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Abstract
One of the most important issues in each economy is the measure and how to
effect of exchange rate shocks on macroeconomic variables. The aims of this
paper investigated the effect of exchange rate shock on output gap and inflation
for the Iranian economy. We present a New-Keynesian DSGE model for a small
open economy with using calo price rigidity. model used in this study include:
Households, Firms, Oil Sector, Government and monetary policy and foreign
sector .The most important features of this study as follows: adding oil sector,
Consider rigidity in the firm sector (intermediate good producers firms , exporter
firms, importer firms. The data series used for model estimation obtained from
central bank of Iran and World Bank. The impulse response functions illustrate
that an increase in exchange rate shock created an increase in output and output
gap in short run, that this effect will be decrease in the medium term and will be
negatively affected in the long run. Exchange rate shock has a positive effect on
inflation and inflation gap in short run but they are not very strong in the early
periods in the later and mid-term periods, the incremental effects of exchange
rate shocks on inflation and inflation gap stronger.
Keywords: DSGE model, exchange rate, output gap and inflation gap
JEL Classification: E32, E44, E62, D58

بررسی تأثیر تکانههای ارزی بر شکاف تولید و
تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل
عمومی پویای تصادفی ()DSGE
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چكيده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تکانههای ارزی بر شکاف تولید و توورم رر اتصاوار
ایران رر چارچوب یک مدل تعارل عمومی پویای تاارفی می باشد .از اینرو از یک مودل
تعارل عمومی پویای تاارفی مصناسب با ساخصار اتصاار ایران اسصفاره شوده اسو  .مودل
تاریح شده یوک مودل نیووزینوی ویوقه اتصاوارهای بواز زوچوک مویباشود زوه رر ن
ویقگی های رر نظر گرفصه شده برای اتصاار ایران عبارت هسصند از :چسبندگی تیم ها از
طریق فرایند تعدیل تیم زالوو ،رر نظور گورفصن شوکافرهنوده توانون تیمو واوود و
همچنین برون زا رر نظر گرفصن نرخ بهره و اسصفاره از نرخ رشد پایه پولی به عنووان ابووار
سیاس گذاری سیاس

پول ی .نصایج مطالعه وازی از این اس زه تولید زل ،شکاف تولید

و تولید رر ابصدا وازنش مثبصی به تکانه نرخ ارز رارند اما پس از چهار روره اثورات مثبو
زاهشی شده و پس از روره هشصم از بین می رور .از روره رهم به بعد روباره شواهد توأثیر
مثب و افوایشی تکانه ارزی بر تولید هسصیم زه توا روره  15اراموه رارر و سو س از روره
 15به بعد اثرات مثب تکانههای ارزی بر تولید زاهشوی شوده و توا روره  20بوه ووورت
زامل از بین میرور .همچنین نصایج نشان میرهد زوه رر زوتواه مودت ،وازونش توورم و
شکاف تورم نسب به تکانه ارزی مثب

و شدید می باشد اما رر بلندمدت شدت و ازونش

مثب تورم و شکاف تورم نسب به نرخ ارز زاهش مییابد.
 .1ایک یک مااهکد دسترسکی آزاد
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسو.

مکو مجکوزCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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فصلنامهراهبرداقتصادی،سال٩

مقدمه 
با شروع برنامهریزیهای اقتصادی در ایررا و ا اوایرد دهره  70مرالددی اقتصراد
ایرا دوره های متعددی ا رشد و رکردد اقتصرادی را ربربره کررده ابرشت بال رتر
چرخه های رباری اقتصاد کد ایرا با حرکات شدید در نرخ ردرم نالز همراه بدده
ابشت ندبانات ردلالد ناخالص داخلی و ف رارهای رردرمی ا لملره وی ریهرای
اقتصاد ایرا در بالهای اخالر بدده ابشت شرااخش ایرن ندبرانات و یرافتن ری ره
آ ها و پی برد به رکانههایی که میرداند در ایباد یا ر دید ایرن ندبرانات ن ر
داشته باشد ا اهمالش باالیی برخدردار ابشت اثررات رکانرههرای ار ی در اقتصراد
ایرا همداره ا مهم ررین علد ندبانات اقتصادی بدده ابش که ری ه این رغالالررات
ار ش پدل ملی یا کاه

قالمش نفش یا اعمال رحریمهای خارلی بر اقتصاد ایررا

میباشدت امرو ه در اقتصاد بالنالملد رقابشهای ار ی و رغالالرات رصراعی در ار ش
پدل ملی یکی ا راههای اثر ذاری بر لریا ربارت میباشد کره خردد مریردانرد
مابر به ایباد ندباناری در ردلالد و ردرم ک درها رددت مهمررین اهداف اقتصرادی
در هر ک در برقراری ثبات در بطح قالمشها و ربالد به رشد اقتصرادی مطلرد
مرریباشررد؛ باررابراین برررای ربررالد برره ایررن اهررداف عرردوه بررر ابررتفاده ا
بالابش ذاری هرای ماابرس برمش عروره و ر اورای اقتصراد ردلره بره رر ثالر
رکانههای اقتصادی به خصدص رکانههای برو ا دارای اهمالش یرادی مریباشردت
یکی ا مهمررین رکانههای برو ا که دارای اثر سرتردهای برر متغالررهرای کرد
اقتصادی به خصدص بر بطح قالمش ها و محصدل ابرش رکانره ار ی مریباشردت
رکانه های ار ی ا طریق اثر ذاری بر صرادرات و واردات و رر ثالر برر برا ار پردل
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میرداناد ر ثالر عمدهای بر بمش ر اوای اقتصاد داشته باشاد و همچارالن ا طریرق
اثر ذاری بر هزیاه رمام شده کاالها برر برمش عروره اقتصراد نالرز مرهثر هسرتادت
(رلایی و همکارا  )1398با این ولدد چگدنگی و شدت ر ثالر رکانههرای ار ی
بر هر اقتصاد رحش ر ثالر شرایط باختاری هر اقتصادی و ندع رژیم ار ی حاکم برر
آ اقتصاد داردت چاانچه بسالاری ا ک درها برای للد الری ا رکانه نرخ ار ار ش
پدل خدد را در م ابد ار هرایی کره ا بال رترین اهمالرش برخردردار هسرتاد ریبالرش
مینمایاد با این حال م اهده میشدد که برخی ا ک درهای دیگر با امتااع ا ریبالش
نرخ ار و قبدل بالستم نرخ ار شااور رکانههای نرخ ار را میپذیرنردت (صرامتی و
همکارا  )1389ا اینرو برای برربی ر ثالر رکانههای ار ی ورروری ابرش کره
ر ثالر آ بر همه متغالرهای کد اقتصادی به صدرت یکپارچه برربی شددت هردف

ا انبام این رح الق برربی رر ثالر رکانره هرای ار ی برر شرکاف ردلالرد–رردرم در
چارچد

یک مدل رعادل عمدمی پدیای رصادفی 1میباشدت این مردل شراخهای ا

مدل های رعادل عمدمی ابش که با ابرتفاده ا پایرههرای خررد رر ثالر پدیردههرای
اقتصادی بر کلاله بخ های اقتصاد را در یک فرایاد پدیا برربی میکادت چارچد
کلی مطالعه به این شرح میباشد که پس ا م دمه مبانی نظری و ادبالرات مدوردع
برربی می رددت در بخ

بدم رصریح مدل ارایه میشددت دربخ

مدل و رخمالن انبام میشدد و بخ

چهارم بررآورد

پایانی به نتالبه الری و پال اهادات اختصراص

داردت
.1مبانینظریوادبياتموضوع 
.1-1تعریفشكافتوليدوشكافتورم 

طبق رعریف شکاف ردلالد درصد رفاود نسبی بالن ردلالد ناخالص داخلی واقعری برا
مالزا ردلالد بال ده ابشت محاببه شکاف ردلالد مستلزم محاببه ردلالد برال ده اقتصراد
ابشت آرردر اوکا  2در برال 1962واژه ردلالرد برال ده را بررای اولرالن برار مصرطلح
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium
2. Okun
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باخش که ا نظر او ردلالد برال ده بره برطحی ا ردلالرد در اشرتغال کامرد و بردو
ف ارهای ردرمی اطدق می شددت ا دید اه اوکا در یک اقتصاد با اری ردلالد بال ده
بایستی نرخ بالکاری بزرگ رر ا صفر باشدت ا این رو ابش که ایرن رحلالرد مسرتلزم
نرخ بالکاری طبالعی رعادلی میباشد که امرو ه به نرخ بالکراری بردو رردرم شرتابا
« 1»NAIRUم هدر ابرشت (ه برکالرانی و مررادی  )1389ویکسرد )1898( 2بررای
برربی نرخ بهره طبالعی نسبش ردلالد به بطح ردلالد طبالعی به عادا یک متغالر مهم
برای رحلالد بطح قالمش به کار برده ابشت هرر چارد در نظریره ویکسرد ا برطح
ردلالد بال ده ابتفاده ن ده ابش اما ا واژه بطح ردلالد طبالعی ابتفاده شده ابش که
به صدرت نمادی ا ردلالد بال ده میباشدت با این ولدد ردلالد برال ده دارای براختار
صریح و م خص برای رعریف و انداره الری نالسشت شکاف ردرمی در نتالبه برو
عدم رعادل قالمش در دو بخ

