. تغییرات وضعیت تجارت تارجی نیز نشان می

 اود واردات شاالهاای واساره و تولیاو وابساته باه         رایط پساتحریم موجب مای 
نهادهای وارداتی افزایش و صادرات غیرنفتی شاهش یابو. ثابت باودن درآماو ملای    

دهنوه این مهم است شاه واردات و تولیاو وابساته باه آن جاای تولیاو غیار          نشان
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 گیرد.  وابسته را می

 سطوحمصرف،سرمایه،اشتغالوحجمحقیقیپولبریانبساطیپولاستیساثر.2نمودار

 
 ماتذ: نتایج مول

 ایتولید،صادراتغیرنفتیووارداتکاالیواسطهبریانبساطیپولاستیساثر.٣نمودار

 
 ماتذ: نتایج مول

نتایج مول در این بخش نشان داد،  اتخاذ سیاست پولی انبساطی شه البته باا توجاه   
ساز از دسات رفاتن    ی هویشگی است زمینه به  رایط نظام بانکی ششور یک پویوه

هاا( و ا اتغال    ها برای بهبود ثبات اقتصاد شالن )قیوت فرصت اقتصادی لغو تحریم
 تواهو  و.
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 مالی به عنوان سیاست های مالیات افزایش نرخ .4-2

، ساناریوی افازایش    اما در ارزیابی آثار اتخاذ سیاست ماالی در  ارایط پسااتحریم   
هاا بارای اجارای برتای از      های مالیاتی به معنای استفاده از فرصت لغو تحریم نرخ

اصالحات ساتتاری در اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد شه تفصایل آن در اداماه   
 تواهو آمو.
درصو باه هار    10های  وک مثبتی به مقوار  ناریو،  بیه سازی پیامودر این س
( اتفاق افتااده اسات.   𝜏𝑐( و مالیات بر مصرف )τهای مالیات بر درآمو ) یک از نرخ

هاا   توان تجربه یک اصالش ساتتاری در اقتصاد پس از لغو تحاریم  این  وک را می
 تعبیر شرد و نتایج آن را مشاهوه نوود.

 هایمختلفاقتصادهایمالیاتبرنرخخاثرافزایشنر.4نمودار

 
 ماتذ: نتایج مول

های تورم و بهره اسوی  های مالیاتی، نرخ درصوی نرخ 10با افزایش  4طب  نوودار 
ای شاهش یافتاه اماا باا گذ ات ساه دوره باه ساروش         مالحظه صورت قابل ابتوا به
یابنو.  درصو شاهش می 3تا  2از مقوار اولیه بازگشته و در بلنوموت حوود  تر پایین
علت وجود اثر جانشینی مثبت برای فراغت )اثر جانشینی منفی برای شار( در قیو  به

بودجه تانوار، عرضه نیروی شار ابتوا دچار افت نسابی گشاته و در بلنوماوت باه     
ود اثار درآماوی منفای، سارح     شنو. اماا باا وجا    سرحی شوتر از سرح قبل میل می

نوایو تا به اینکه در بلنوموت دچاار افتای    سرمایه از هوان ابتوا  رو  به شاهش می
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  ود. درصو می 10میزان  به
موت،  با شاهش بیشتر سرح ا تغال نسبت به سرمایه در شوتاه ۵لذا در نوودار 

یاباو تاا    یابتوا نرخ دستوزد حقیقی افزایش و نرخ اجاره حقیقی سرمایه شااهش ما  
اینکه با شاهش بیشتر انبا ت سرمایه در بلنوماوت و بازگشات سارح ا اتغال باه      
مقوار تعادلی باالتر، نسبت تغییرات این دو متغیر در بلنوموت به یکاویگر نزدیاک   
گشته و نرخ های حقیقی دستوزد و اجاره نیز به مقاادیر ایساتای پیشاین تاود در     

ز نیز با شاهش در نرخ تورم و تقویت ارزش گردنو. نرخ حقیقی ار بلنوموت باز می
 درصو شاهش یافته است. ۵پول ملی در بلنوموت حوود 