داخلی و خارلی اقتصاد پدید میآیردت ایرن دو نردع

عدم رعادل در اصطدح رحش عادا شکاف قالمش داخلی ) (GAPDو شکاف قالمرش
خارلی ) (GAPFخدانده میشدد که به رررالس ا طریق نظریه م داری پدل و رابطه
نرخ ار ح ال ی بلادمدت حاصد میشدندت برخی ا مح الن بر ردرم ر کالد دارنرد و
برخی دیگر بر شکاف ردرم که شکاف ردرم به صدرت رفاوت بالن ردرم واقعری و
ردرم هدف ذاری شده ا بدی بانک مرکزی میباشدت به طدر کلی پایداری رردرم
بال

ا پایداری شکاف ردرم می باشدت در واقع میردا

فش ردرم شامد دو بخ

می باشد روند و شکاف ردرمی که ن ا دهاده انحراف ردرم واقعی ا روند ردرمی
میباشدت در مدل های رعادل عمدمی ماظدر ا رونرد رردرم همرا رردرم بلادمردت
هدف ذاری شده ردبط بانک مرکزی میباشدت( 3رالمدری کدکلی  )2009پایرداری
شکاف ردرم در یک اقتصاد حاکی ا مدف الش بالابش پدلی ارخاذ شده ردبط بانرک
مرکزی ابش.

)1. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU
2. viksel
)3. Timothy Cogley.et.al (2009
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.2-1تأثيرنوساناتارزیبرعملكرداقتصاد 

نظریه های باتی بر این اعت اد ابش که افزای

نرخ ار میرداند مابر بره افرزای

ردلالد داخلی رددت اما مباحث نظری لدید معت د هستاد کره همال ره ایرن امکرا
ولدد ندارد که افزای

ردلالد داخد شدد برای ولدد این

نرخ ار مابر به افزای

رابطه برقراری شرط مارشال لرنر( )1ال م میباشدت در صدرری که این شررط برقررار
نباشد افزای

نرخ ار حتی میرداند مابر به کاه

ردلالد ملی نالرز شرددت افرزای

نرخ ار و هم مانی آ با یک کسری بددله داخلی میرداند مابر به کاه
ملی و کاه
وارد کرد ن
ار ن
افزای

درآمد

ر اوای داخلی ردد (هالرشمن 1)1949ت (مطالعات مختلفی بعی در
نرخ ار در ردابع واکا

بالابتی کردهاند و ن ا میدهاد که نررخ

بهبدددهادهای در عملکرد بالابش پدلی دارا میباشرد و رفراه اقتصرادی را
میدهدت(بال  1999و بارالای و همکارا )2001ت

2

بانک مرکزی با رعدیدهای مستمر نرخ ار در برخدرد با هدف ردرم میردانرد
مدف الش بال تری داشته باشد .البته باید ردله داشش که رعدیدهرای مسرتمر نررخ ار
میرداند اثرات نامطلدبی بر بایر حد ههرای اقتصراد داشرته باشرد .ا ایرنرو بررای
للد الری ا این اثرات نامطلد

احتمالی باید اصدحاری را در قاعده بالابتی راللدر

اعمال کرد .اول ایاکه به لای هدف قررارداد نررخ ثرابتی ا رردرم ال م ابرش کره
بانکهای مرکزی ردرم بلادمدت را هدف ذاری نمایاد را ا هر دنه اثرات نامطلد
احتمالی اقتصاد را حفظ نمایادت دوم ایاکه بانک مرکزی در عدض ابتفاده ا یک نرخ
بهره کدراهمدت به عادا یک ابزار بالابش ذاری باید ایرن ح ال رش را ر رخالص
دهد که رغالالرات نرخ بهره ا طریق خرید و فروش هم ما دارایی رغالالرات نرخ ار
را نالز به همراه خداهد داشش (کابا )2001

3

.3-1مروریبرمطالعاتانجامشده 

دراین بخ

مروری بر مهمررین مطالعرات انبرام شرده پالرامرد مدوردع رح الرق
1. Hirschman, 1949
2. Ball, 1999 & Batini and et al, 2001
3. Cassa, 2001
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صدرت خداهد رفش کره در ابتردا مطالعرات داخلری و براس مطالعرات خرار
ک دری مرور میشددت
الف:مطالعاتانجامشدهداخل 

هابی و همکارا ( )1396در مطالعهای با عادا «محابربه قاعرده بهالاره بالابرش
پدلی با برربی حسا

لاری و ندبانات نرخ ار  :رویکرد بالزین» به برربی قاعده

بهالاه بالابش پدلی رحش ندبانات نرخ ار پرداختهانردت نترای ایرن مطالعره ن را
میدهد که در برابر ندبانات و رکانه های وارد شده بر اقتصاد قاعده بهالاه بالابرش
پدلی قاعده ابش که مبتای بر نرخ ار و ردرم باشدت ردکلی و همکرارا ( )1395در
مطالعه ای با عادا «م ایسه عملکرد اقتصراد کرد در رژیمهرای مختلرف ار ی برا
رویکرد مدلهای رعادل عمدمی پدیای رصادفی» به برربی متغالرهای اقتصاد کرد
رحش ر ثالر رژیم های نرخ ار پرداختادت نترای مطالعره حراکی ا آ ابرش کره در
رژیم ثابش نرخ ار رحش ر ثالر رکانههای نفتی و بهرره وری رردرم ندبرا کمترری
دارد و در اثر رکانه نرخ ار بال ترین اثر داردت همچاالن نتای حاکی ا آ ابش کره
رحش ر ژیم ار ثابش ردلالد بال ترین و رردرم کمتررین ندبرا دارد و رحرش رژیرم
شااور ار ی ندبا ردرم بال رترین م ردار ابرشت در راهی و هادیرا ( )1395در
مطالعهای با عادا ار یابی آثار رکانههای پدلی و مالی با ر کالد برر رعامرد ررا نامره
نظام بانکی و بخ

ح ال ی اقتصاد ایرا رویکرد

DSGE

با ابتفاده ا مدل رعرادل

عمدمی پدیای رصادفی کالازینهای لدید به برربی آثار رکانههای پدلی و مالی برر
ندبانات متغالرهای اقتصادی کد پرداخته اندت در این مطالعه عدوه بر ارکا اصلی
مدلهای ابرتاندارد مانارد خاندارهرا باگراههرا دولرش و م رام پردلی و همچارالن
چسباد یهای ابمی و ح ال ی بخ

بانکی ک در نالز با لحاظ واقعالشهای کادنی

آ ماناد ولدد مطالبات معدق و انباشش دارایی بانکها در دارایریهرای ثابرش کره
باعث کاه

قدرت وامدهی بانکها شده ابش نالز در نظر رفته شرده ابرشت در

این مطالعه م ادیر ورودی و پارامترهای مدل با ابتفاده ا روش کالالبرابرالد طری
دوره مانی  1369-1393نتای حاصد ا شبالهبرا ی متغالرهرای مردل حراکی ا
اعتبار مدل در ردصالف ندبانات اقتصاد ایرا ابشت ر یپردر و ماظردر ( )1393در
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مطالعهای با عادا مردل برا ی رعرادل عمردمی پدیرایی رصرادفی بررای رحلالرد و
پال بالای آثار بالابرش هرای پردلی و مرالی در ایررا بره ار یرابی و برربری آثرار
بالابشهای پدلی و مالی بر متغالر های اقتصاد کد ایرا پرداختادت در این مطالعره
به طدر کلی به برربی ن ر

مخرار عمرانری و لراری دولرش ن ر

ندبرانات

درآمدهای نفتی و بالابش های پدلی بر اقتصاد ایرا مدرد برربی قرار رفته ابشت
مدل در نظر رفته شرده شرامد بخر

خراندار باگراههرای ردلالدکاارده کاالهرای

وابطه ای و نهایی و م امات پدلی و دولتی میباشدت شاهمرادی و صارم ( )1392با
ابتفاده ا روش رعادل عمدمی پدیرای رصرادفی قاعرده پردلی بهالاره بررای بانرک
مرکزی با در نظر رفتن چهار معادله ر اوای کد عروه کد قالمش نفش و رابطره
راللدر در مکانالزم انت ال پدلی ابتخرا شده ابشت نتای آ ها ن ا مریدهرد نررخ
رشد حبم پدل اثری بر شکاف ردلالد نداشته و به طدر کامد در انتظرارات رردرمی
انعکاس مییابدت مطالعه محاشفر و مالکایلی ()1392در مطالعهای با عادا ار یرابی
اررباط نرخ ردرم و شکاف ردلالد در ایرا بره ار یرابی ارربراط مت ابرد نررخ رردرم و
شرکاف ردلالرد در اقتصراد ایررا طری دوره  1350-1390برا ابرتفاده ا مردل
خددر ربالد برداری پرداختادت در این مطالعه برای برربی شکاف ردلالرد ا فاللترر
هادریک پربکات و دادههای نرخ رشد شاخص قالمشها رشد نرخ ار ح ال ری و
نرخ رشد ن دیاگی ابتفاده شده ابشت نتای مطالعه حاکی ا آ ابش که با ردلره
به نتای عکسالعمد آنی رابطه شکاف ردلالد ناخالص داخلی ابتدا روندی کاه ی و
در بلادمدت روندی افزای ی داشته ابش اما با ردله به ربزیه واریانس ایرن رونرد
در طدل ما افزای

ی بدده ابش.

ب:مطالعاتانجامشدهخارج 

اوچن و یکی )2015( 1مطالعه ای با عادا پدیایی نررخ ار و بالابرش پردلی در
اقتصاد با کدچک :مدل رعادل عمدمی پدیای رصادفی انبام دادندت در ایرن مطالعره
با ابتفاده ا مدل رعادل عمدمی پدیای رصادفی قاعدههای پردلی متفراوت م ایسره
)1. Ouchen and Ziky (2015
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مرریشرردندت ا لملرره قاعرردههررای پرردلی م ایسررهشررده هرردف ررذاری نرررخ ررردرم
هدف ذاری ردرم خرده فروشی رژیم نرخ ار مدیریششده و رژیم نرخ ار ثابش
ابشت نتای پ وه

ن ا میدهد که هدف رذاری رردرم خررده فروشری بهتررین

بالابش در یک اقتصاد با کدچک ابش و رحش ر ثالر رکانههای ار ی قالمشهرای
داخلی به آهستگی نسبش به رکانهها واکا

مییاباردت صرادوق برالن المللری پردل

( 1 )2015در مطالعه ای با عادا یک روش رخمالای لدیرد بررای محابربه شرکاف
ردلالد در آمریکا با ابتفاده ا یک روش رخمالای به برربی شکاف ردلالد در آمریکا
پرداخشت در این مطالعه برای برربی مسرالر حرکرش شرکاف محصردل آمریکرا ا
فاللترابالد چادولهی ابتفاده و بر پایه مدل بلگرو 2و همکارا ( )2015بارا نهراده
شده ابشت روش ابتفاده شده در ایرن مطالعره ررکالبری ا روشهرای فاللترابرالد
می باشدت در این رح الق شکد خدصه شده روابط اقتصادی بالن متغالرها و همچارالن
ا نرخ رشد ردلالد ناخالص داخلی ردرم و ردرم انتظراری و نررخ بالکراری ابرتفاده
شده ابشت رابالاسد  )2013( 3در قالس مدل رعادل عمدمی پدیای رصرادفی رر ثالر
رکانههای پدلی رکادلدژی و رکانههای رلحانات را بر متغالرهای کرد اقتصرادی
ک در ابترالالا برربی کرردت وی بررای بررآورد معرادالت ا روش خددر ربرالد
برداری بالزی 4ابتفاده کردت نتای بالانگر این ابش رکانه پردلی بره افرزای
کاه

ردلالد و رکانه رکادلدژی به افزای

ردلالد و کراه

رردرم و

رردرم مابرر شردهانردت

بدرید و همکارا  )2010( 5بر پایه الگدی رعادل عمدمی پدیای رصادفی و رویکرد
کالازینهای لدید ر ثالر رکانههای پدلی و مالی را بر متغالرهای کرد اقتصرادی برا
در نظر رفتن چسباد یهای ح ال ی و ابمی و با بدد اقتصاد برربی کرردهانردت
با ابتفاده ا رویکرد رخمالن بالزین در رعالالن پارامترهای مدل نتای حاصد ا حرد
مدل ن ا داد که رکانه رکادلدژی ردلالد باعث افرزای

مصررف و بررمایه رذاری
1. International Monetary Fund
)2. Blagrave and others (2015
3. Robinson 4
4. BVAR-DSGE 5
5. Burriel et al. 6
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میشددت همچاالن رکانه مخار مصرفی دولش و رکانه پردلی بره کراه
ح ال ی و بررمایه رذاری مابرر شرده و برطح قالمرشهرا را افرزای

مصررف
داده ابرشت

بارلاش و همکارا  )2009( 1در مطالعهای برا عاردا پایرداری شرکاف رردرم در
آمریکا به برربی ردرم آمریکا بعد ا لاگ لهانی دوم پرداختاد .مح الن پایرداری
شکاف ردرم در دورههای کدراهمدت و مالا مدت را مدرد برربی قرار دادهاندت برای
برقراری اررباط با مفهدم ردرم در مدلهای رعادل عمدمی پدیای رصادفی ا شرکاف
ردرم ابتفاده شده ابش .نتای مطالعه ن ا دهاده این ابش که اهداف ردرمی انتخا
شده ا بدی بانک مرکزی دارای ن

ابابی ابش .همچاالن در طدل دوره رردرمی

بسالار باال قابلالش پال بالای شکاف ردرمی باالرر میباشدت
.2تصریحمدلتعادلعمومیپویایتصادفیبرایاقتصادایران 
در این بخ

به رصریح یک مدل رعادل عمدمی پدیای رصادفی متاابس با براختار

اقتصاد ایرا پرداخته خداهد شدت مردل ابرتفاده شرده یرک مردل نالردکالازی ویر ه
اقتصادهای با کدچک میباشد که در این مدل وی ریهرای در نظرر رفتره شرده
برای اقتصاد ایرا عبارت هستاد ا  :در نظر رفتن چسباد ی قالمشها ا طریق در
نظر رفتن فرایاد رعدید قالمش کالدو ( 2 )1983درنظر رفتن بخ

نفش به عادا

مهم ررین مابع درآمد دولتی و عروه ار در اقتصاد ایرا ت همچاالن در ایرن مطالعره
به دلالد برو ا بدد نرخ بهره ا نرخ رشد پایه پدلی به عادا ابزار بالابش ذاری
بالابش پدلی ابتفاده میشددت
.1-2خانوارها 

فرض میشدد که اقتصاد ا رعدادی یادی خاندار ر کالد شرده ابرش کره همگری
همگن می باشاد و عمر خراندار نامحردود فررض شرده ابرشت بررای مردلبرا ی
خاندارها ا مطالعره آدولفسرن ( 3)2007و مدنسرالی ( 4)2005و ردکلالرا و صرارم
1. Thomas J. Sargent .et al.
2. calvo
3. Adolfson 2
4. Monacelli
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( )1396ابتفاده میشددت بربد مطلدبالرش خاندارهرا شرامد مصررف کاالهرا (  )ctو
نگهداری داراییهای پدلی ح ال ی (  )𝑚tمیباشد و همچاالن با عروره کرار (  )𝐿tا
کابته میشددت ار ش حال مطلدبالشهایی که خراندار نمایارده در طردل

مطلدبالت

ند ی خدد کسس میکاد به شکد رابطه ( )1میباشدت
1+σl

}
β

) (lit

1+σl

)−

𝑚𝜎1−

𝑖𝑡𝑚

𝑚1−σ

1−σc

(+

i
))𝑖( 𝑡𝐻 t (ct −
∞∑ E 0
{ t=0 βi
1−σ
c

:عامد رازید ذهای ابش و همچاالن دراین رابطه

σc

=

U0i

()1

 σnو 𝑙𝜎 بره رررالرس عکرس
()2

لان الای بالندورهای مصرف یرا ریسرک ریرزی نسربی مصررف

ک

عروه نالروی کار نسربش بره دبرتمزد ح ال ری و ک ر

ک

داراییهای پدلی ابشت

𝑡𝐻

بهررهای ر اورای

 :عادات مصرفی خاندارها میباشد کره بررو ا در نظرر

رفته مریشردد و ررابعی ا مصررف دوره قبرد خاندارهرا
خاندارها یک ببد با ک

عکرس

مریباشردت Ht(i) = hCt-1

لان الای ثابش  (CES)1ا کاالهای داخلی و خارلی بر
()3

طبق معادله ( )2مصرف میکاادت
𝑎

)2( 𝐶𝑡 = [(1 − 𝛾)1/𝑎 (𝐶𝑡ℎ )(𝑎−1)/𝑎 + 𝛾 1/𝑎 (𝐶𝑡𝑓 )(𝑎−1)/𝑎 ]𝑎−1

 Chو

f

C

یک لمع رد دیکسالش  -ابتالگلالتز 2ا کاالهای محتلف ردلالردی ردبرط

ک در داخلی و خارلی مری باشردت 𝑎 :ک ر

لان رالای برالن کاالهرای داخلری و

خارلی میباشدت 𝛾  :بهم مصرف ا کاالهای داخلی میباشدت
 pthو  ptfبه رررالس برطح قالمرشهرای داخلری و خرارلی مریباشرادت هزیاره
خاندارها ررکالبی ا هزیاه ابتفاده ا کاالهای داخلی و وارداری به شکد رابطره ()3
میباشدت