شاهش نارخ   دلیل اما برای تغییرات مصرف داستان بوین گونه است شه ابتوا به
اجاره حقیقی سرمایه، با وقو  یک اثر جانشینی مثبت مصرف افزایش یافته، اماا باا   
شاهش عرضه نیروی شار و نیز سرمایه، درآمو شااهش یافتاه و سارح مصارف نیاز      

گردد. در رابره با حجام حقیقای پاول نیاز بایاو       دچار افتی نسبی در بلنوموت می
یابو، اماا باا افازایش تاورم و      افزایش می گفت با شاهش  ویو تورم ابتوا مقوار آن

شاهش شسری بودجه دولت )در اثر افزایش درآموهای آن( مقواری شاهش یافتاه و  
 رسو. در بلنوموت به سرح پایواری باالتر از مقوار اولیه می

 حجمپولحقیقیهایمالیاتبرسطوحمصرف،سرمایه،اشتغالوخاثرافزایشنر.5نمودار
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 ایهایمالیاتبرتولید،صادراتغیرنفتیووارداتکاالیواسطهخاثرافزایشنر.6نمودار

 
، در بلنوموت با شاهش سرح ا تغال و سرمایه در اقتصااد،  6در نهایت طب  نوودار 

ا شااهش نارخ ارز   گردد و از طرفای با   درصو می 10تولیو شل دچار شاهشی حوود 
درصو شاهش یافته و بر میزان واردات شاالی   12حقیقی، صادرات غیرنفتی بیش از 

درصااو افاازوده  30و  2۵ای و تولیااو حاصاال از آن در ششااور بااه ترتیااب  واسااره
 گردد. می

ترین اثرات اتخاذ این نو  سیاست مالی  توان گفت از جوله مهم طورشلی می به
ها، شاهش بیشتر تورم و نرخ بهره اساوی نسابت باه     تحریمانقباضی در دوران رفع 

های حقیقی دساتوزد   قبل در بلنوموت و نیز نوسان بیشتر این دو نرخ به هوراه نرخ
موت در اقتصاد است. هوچنین حجم حقیقای پاول در بلنوماوت     و اجاره در شوتاه

بال از  یابو. ساروش مصارف و سارمایه شاه در ق     درصو بیشتر افزایش می 4میزان  به
دادنو و در بلنوماوت باه سارح تعاادلی      افزایش مالیات، تغییراتی مثبت را نشان می

 ونو شه اثر این سیاست ماالی   رسیونو، اشنون حتی دچار شاهش نیز می باالتری می
درصاوی   1دهو. درنهایت تولیاو شال اقتصااد ر او      را بر افت آنها  ویو نشان می

 ود هرچناو صاادرات و    ر افتی  ویو میتود را از دست داده و در بلنوموت دچا
  ونو. واردات ششور از این سیاست متأثر نوی

 جمع بندی و نتیجه گیری

در این پژوهش، سعی  وه است پیاموهای دو نو  سیاست نادرسات اقتصاادی در   
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گاذار    رایط پساتحریم بررسی  ود. اولین سیاست نادرست این است شه سیاسات 
، بلنوپروازی نوایو و با انبسا  پولی در صاود  (6)صادیبا تصور فریب شارگزاران اقت

هاا برآیاو. دوماین سیاسات       تار دادن به بازگشت به سرح تولیوِ پیش از تحاریم 
آماوه اسات     نادرست این است شه با انقباض مالی )به معنایی شه در ایان پاژوهش  

رطارف  های جاری( در صود ب های مولو و شاهش هزینه ها بر فعالیت افزایش مالیات
نیز در ابتوای امار    رغم اینکه این سیاست شردن شسری ساتتاری بودجه برآیو. علی

رسو اماا پیاماوهایی شاه ایان سیاسات بارای عرضاه و         ی مرلوبی به نظر می پویوه
هاای تجااری و    دهو حتی در  ارایط  گشاایش   تقاضای شل اقتصاد دارد، نشان می

و  از اصاالش سااتتار بودجاه و    افزایش تقاضای شل از مسیر صادرات، نیز ایان نا  
گاردد. بناابراین هار     انقباض مالی درنهایت منجر به پیاموهای منفی برای اقتصاد می