𝑓 𝑓
𝑡𝐶 𝑡𝑝

+

𝑝𝑡ℎ 𝐶𝑡ℎ

()3

مس له رصمالم الری خاندارها شامد دو مرحله ابشت مرحله اول رصمالم ایاکره چره
ررکالبی ا کاالهای مصرفی را انتخا

کااد که باردله به بطح مصرف معالن هزیاره

آ ها حداقد شددت دوم ایاکه پس ا م رخص شرد ررکالرس بهالاره مصررفی چره
بطحی ا مصرف کاالها عروه کار و داراییهای مرالی انتخرا

کاارد کره برطح

1. Constant Elasticity of Substitution 1
2. Dixit-Stiglitz 3
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مطلدبالش کد آ ها حداکیر شددت
در مرحله اول خاندارها برای به دبرش آورد برطح بهالاره مصررف خردد ا
کاالهای داخلی و خارلی رابطه ( )4را حد میکاادت
𝑓

𝑓

𝑡𝐶 𝑡𝑝 𝑚𝑖𝑛: 𝑝𝑡ℎ 𝐶𝑡ℎ +
𝑓
)𝐶𝑡 = [(1 − 𝛾)1/𝑎 (𝐶𝑡ℎ )(𝑎−1)/𝑎 + 𝛾 1/𝑎 (𝐶𝑡 )(𝑎−1)/𝑎 ]𝑎/(𝑎−1

)4(S.T

پس ا م خص شد بطح بهالاه ررکالس مصررفی کاالهرا در مرحلره دوم رصرمالم
الری خاندارها بعی میکااد مطابق رابطه ( )5برا انتخرا

م رادیر بهالاره مصررف

عروه کار و داراییهای مالی مطلدبالش کد خدد را حداکیر نمایادت
+ (𝑟𝑡𝑘 𝑧𝑡 𝑘𝑡−1 −

𝑖𝑡𝑙 𝑖𝑡𝑤
𝑡𝑝

+

𝑖𝑡𝑇

𝑡𝑝

−

𝑖
𝑚𝑡−1

𝑡𝜋

+

𝑑
(1+𝑟𝑡−1
)𝑏𝑡−1

𝑐𝑡𝜋

) 𝛹(𝑧𝑡 )𝑘𝑡−1

≤ 𝑖𝑡𝑏 )5( 𝑐𝑡𝑖 + 𝑚𝑡𝑖 + 𝐼𝑡 +

در این رابطه 𝑘𝑡𝑟 نرخ برا دهی بررمایه  0< 𝑧𝑡 < 1نررخ کراربری بررمایه
حبم برمایه به کار رفته در دوره

𝑡−1

𝑘𝑡−1

𝛹 :هزیاره بهرره بررداری ا بررمایه :Rt

نرخ بهره اوراق م ارکش ت :mtپدل ن د  :Tخالص مالالراتهرا 𝜋 :نررخ رردرم 𝑡𝐼:
مالزا برمایه ذاریت رابطه بالن برمایه ذاری و حبم برمایه که بر ابراس رابطره
انباشش برمایه شکد می الرد نالز مطابق رابطه ( )6ابش که در قالد بددلره خراندار
لحاظ میشددت

𝑡𝐼 𝐼𝑡𝜀

) 𝐼( 𝑠 )٦(𝑘𝑡 = (1 − δ) ( 𝑘𝑡−1 ) + 𝐼𝑡 [1 −
𝑡−1

 :δنرخ ابتهدک 𝐼𝑡𝜀 :رکانه برمایه

ذاری )s(0

رابع هزیاه رعدید ابش و به معاری

این ابش که به ا ای هر واحد برمایه ذاری م داری ا آ و در فرایاد ربردید بره
برمایه ا بالن میرود و ف ط قسرمتی ا آ ربردید بره بررمایه مریشرددت فررض
میشدد رکانه برمایه ذاری ا یک فرایاد خدد همبسته رربه اول به صدرت رابطره
( )7پالروی میکادت

𝐼𝑡𝜂

+

𝐼
𝜌𝐼 𝜀𝑡−1

=

𝐼𝑡𝜀

()7

 ) 𝑚𝜋𝑡−1و اوراق قروه ( )btابشت پدل بردو
داراییهای مالی خاندارها شامد پدل (
𝑡
عایدی ابش و اوراق قروه دارای عایدی برابر نرخ بهره ابشت در هرر دوره مارابع
𝑖 𝑖

درآمدی خاندارها عبارت ابش ا درآمدهای ناشری ا کرار( 𝑡𝑙𝑡𝑡𝑝𝑤) رررا پردلی کره
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مانده ا دوره قبد میباشد ( )mt1با دهی برمایه ذاریهرا و خرالص مالالراتهرات
هزیاه خاندار نمدنه در هر دوره شامد مخار مصرفی ( 𝑖𝑡𝑐) مانرده ابرمی پردل در
دوره حال ( 𝑖𝑡𝑚 ) مخار ال م بررای خریرد اوراق 𝑖𝑡𝑏 و هزیاره بررمایه رذاریهرا
میباشدت
هماناد شاخص کاالهای مصرفی شاخص کاالهای برمایهای به صدرت یرک
رابع لمعگر  CESمطابق رابطه ( )8ا برمایه ذاری کاالهای بررمایهای داخلری و
خارلی میباشدت

𝑓
)(𝑖𝑡 )(𝜋𝑖 −1)/𝜋𝑖 ]𝜋𝑖 /(𝜋𝑖−1

𝑖𝜋1/

𝑖𝛼 +

𝜋(𝑖𝑡ℎ )(𝜋−1)/

𝑖𝜋1/

) 𝑖𝛼 𝑖𝑡 = [(1 −

() 8

 :𝑖𝑡ℎبرمایه ذاری کاالی داخلی 𝑓𝑡𝑖 :بررمایه رذاری کراالی خرارلی 𝑖𝜋  :ک ر
لان الای برالن کاالهرای بررمایهای داخلری و خرارلی و

𝑖𝛼 : 1 −

برهم کاالهرای

برمایهای داخلی و 𝑖𝛼 بهم کاالی برمایهای خارلی
هدف خاندارها یافتن مسالرهای بهالاه مصررف عروره نالرروی کرار ر اورای
مانده های پدلی اوراق قروه برمایه ذاری نرخ کاربری برمایه و حبم بررمایه
می باشد به نحدی که مطلدبالش خدد را نسربش بره قالردهای مدلردد در رابرط ()9
حداکیر نمایادت
]}
+

1+σn
) (nit

1+σn

𝑖𝑡𝑅𝑇
𝑡𝑝

] 𝑡𝑘 ) −

+

𝑡𝐼 𝐼𝑡𝜀
𝐼𝑡−1

𝑖𝑡𝑙 𝑖𝑡𝑤
𝑡𝑝

)−

+

𝑖𝑡𝑇
𝑡𝑝

𝜎1−
𝑙 𝑡𝑚

𝑙1−σ

−

(

𝑚𝑡−1
𝑡𝜋

+
+

1−σc
) (cit

1−σc

t
∞∑ )9(𝑀𝑎𝑥U0i = E0
{ t=0 βi

𝑑
(1+𝑟𝑡−1
)𝑏𝑡−1

𝑐𝑡𝜋

≤ 𝑖𝑡𝑏 S.T: 𝑐𝑡𝑖 + 𝑚𝑡𝑐,𝑖 + 𝐼𝑡 +

( 𝑠 (𝑟𝑡𝑘 𝑧𝑡 𝑘𝑡−1 − 𝛹(𝑧𝑡 )𝑘𝑡−1 ) + 𝜇𝑡 [(1 − δ) ( 𝑘𝑡−1 ) + 𝐼𝑡 [1 −

بنگاهها 
 .2-2

به طدر کلی باگاههای مدلدد در اقتصاد را میردا شامد به ندع باگاه ردلالدکاارده
کاالهای وابطه ای باگاه ردلالدکااده کاالهای نهایی باگاه صادرکااده و باگراههرای
واردکااده در نظر رفشت هدف باگاه ها در اقتصاد حرداکیر کررد بردد خردد برا
ردله به محدودیشها میباشدت به طدر کلی باگاهها با به ندع قالرد روبررو هسرتدت
اول محدودیش رابع ردلالد یا هما محدودیش رکادلدژی دوم محردودیتی کره هرر
باگاه ا ناحاله ر اوای خدد با آ مداله هسش و بدم ایاکه بعضی ا باگراههرا در
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هر دوره مدفق به رعدید قالمش خدد نمیشدند که به این ماظدر ا مدل چسرباد ی
قالمش کالد ( 1)1983ابتفاده میشددت بر این اباس در هرر دوره 1 − γا باگراههرا
قالمش خدد را رعدید میکااد و  γدرصد ا باگاهها نمیرداناد قالمش خدد را رعدید
کاادت پارامتر  γن را دهارده درلره چسرباد ی ابرمی مریباشرد و هرر چره ایرن
م دارکمتر باشد ن ا دهاده این ابش که دوره رعدید قالمتی طدالنیررر مریباشردت
باگاههایی که عمد رعردید قالمرش را در مرا  tانبرام دادهانرد مریردانارد ار ش
انتظاری رازید شده بدد های حال وآیاده خدد را حداکیر نمایادت بدد باگراههرا در
ما آیاده  t+sرحش ر ثالر انتخا
ما بالن  tو

t+s

قالمش در ما  tمیباشد به شرط ایاکه باگاه در

امکا رعدید قالمش برای

برابر  γمیباشد (وال

فراهم ن ده باشرد کره ایرن احتمرال

 2010ص )333ت 2هدف باگراههرای ردلالردی یرک مسر له

بهالاهیابی دو مرحله ای ابش که در مرحله اول ر اوای بهالاه برای عدامرد ردلالرد و
در مرحله دوم مسالر بهالاه قالمش ذاری در طدل ما م رخص مریشرددت در ایرن
مطالعه چهار ندع مدل ا باگاه ولدد دارد :باگاههای ردلالدکااده کاالی نهایی باگاه
ردلالدکااده کاالی وابطهای باگاه واردکااده و باگاه صادرکاادهت
اههایتوليدكنندهكاالهاینهایی 
.1-2-2بنگ 

باگاه ردلالدکااده کاالهای نهایی مالزا بهالاه ا کاالهرای ردلالرد شرده در باگراههرای
وابطهای ر ا به عادا نهاده به ماظردر ردلالرد کاالهرای نهرایی بره کرار مری الرنردت
ردلالدکااده کاالی نهایی

𝑡Y

کاالهای وابطهای ) yt (iکه متمرایز و برا ک ر

ثابرش

 θ > 1و لان الن ناقص همدیگر هسرتاد را برر ابراس یرک لمعگرر دیکسرالش-
ابتالگلالتز بر اباس رابطه ( )10به ردلالدات نهایی ربدید میکاادت
θ
θ−1

]di

θ−1
θ

1

)))10( Y𝑡 (i) = [∫0 (yt (i

باگاه ردلالدکااده کاالی نهایی که در شرایط با ار رقابش کامد عمد میکارد برعی
میکاد با ردله به قالمش کاالهای متمایز وابطهای م دار خرید ا این کاالها را بره
1. Calvo (1983).
)2. walsh(2010
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دنهای رعالالن کاد که بددش در رابطه ( )11حداکیر شددت

1
)11( yMax
: P Y (i) − ∫0 Pt (i)yt (i)di
𝑡 t (i) t

s.to

θ
θ−1
θ−1
](yt (i)) θ di

1

∫[ = )Y𝑡 (i

0

معادله ( )12بالا کااده ر اوا برای کاالی وابطهای مریباشرد کره ررابعی ا قالمرش
نسبی کاالی وابطهای به قالمش کاالی نهایی ردلالد داخد میباشدت
−θ

))12( yt (i) = (PPt(i)) Y𝑡 (i
t

.2-2-2بنگاه توليدكننده كاالی واسطه 

در اقتصاد رعداد یادی باگاه رقابش انحصاری در بخر

ردلالرد کراالی وابرطهای

ولدد دارد که این باگاهها به ردلالد کاالهای متمایزی میپردا ند و ا ررکالرس و بره
کار الری نالروی کار و برمایه کاالی وابطه ای ( )jرا ردلالد میکاادت این باگاههرا
برره دلالررد داشررتن درلررهای ا قرردرت انحصرراری امکررا رعالررالن قالمررش و رعرردید
قالمشهای خدد را دارندت این باگاهها نالروی کار و برمایه را با ابتفاده ا یک ررابع
کا

دا دس لهش ردلالد کاالهای وابطهای بر اباس رابطره ( )13مردرد ابرتفاده

قرار میدهادت

)1−α

i.t

)α (L

)13(yi.t = 𝐴t (k i.t−1

در معادله ( : yi.t )13ردلالد کراالی وابرطهای  : (k i.t−1 )αمدلرددی بررمایه : Li.t
نالروی کار و  𝐴tبالانگر بطح رکادلدژی میباشد که بررای همره باگراههرا م رترک
ابش که در مدلهای متداول ا یک فرآیاد ) AR(1طبق رابطه ( )14ربعالش میکادت
̅̅̅̅̅̅
)14( ln At = (1 − ρ𝐴 ) Ln
A + ρA Ln At−1 + uat

باگاه رقابش انحصاری به دنبال حداقد کرد هزیاه خدد با ردله بره برطح ردلالرد
ابش و با ردله به این حداقدبا ی ر اوای باگاهها لهش عدامد رعالالن مریشرددت
باابراین میردا یک رابع هدف به شکد رابطه ( )15را رعالالن کردت
)15(min: 𝑤Li.t + 𝑟𝑡𝑘 𝑧𝑡 𝑘𝑡−1
s.t
yi.t = 𝐴t (k i.t−1 )α (Li.t )1−α
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در مرحله بعد باگاه رقابش انحصاری با ردله به ر اوای برا ار قالمرش محصردل
خدد (  )p∗i.tرا به نحدی انتخا

خداهد کرد کره بردد وی حرداکیر شرددت در ایرن

مطالعه برای رعدید قالمشها ا روش کالدو ( )1983ابتفاده میکاالمت در ایرن روش
فرض میشدد 𝑤 درصد ا باگاهها در هر دوره قادر به راظالم قالمرش بهالاره لدیرد
نالستاد و در نتالبه قالمش خدد را براباس قالمشهای ذشته و با ابرتفاده ا رابطره
( )16به صدرت لزیی قالمشها را شاخصبادی میکاادت
𝑗
𝑗
)16( 𝑃𝑡+1
𝑡𝑃 ) 𝑑𝑡𝜋( =
𝑑

𝑡𝑑𝑃𝑃 = 𝑑𝑡𝜋 ()17

𝑡−1

در م ابد  1 − wدرصد ا باگاهها میرداناد قالمش بهالاه محصدل خدد را با ردلره
به ر اوای آ (رابطه  )17رعالالن کاادت در هر دوره هدف باگاههرای ردلالرد داخلری
این ابش که ار ش فعلی لریا بدد مدرد انتظار خدد را با ردله به ر اورایی کره
با آ مداله هستاد را حداکیر نمایادت باابراین باگاه برا مسر له رابطره ( )18مدالره
میباشدت
)𝑌𝑡+𝑠 (j) − mct+s ] yt+s (j

)Pt+s (j
Pt+s

[ 𝑠)

1

𝑠
∞∑ )18(MaxPt(i) Et
𝑟s=0 𝜔 (1+

𝑠𝑡,𝑡+

S. T.
Pt (j) −θ
( = )yt (j
) yt
Pt
1
( )19) Pt = [(1 − 𝑤)(pt∗)1−θ + w(Pt−1 )1−θ ]1−θ

بنگاههایواردكننده 
 .3-2-2

برای مدل با ی ایرن بخر

ا مطالعرات مدنابرلی ( )2003ادالفسرد )2007(1
3

مدنالسی و الی )2005( 2بلتر و درآپر ( )2008ابتفاده شده ابشت نبالرهای ا
باگاه های واردکااده ولدد دارد که با  iم خص مریشردندت ایرن باگراههرا کراالی
همگن را در با ارهای لهانی با قالمش * pخریداری میکااد و آ ها را به کاالهرای
نهایی ربدید و به خاندارهای داخلی میفروشادت باابراین باگاه وارد کااده با مسراله
)1. Adlofson (2007
2. munsali and gali
)3. Beltran and Draper(2008
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به شکد رابطه ( )20مداله می باشدت
𝑓𝜀

𝜀𝑓 −1

)20( 𝑦𝑡𝑓 = [∫01( 𝑦𝑖𝑡𝑓 ) 𝜀𝑚 𝑑𝑖)𝜀𝑚−1

که در این معادله  :ytfکاالی وارداری نهایی میباشد و پارامتر 𝑓𝜀 بالا کااده ک ر
لان الای بالن کاالهای وارداری میباشدت مس لهای کره ایرن باگراههرا برا آ مدالره
نمایارد کره