پاولی انبسااطی در    مرلوبی برای پساتحریم ایران نیستنو.سیاست  دو سیاست، گزینه
ی اول و دوم و از دوره سوم به بعو   رایط پساتحریم موجب جهش تورم در دوره

درصوی نرخ تورم و نرخ سود اسوی تواهاو  او. البتاه ایان      20 موجب افزایش
گذاری بر متغیرهای حقیقی نرخ دستوزد، نرخ اجاره سرمایه تاثیری ناوارد.   سیاست

موت افزایش یافته ولای در بلنوماوت باه سارح      مصرف برتالف ا تغال در شوتاه
 پیش از سیاست باز تواهو گشت. تغییرات وضعیت تجاارت تاارجی نیاز نشاان    

 ود واردات شاالهاای   دهو اتخاذ سیاست پولی در  رایط پساتحریم موجب می می
واسره و تولیو وابسته به نهادهای وارداتی افزایش و صادرات غیرنفتی شاهش یاباو  

ها بر رون  صادرات را تنثای   های تجاری نا ی از لغو تحریم و عوال  تاثیر گشایش
 نوایو.

تانی بیشتر از درآمو و مصرف تانوار نیاز در  س مالی انقباضی با مالیات  سیاست
موت موجب شاهش  ویو تورم تواهو  و اما در بلنوموت هیچ تااثیری بار    شوتاه

متغیرهای اسوی اقتصاد نوارد. این سیاست انقباضی موجب افزایش نارخ دساتوزد   
ستانی از مصرف، قیوت نسبی مصرف به   ود چراشه با مالیات واقعی نیروی شار می

افزایش یافته و برای شار شردن بایو جبران بیشتری صورت بگیرد. این تاثیر فراغت 
رود و نرخ دستوزد واقعی و اجاره سرمایه فیزیکی پس از بیست  توریجا  از بین می
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گردد. به دلیلی شه گفته  و، عرضه شار باه   دوره به سرح تعادل پایای پیشین باز می
 ۵یه فیزیکی و مصارف نیاز شااهش    شنو و انبا ت سرما درصو( افت می12 وت )
ساازی چناو  اهود مهام بارای       شننو. نتایج ایان  ابیه   درصوی را تجربه می 8الی 

 گذاری در  رایط پساتحریم را به هوراه دارد: سیاست
های پولی و مالی نادرسات نخواهاو    ها با اتخاذ سیاست هوزمانی لغو تحریم -

بینای   توان با تکیه بار تاوش    را جبران شنو و نوی ها توانست آثار منفی این سیاست
 های ضو ثبات اقتصادی پیش گرفت. ها، سیاست حاصله از تعلی  تحریم

هاایی   های مولو اقتصاد حتی در  رایری شه گشایش ستانی از فعالیت مالیات -
الولل اتفاق افتاده و تقاضاای شال را افازایش داده، موجاب شااهش       در تجارت بین

 وی شار و انبا ت سرمایه تواهو  و.ی نیر عرضه

های مالیاتی جویو و با تورشاز بار    اصالش ساتتار بودجه بایو با تعریف پایه -
صورت افزایش  های غیرمولو و سفته بازانه انجام  ود. در غیر این مالیات بر فعالیت

نرخ مالیات موجب شاهش عرضه نیروی شار و دارای اثر حقیقی بر ر و اقتصاادی  
 تانوار تواهو بود. و رفاه

برد و این ناترازی یاک   در  رایری شه ششور از ناترازی نظام بانکی رنج می -
پولی )انبسا  منفعالنه پولی( را به ششور تحویال شارده    ر و مزمن نقوینگی و پایه
ثباتی تاورم و پایاوار ماناون     ها نیز اقتصاد مقارن با بی است حتی پس از لغو تحریم

 ال تواهو بود.نرخ آن در سروش با
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  ها نوشت پی
سیاساتی فراوانای از    هاای  های نزدیک به توافا  موساوم باه برجاام یاددا ات      در سال .۱

اقتصاددانان مررش ششور منتشر می  و شه تنها برای نوونه می توان باه دو ماورد   
 زیر ا اره شرد:

روزناماه   9080۵1بسته اقتصادی برای پساتحریم، دشتر حسان درگااهی، تبار  اواره      -
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-908051 دنیای اقتصاد:

ان در پسا تحریم، دشتر مسعود نیلی، هفته نامه تجارت فردا، قابل دسترس در اقتصاد ایر -
 http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-16243 :لینک

𝐶𝑡در این مول از آنجا شه مصرف بخش تصوصی یا تانوار ) .۲
𝑝( از مصرف دولت )𝐶𝑡

𝑔 )
𝐶𝑡تفکیک  وه است، در قیو بودجه تانوار، از 

𝑝 ده  وه هرچنو شه به جهت استفا
جانشین شامل بودن مصرف تصوصی و دولتی تنها مصرف شل در تابع مرلوبیات  

 گردد. تانوار ظاهر می

 در ،یمرشاز  باناک  توساط  باازار  در ارز نارخ  شنتارل  هبا  توجاه  با رسو یم نظر به البته .۳
 از حاصال  ارز ،یعباارت  باه . با و کینزد تیواقع به یتاحو فرض نیا بلنوموت
 پاول  محاو  آن، یازا باه  ماا  و  اوه   یتزر ارز بازار به تینها در ینفت یدرآموها
 .ردیگ یم صورت

 انباره بر یگذار هیسرما معادل یمرشز بانک یها داده از را ینسبت نیچن چرا نکهیا درباره .۴
  اود  یما  لیتشاک  ساال  هار  شه یا هیسرما زانیم شه گفت ویبا میداد قرار هیسرما
 و گشاته   اوه  مساتهلک  هیسارما  نیگزیجاا  شاه  یویجو هیسرما از است عبارت
 نیا ا مجواو  . گردد یم هیسرما انباره شیافزا به منجر شه یویجو هیسرما نیهوچن
 ناتاالص  هیسارما  لیتشاک  ی داده. است سال هر در یگذار هیسرما هوان مورد دو
 .شنو یم گزارش را یاقتصاد مفهوم نیهو قایدق زین

این نرخ ر و پایه پولی به این دلیل انتخار  و شه یک حالت حاوی با او تاا بتواناو      .۵
 عوم تاثیر متغیرهای واقعی از ر وهای باالی پایه پولی را نیز پشتیبانی شنو.

( در اقتصاد پولی به معنای این اسات شاه شاارگزاران اقتصاادی دچاار      foolingفریب ) .6
هاا نسابی    افزایش تقاضا به دلیل تغییر قیوت شننو  ونو و تصور می توهم پولی می

دهناو و ر او اقتصاادی     است نه تورم. لذا در شوتاه موت عرضه را افازایش مای  
 ونو و عرضه به مقاوار اولیاه بااز مای       ود اما پس از موتی متوجه می ایجاد می

 گردد و تورم ایجاد می  ود.
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 ایدار مدلپیوست: حل تعادل پ

افازار داینار    برای حل معادالت مذشور و دستیابی به تعادل پایوار مول از طری  نرم
نیازمنو روابط مربو  به وضعیت ایستای متغیرهای دورنزا هساتیم. از آنجاایی شاه    

دست آورد  توانو تنها با یک حوس اولیه مقوار وضعیت پایای متغیرها را به داینر می
(، 11وقات بارای حال پارامتریاک معادلاه غیرترای )       و برای جلوگیری از صرف

 گیریم. در نظر می 7۵/0را معادل  𝑒𝑠𝑠مقوار اولیه 

(22)      𝑟𝑠𝑠 =
(

1

𝑏𝑒𝑡𝑎
)−1+𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎

1−𝑡𝑎𝑤
; 

(23)      𝑤𝑠𝑠 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ 𝐴𝑠𝑠 ∗ (
𝑟𝑠𝑠

(1−𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎)∗𝐴𝑠𝑠
)

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎−1

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
; 

(23)      ℎ𝑠𝑠 =
𝑝𝑜𝑠𝑠∗𝑜𝑠𝑠∗𝑒𝑠𝑠∗(1+𝑡𝑎𝑤𝑜𝑠𝑠+𝑡𝑎𝑤𝑏𝑠𝑠)−𝑤𝑠𝑠∗(

1−𝑡𝑎𝑤

1+𝑡𝑎𝑤𝑐
)