می باشاد این ابش که ببدهای بهالاهای ا کاالهای وارداری را انتخرا

قالمشهای  ytfبا ردله به مالزا معالای ا واردات حداقد شددت فرض میشردد کره
باگاههای خرده فروشی واردکااده دارای درلاری ا قدرت قالمش ذاری باشاد کره
هاگام فروش کاالهای نهایی وارداری مبلغی را به قالمش آ ها اوافه کاارد کره ایرن
ناشی ا قدرت قالمش ذاری آ هابشت بارابراین یرک رفراوت قالمتری برالن قالمرش
فروش لهانی بر حسس پدل داخلی و قالمش نهرایی فرروش در برا ار داخلری بره
ولدد آیدت بر اباس قاند قالمش واحد می ردا ارربراط برالن نررخ ار و شراخص
قالمش دو ک در را به شکد رابطه ( )21ن ا دادت

𝑡)21( 𝑃𝐹,=𝑆𝑡𝑃*𝐹,

 : 𝑃𝐹,قالمش کاالی وارداری در با ار داخلی 𝑡𝑆  :نررخ ربرمی ار و

𝑡𝑃*𝐹,

 :قالمرش

کراالی واردارری در با ارهرای لهرانیت ا آنبرا کره باگراههرای واردکاارده امکرا
قالمتگذاری دارند رابطه ( )21را میردا به شکد رابطه ( )22ن ا داد:
𝑡)22( 𝑃𝐹,=Ψ𝐹,𝑡𝑆𝑡𝑃*𝐹,

در این رابطه 𝑡𝐹 Ψدارای م داری بال تر ا یک میباشد و به عادا یک مارک آپ

1

به هزیاه کاالهای وارداری اوافه میشدد که ناشی ا فرض رقابش انحصاری بردد
باگاههای وارد کااده میباشدت مدنابلی ( )2003ا آ به عادا شکافدهاده قراند
قالمش واحد نام میبرد و آ را به شکد رابطه ( )23ن ا داد:
𝑡𝐹𝑃 𝑡𝑃𝑆 = 𝑡𝐹𝛹 ()23
𝑡𝐹

با ردله به رقابش انحصاری بدد باگاههای وارد کااده فرض رعردید قالمرش کرالد
برای آ ها نالز باید در نظر رفشت رحش این فرض در هر دوره 𝐹𝜃 ا این باگراههرا
امکا رعالالن بهالاه قالمش را ندارند و بر اباس قالمرشهرای ذشرته مسرالر را ادامره
1. mark- up 1
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میدهاد و 𝐹𝜃 1−ا آ ها قالمشهای خدد را رغالالر میدهادت
بنگاههایصادركننده 
 .4-2-2

میشردد

ا آنبا که اقتصاد ایرا در مداله با بایر دنالا اقتصادی کدچک محسد

باابراین باگاه های صادرکااده ایرانی امکا قالمش ذاری ندارند و بارابراین الرنرده
قالمش هستاد و ا این رو قاند قالمش واحد برقرار ابشت باابراین شراخص قالمرش
محصدالت صادراری ایرا را میردا بر حسس رابطه ( )24نمای
𝑑𝑡𝑃

𝑡𝑋𝐸

= 𝑒𝑡𝑃

دادت

()24

𝑒𝑡𝑃 :قالمش کاالهای صادراری برلسرس پردل خرارلی  : ptdشراخص قالمرشهرای
داخلی ردلالدی صادراری ( شاخص قالمش صادراری) و 𝑡𝑋𝐸 :قالمش هر واحرد پردل
خارلی برحسس پدل داخلی
.3-2بخشنفت،دولتوسياستپولی 

به دلالد وابستگی بانک مرکزی به دولش در اقتصاد ایرا این دو مست د نمی باشادت
بلکه هر دو در یک چارچد

در نظر رفته میشدندت هدف دولش رردا

ابش و هدف بانک مرکزی ومن کمک به ردا

بددلره

بددحه دولش ریبالش قالمشهرا و

حمایش ا رشد اقتصادی میباشردت بارابراین بانرک مرکرزی برا ابرتفاده ا اعمرال
بالابشهای پدلی برعی در انبرام ایرن وفرایف داردت دولرش رردش مریکارد ررا
هزیاههای خدد (  )gtرا ا محد خرالص مالالراتهرا (  )Ttفرروش اوراق م رارکش
 )ωorرا متردا
(  ) btبخ ی ا درآمد حاصد ا فروش نفش ( g ⋅ et ⋅ ort

نگره داردت

در این شرایط قالد بددله دولش به قالمشهای ح ال ی بره شرکد رابطره ( )25بالرا
میشددت

𝑔
𝑔
𝐷𝐶𝑡 −𝐷𝐶𝑡−1
𝑐𝑡𝑃

𝑡𝑂𝑡 .
𝑋𝐸)25( gt + (1 + Rdt−1 ) bπt−1 = 𝑤.
+ bt + Tt +
𝑐𝑃
𝑡

t

مخار دولتی به صدرت برو ا رعالالن میشدد و ا یک فرایاد
رابطه ( )26ربعالش میکادت
𝑔

𝑡𝐶𝐷

 :خالص بدهی بخ

𝑔
𝑡𝑈

)AR(1

به صردرت

)26( 𝐺̂𝑡 = 𝜌𝐺 𝑙𝑜𝑔𝐺̂𝑡−1 +

دولتی به بانک مرکزی که افزای

خالص بدهی دولتری
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پایه پدلی شددت در اقتصاد ایرا رشد پایه

به بانک مرکزی می رداند مابر به افزای

پدلی به دنهای کاترل می شدد که اهداف ردلالد ردرم و کاترل نرخ ار ر مالن شددت
در ادبالات مربدط به مدلهای متعارف  DSGEبرای بالابش رذار پردلی ا قاعرده
راللدر نرخ بهره ابتفاده میشددت لالکن در اقتصاد ایرا به دلالد بررو ا بردد نررخ
بهره این امکا ولدد نخداهد داششت به همالن لهش قاعده بالابرش رذاری روی
نرخ رشد پایه پدلی لحاظ میشددت در این شرایط فرض میشدد که بانک مرکرزی
در لهش ربالد به اهداف خدد یعای کاه
( )27عمد مینمایدت

+ 𝜑3 (𝑦𝑡 − 𝑦̅𝑡 ) + 𝜑4 𝑒𝑥𝑡 + 𝑒tm

) ∗𝑡̂𝜋

شکاف ردلالد و ردرم به شکد رابطره
)27( 𝑚𝑏𝑡 = 𝜑1 𝑚𝑏𝑡−1 + 𝜑2 (𝜋𝑡 −

شكافتوليدوشكافتورم 

شکاف ردلالد عبارت ابش ا رفاود نسربی برالن ردلالرد واقعری و ردلالرد برال ده و
شکاف ردرم برابر ابش با انحراف ردرم ا ردرم هدف ذاری شده بانرک مرکرزیت

در این معادله 𝑡∗ ̂𝜋  𝜋𝑡 −شکاف ردرمی ابش که ن ا دهاده انحراف رردرم ا رردرم
هرردف مرریباشرردت ∗𝑡̂𝜋 :بالررانگر انحررراف ا ررردرم هرردف ابررش کرره ا یررک فرایاررد
خددر ربالد مرربه یک پالروی میکاد
𝑡̅𝑦  𝑦𝑡 −شکاف ردلالد ابشت 𝑡̅𝑦  :ن ا دهاده ردلالد برال ده ابرش کره ا یرک
فرایاد خددر ربالد مرربه یک پالروی میکادت
رشد پایه پدلی بر طبق معادلره یرر مریباشردت (ماظردر و ر ریپردر  1394و
کمالبانی و ردکلالا )1391

𝑡𝜋 )28( 𝑀̇𝑏𝑡 = 𝑚𝑏̇𝑡 − 𝑚𝑏̇𝑡−1 +
∗

∗
)29( 𝜋̂𝑡∗ = 𝜌𝜋∗ 𝜋̂𝑡−1
𝜋𝑡𝑈 +

𝑡̅𝑦𝑡𝑈 )30( 𝑦̅𝑡 = 𝜌𝑦̅𝑡 𝑦̅𝑡−1 +
𝑚
𝑒𝑡𝑚 = 𝜌𝑚 𝜀𝑡−1
𝑚𝑡𝑈 +

𝑚𝑡𝑒

()31

:رکانه بالابش ذاری پدلی :𝜑2وریس اهمالش بالابش ذاری بررای شرکاف

ردرم  :𝜑3وریس اهمالش بالابش ذاری برای شکاف ردلالد و  :𝜑3وریس اهمالرش
بالابش ذاری برای انحراف نرخ ار
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بخشخارجی 
∗
∗

∗

∗
∗
)32( 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑡∗ = 𝜌𝑌 . 𝑙𝑜𝑔𝑌𝑡−1
+ 𝑒𝑡𝑌 → 𝑦̂𝑡∗ = 𝜌𝑌 . 𝑦̂𝑡−1
𝑌𝑡̂𝑒 +
∗

∗
∗
)33(𝑙𝑜𝑔𝜋𝑡∗ = 𝜌𝜋 . 𝑙𝑜𝑔𝜋𝑡−1
+ 𝑒𝑡𝜋 → 𝜋̂𝑡∗ = 𝜌𝜋 . 𝜋̂𝑡−1
𝜋𝑡𝑒 +

که در آ * Yt

ردلالد خارلی میباشدت همچاالن فررض مریشردد کره ردلالرد و

ردرم خارلی ا یک فرایاد خددر ربالدنی مرربره اول بره صردرت رابطره ( )34و
( )35ربعالش میکادت
شرطتسویهبازارها 

𝑡𝑙𝑖𝑜 )34( PDG𝑡 = 𝑌𝑡𝑑 +
𝑑𝑡𝑌= 𝑡𝑋 )35( 𝑐𝑡ℎ + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 +
𝑚𝑖𝑡𝐶)36( 𝐼𝑀𝑡 = 𝑖𝑡𝑖𝑚 +

.3حلوتقریبمدل 
پس ا بهالاهیابی ردابع هدف هر یک ا کار زارا نتالبه مبمدعه روابط اقتصرادی
به دبش آمده یک بالستم معادالت رفاورلی یالرخطری رحرش انتظرارات ع دیری
حاصد میشدد که نالا ابرش آ هرا را بره معرادالت لگراریتم خطری ربردید کرردت
لگاریتم-خطی با ی یک معادله یالرخطی را به معادلهای ربردید مریکارد کره برر
حسس انحراف لگاریتمی هر متغالر ا م دار وورعالش رعرادلی بلادمردر
میشددت در این پ وه

رعریرف
1

مبمدعه معادالت با ابرتفاده ا روش اهلالرگ ()1999

خطی-لگاریتمی شدهاندت
.1-3مقادیركاليبرهشدهپارامترهایمدل 

کالالبره کرد الگدهای بهالاهیابی با رخمالن الگردهرای اقتصادبرابی ا نظرر رحلالرد
رفاوت ابابی داردت در رخمالن الگدهای اقتصادبابی مح ق با ابتفاده ا اطدعات
آماری متغالرها به برآورد پارامترهای الگد میپردا دت به عبارت دیگر متغالرهای الگد
به عادا برو ا و پارامترهای الگد به عادا درو ا مطرح ابرش؛ لرالکن در کرالالبره
1. Uhlig
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کرد الگدهای بهالاهیابی م دار عددی پارامترها به صدرت برو ا وارد الگد میشدد
تدر لدول  1م ادیر کالالبره شده پارامترهای مدل آورده می شددت
جدول  .1پارامترهای کالیبره شده مدل
مادار

پارامتر

0.42

سام سرماید در وههد

0.60

ضریب فرایند خود
رگرسهون در داند
سرمایدگذاری

0.72

ضریب فرآیند خود
رگرسهون ،ارهوری

0.85

0.50

ضریب فرآیند خود
رگرسهون داند مارک
آپ کاالرای واردا ی
ضریب چسبندگی
قهمو کاالرای
واردا ی

عالمو

مادار

پارامتر

منبع

عالمو

منبع

α

0.96

فاکتور نزیل

وکلهان ()1393

β

𝐼𝜌

2.17

عدس کشش عرضد
نهروی کار

وکلهان ()1391

σl

وکلهان
()1391

𝑎𝜌

1.57

عدس کشش جانشهنی
،ه دورهای مصرف

وکلهان ()1391

σc

منظور و ای
پور ()1394

𝑚𝑖𝜌

2.44

عدس ااضا ،رای
ماندهرای پوهی

وکلهان ()1393

𝑚σ

امهری (
) 1393

𝟂im

0.87

سام مصرف از کاالی
داخلی

امهری ()1393

𝑎c

امهری (
) 1393

𝟂x

1.56

کشش جانشهنی ،ه
کاالرای مصرفی
داخلی و واردا ی

متوسلی و
رمداران
()1389

𝑎

مشهری و
رمداران

∗𝑌𝜌

4.33

کشش جانشهنی ،ه
کاالرای مختلف داخلی

متوسلی و
رمداران (1389

𝜃

𝑜𝜌

0.50

درجد،ندی اخص
قهمورای واردا ی

گالی و
کوههدوف
()2009

𝑚𝑖𝜀

0.50

درجد،ندی اخص
قهمو صادرا ی

امهری ()1393

𝑥𝜀

ضریب چسبندگی
قهمو وههدکنندگان
داخلی

گالی و
کوههدوف
()2009

𝟂d

وکلهان ()1391

δ

منظور و ایپور
()1394

𝑑𝜌

وکلهان
()1391
منظور و
ایپور
()1394

0.50

ضریب چسبندگی
قهمو کاالرای
صادرا ی

0.80

ضریب فرآیند خود
رمبستد وههد جاانی

0.64

ضریب فرآیند خود
رمبستد وههد نفتی

امهری ()1393

0.30

ضریب نرخ ماههات

امهری ()1393

𝑇𝜌

0.50

درجد،ندی اخص
قهمورای صادرا ی

گالی و
کوههدوف
()2009

𝑚𝑖𝜏

0.50

0.67

ضریب فرآیند خود
رمبستد مخارج دوهتی

منظور ()1393

𝐺𝜌

0.07

نرخ استاالک

0.80

ضریب فرآیند خود
رمبستد ورم جاانی

∗𝜋𝜌

0.43

ضریب فرآیند خود
رگرسهون داند مارک
آپ کاالرای داخلی

)(1390

مشهری و
رمداران (
) 1390
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0.50

ضریب فرآیند خود
رگرسهون داند مارک
آپ کاالرای واردا ی

منظور و
ایپور
()1394

𝑋𝜏

0.71

درجد،ندی اخص
قهمورای داخلی

وکلهان ()1391

𝜏

0.60

ضریب فرآیند خود
رگرسهون داند مارک
آپ کاالرای صادرا ی

منظور و ای
پور ()1394

𝑥𝜌

3.94

کشش ا،ع رزیند
عدیل سرمایدگذاری

منظوررمداران
()1393

∅

𝜋𝜌

0.50

سام ،ودجد از
درآمدرای نفتی

امهری ()1393

𝑤

𝜑3

-.98

ضریب ارمهو
سهاسوگذاری ،رای
داف ورم

وکلهان ()1391

𝜑2

𝜑1

0.80

ضریب ارمهو
سهاسوگذاری ،رای
انمراف نرخ ارز

منظور ()1393

𝜑4

0.26

-2.8

0.96

ضریب فرایند
خودرگرسهون داند
ورم ردف
ضریب ارمهو
سهاسوگذاری ،رای
داف وههد
ضریب فرآیند خود
رگرسهون پاید پوهی
در سهاسوگذاری
پوهی

وکلهان و
کمهجانی
()1391
وکلهان و
کمهجانی
()1391
منظور ()1393

ماخذ  :نتای مطالعات

.2-3مقادیرایستایبلندمدت1متغيرها 

در ادامه م ادیر ایستای بلادمدت متغالرهای درو ای مدل با ردله بره پارامترهرای
کالالبره شده لدول  1و بر اباس معادالت رعادلی پدیای اقتصاد برای اقتصاد ایررا
محاببه شده ابشت نتای محابربه م رادیر ایسرتای بلادمردت متغالرهرای درو ای
()4

مدل در لدول  2ارائه شده ابشت

جدول  .2مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل
متغهر
مادار
متغهر
نسبو مخارج دوهو ،د وههد
0/52
نسبو مخارج مصرفی خصوصی ،د وههد
نسبو صادرات نفو ،د وههد
0/12
نسبو سرمایدگذاری ،د وههد
نسبو ،ا ثبات نرخ ارز
0/18
نسبو واردات ،د وههد
نسبو ،ا ثبات وههد
0/12
نسبو صادرات ،د وههد
نسبو ،ا ثبات مخارج
0/04
نسبو ،ا ثبات نرخ ،اره
نسبو ،ا ثبات ورم داخلی
0/39
نسبو ،ا ثبات مصرف
نسبو ،ا ثبات ورم خارج
2/96
نسبو ،ا ثبات درآمدرای نفتی
نسبو ،ا ثبات سرماید
0/40
نسبو ،ا ثبات سرماید گذاری