−𝑤𝑠𝑠∗(
1−𝑡𝑎𝑤

1+𝑡𝑎𝑤𝑐
)+𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎∗(

1−𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
)∗(

𝑤𝑠𝑠
𝑟𝑠𝑠

)−(
𝑤𝑠𝑠

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
)

; 

(24)      𝑐𝑠𝑠 = (1 − ℎ𝑠𝑠) ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑤) ∗
𝑤𝑠𝑠

1+𝑡𝑎𝑤𝑐
; 

(2۵)       𝑘𝑠𝑠 = (
𝑟𝑠𝑠

1−𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
∗ 𝐴𝑠𝑠)

−
1

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
∗ ℎ𝑠𝑠; 

(26)       

𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠 =

((1−𝑡𝑎𝑤𝑠)∗𝑠𝑠𝑠−𝑡𝑎𝑤∗(𝑤𝑠𝑠∗
ℎ𝑠𝑠

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
)−𝑡𝑎𝑤𝑐∗𝑐𝑠𝑠+(1+𝑡𝑎𝑤𝑐)∗𝑐𝑔𝑠𝑠−𝑝𝑜𝑠𝑠∗𝑜𝑠𝑠∗𝑒𝑠𝑠∗(1+𝑡𝑎𝑤𝑜𝑠𝑠+𝑡𝑎𝑤𝑏𝑠𝑠))∗((1−𝑡𝑎𝑤)∗𝑟𝑠𝑠−𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎)

(1−ℎ𝑠𝑠)∗𝑤𝑠𝑠∗(1−𝑡𝑎𝑤)−(((1−𝑡𝑎𝑤𝑠)∗𝑠𝑠𝑠−𝑡𝑎𝑤∗(
𝑤𝑠𝑠∗ℎ𝑠𝑠

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
)−𝑡𝑎𝑤𝑐∗𝑐𝑠𝑠+(1+𝑡𝑎𝑤𝑐)∗𝑐𝑔𝑠𝑠−𝑝𝑜𝑠𝑠∗𝑜𝑠𝑠∗𝑒𝑠𝑠∗(1+𝑡𝑎𝑤𝑜𝑠𝑠+𝑡𝑎𝑤𝑏𝑠𝑠)))

; 

(27)        𝑖𝑠𝑠 = ((1 + 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠) ∗ ((1 − 𝑡𝑎𝑤) ∗ 𝑟𝑠𝑠 + (1 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎))) − 1; 

(28)        𝑚𝑠𝑠 = (1 + 𝑡𝑎𝑤𝑐) ∗ 𝑐𝑠𝑠 ∗
1+𝑖𝑠𝑠

𝑖𝑠𝑠
; 

(29)       𝑐𝑝𝑠𝑠 = 𝑐𝑠𝑠 − 𝑐𝑔𝑠𝑠; 

(30)       𝑥𝑓𝑠𝑠 = (𝑝𝑓 ∗ 𝑒𝑠𝑠 ∗
1−𝑡𝑎𝑤𝑥𝑓𝑠𝑠−𝑡𝑎𝑤𝑏𝑠𝑠

𝑡𝑒𝑡𝑎
)

1

𝑡𝑒𝑡𝑎−1
; 

(31)        𝑦𝑠𝑠 = 𝐴𝑠𝑠 ∗ ℎ𝑠𝑠
𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎

∗ 𝑘𝑠𝑠
1−𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎

; 

(32)       𝑦𝑓𝑠𝑠 = 𝑥𝑓𝑠𝑠
𝑡𝑒𝑡𝑎; 

(33)        𝑑𝑠𝑠 = 𝑚𝑠𝑠 − (
1+𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠

𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠
) ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑤𝑠) ∗ 𝑠𝑠𝑠; 

(34)       𝑦𝑥𝑠𝑠 = 𝑎 ∗ (
1+𝑡𝑎𝑤𝑥𝑠𝑠+𝑡𝑎𝑤𝑏𝑠𝑠

𝑒𝑠𝑠
)

−𝑔𝑎𝑚𝑎

; 

(3۵)    𝑥𝑠𝑠 = 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∗ 𝑘𝑠𝑠 

 (36)      𝐴𝑠𝑠 = 1; 

 (37)    𝑝𝑜𝑠𝑠 = 0.1; 