مادار
0/22
0/20
0/96
1/91
1/01
0/92
0/92
9 /6

ماخد :یافتههای رح الق

1. Steady-State
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واكنشتكانههایارزی 

.3-3توابعضربه-

درنمددار  1عملکرد وربه واکا

مهمررین متغالرهای کد اقتصادی که برا هردف

رح الق همرابتایی بال تری دارند نسبش به رکانه نرخ ار ن ا داده میشددت

نمودار .1توابع ضربه واکنش حاصل از تکانههای ارزی

مابع :محاببات رح ی

ردابع وربه-واکا

ارائه شده در نمددار  1ن ا میدهاد کره ردلالرد کرد شرکاف

ردلالد در ابتدا واکا

میبتی به رکانه نرخ ار دارند امرا پرس ا چهرار دوره اثررات

میبش کاه ی شده و پس ا دوره ه تم ا بالن می رودت ا دوره دهم به بعد دوباره
شاهد ر ثالر میبش و افزای ی رکانه ار ی بر ردلالد و شکاف ردلالد هستالم که را دوره
 15ادامه دارد و باس ا دوره  15به بعد اثرات میبش رکانرههرای ار ی برر ردلالرد
کاه ی شده و را دوره  20به صدرت کامد ا بالن میرودت
در کدراه مدت به علش افزای

قالمش نرخ ار و بره دنبرال آ ار ا ررر شرد

کاالهای داخلی در با ار لهانی ر اورا بررای کاالهرای داخلری و صرادرات آ هرا
افزای

می یابد و همچاالن ررا ررر شرد واردات بربس کراه

باابراین در دورههای اول ردلالد ناخاص داخلی افزای

واردات شرددت

مییابرد امرا بعرد ا چهرار
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دوره واکا

میبش ردلالد و شکاف ردلالد به رکانه نرخ ار ی کاه

حالش به علش افزای

مییابدت در این

قالمش نهادههای واردارری و همچارالن عردم ک ر پرذیری

کاالهای صادراری در با ار داخد ردا صادراری کاه
ردرم ردلالد کااده ر اوای داخلی کاالها نالز کاه

مییابد و همچاالن به علش

مییابد؛ باابراین واکرا

میبرش

ردلالد ناخالص داخلی نسبش به رکانه ار ی کاه ی شده و پرس ا دوره ه رتم ا
بالن میرودت نکته مهم در این خصدص ر ثالر رکانه ار ی بر رشد پایره پردلی ابرش
که این امر ناشی ا آ ابش که رحش ر ثالر افزای

نرخ ار بخ ی ا دارایریهرای

ار ی بانک مرکزی که به ریال ربدید میشدند میرداناد مابر به رشرد پایره پردلی
شدندت در دورههای اولاله پس ا ر ثالر رکانههای ار ی بانک مرکزی در واکرا
شرایط ردرمی بالابش ان باوی در پال

می الرد و بعی در کاه

بره

رشد پایه پردلی

دارد ولی در نهایش این ووعالش دوام نداشته و مابر به رشد پایه پردلی مریشردد؛
باابراین میردا

فش اثر میبش رکانههای ار ی بر ردلالد در دورههای بعدی ناشری

ا اثر یالرمست الم رکانه های ار ی ابش که ا طریق رشد پایه پدلی بربس رحریرک
ر اوا و رشد ردلالد می شددت برخی ا مطالعات ماناد ر ی پدر ( )1393و ردکلالا و
افضلی ( )1395نالز به ر ثالر یالرمست الم رکانههای ار ی ا طریق رشد پایه پدلی برر
ردلالد اشاره داشته اندت واکا

مصرف کد و برمایه ذاری کد و همچاالن انباشرش

کاالهای برمایه ای نسبش به رکانه ار ی ر ریباً یکسا ابرش و هرر بره متغالرر در
ابتدا واکا

میبتی ن ا می دهاد که به این علش ابش که در کدراهمدت و به دنبال

رکانه ار ی رخ داده انتظرارات رردرمی عراملالن اقتصرادی افرزای
همچاالن ا بدیی دیگر افرزای

یافتره ابرش و

نررخ ار برا یرک وقفره برر کاالهرای مصررفی و

برمایهای اعمرال مری شردد؛ بارابراین ر اورا لهرش انباشرش کاالهرای مصررفی و
برمایهای ا بدی عاملالن افزای
افزای

مییابدت اما در مالا مدت و پس ا اعمرال کامرد

قالمش نرخ ار بر قالمش کاالهای مصرفی و برمایهای و همچاالن به علرش

ایاکه بخ ی ا ر اوا های مصررفی و بررمایهای در دورههرای قبلری پرال خریرد
شدهاند مصرف کد و برمایه ذاری کد را دوره بالسش واکرا

مافری نسربش بره

رکانه نرخ ار ی دارندت اما در بلادمدت و بره دنبرال رعردید بخ ری ا درآمردها و
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لبرررا شررد قسررمتی ا ررردا مصرررفکااررده دوبرراره واکررا

مصرررف کررد و
رردرم و

برمایه ذاری کد نسبش به رکانه ار ی میبش میشددت چگردنگی واکرا

شکاف ردرم نسبش به رکانه ار ی را میردا در به دوره کدراهمدت مالا مردت و
بلادمدت برربی کردت در کدراهمدت در ابتدا واکا

میبرش رردرم و شرکاف رردرم

نسبش به رکانه ار ی رخ میدهد که این به علش افزای
رفته ناشی ا افزای

شدید ر اواهای صردرت

انتظارات ردرمی میباشرد و براس ا شردت واکرا هرای

میبش ردرم و شکاف ردرم نسبش به رکانه ار ی کابته میشدد که این ارفاق ناشری
کرد ر اوا و همچاالن رخلاله اثر ابتدایی( )5رکانه رردرمی مریباشردت در

ا فروک

مالا مدت به علش انت ال کامد رکانههای نرخ ار بر کاالها و خدمات واکا

رردرم

شکاف ردرم نسبش به میبش خداهد بددت در بلادمدت و با ردلره بره رکردد ایبراد
شده ناشی ا کاه
شدت واکا

قدرت خرید عاملالن و کم شد ر اواهای واقعی در اقتصراد

میبش ردرم و شکاف ردرم نسبش به نررخ ار کراه

مرییابرد و در

بلادمدت این ر ثالر حتی میرداند معکدس نالز باشدت
نتيجهگيریوپيشنهادات 

نتای رح الق ن ا میدهاد که ردلالد کد و شکاف ردلالد در ابتدا واکا

میبتری بره

رکانه نرخ ار دارند اما پس ا چهار دوره اثررات میبرش کاه ری شرده و پرس ا
دوره ه تم ا بالن میرودت ا دوره دهم به بعد دوباره شاهد ر ثالر میبش و افزای ری
رکانه ار ی بر ردلالد و شکاف ردلالد هستالم که ررا دوره  15ادامره دارد و براس ا
دوره  15به بعد اثرات میبش رکانههای ار ی بر ردلالد کاه ی شده و را دوره  20به
صدرت کامد ا بالن میرودت همچاالن ردابع وربه-واکا
ن ا میدهاد که واکا

ارائه شرده در نمرددار 1

ردرم و شکاف ردرم نسبش به رکانه ار ی را مریرردا در

به دوره کدراه مدت مالا مدت و بلادمدت برربی کرردت در کدرراهمردت در ابتردا
واکا

میبش ردرم و شکاف ردرم نسبش به رکانه ار ی رخ مریدهرد کره ایرن بره

علش افزای

شدید ر اواهای صدرت رفته ناشری ا افرزای

انتظرارات رردرمی

میباشد و باس ا شدت واکا های میبش ردرم و شکاف ردرم نسربش بره رکانره
ار ی کابته می شدد که این ارفاق ناشی ا فروک

کرد ر اوا و همچارالن رخلالره
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ر ثالر ابتدایی رکانه ردرمی میباشدت در مالا مدت به علش انت رال کامرد رکانرههرای
نرخ ار بر کاالها و خدمات واکا

ردرم شکاف ردرم نسبش به میبش خداهد بددت

در بلادمدت و با ردله به رکدد ایباد شده ناشی ا کاه
کم شد ر اواهای واقعی در اقتصاد شدت واکا
نسبش به نرخ ار کاه

قدرت خرید عراملالن و

میبرش رردرم و شرکاف رردرم

می یابد و در بلادمدت این ر ثالر حتی میردانرد معکردس

نالز باشدت با ردله به نتای رح الق در خصدص چگردنگی ر ثالر رذاری رکانرههرای
ار ی بر شکاف ردلالد و ردرم پال اهاداری به شررح یرر را مریرردا ارایره دادت در
کدراه مدت رکانه ار ی باعث واکا

میبرش در ردلالرد و شرکاف ردلالرد مری رردد

پال اهاد می ردد با وقدع رکانههای ار ی بالابش ذاریهای ال م لهرش حمایرش
ا صادرات انبام ردد و همچاالن با حمایش ا باگاههای ردلالدکااده کاالی داخلی
امکا لان الن کرد کاالهای ردلالد داخد با کاالهای وارداری فراهم رددت با ردله
به ایاکه بعد ا چاد دوره اثر میبش ردلالد و شرکاف ردلالرد نسربش بره رکانره ار ی
کاه

مییابد و این اثر در مالا مدت مافی می ردد؛ باابراین پال اهاد مری رردد برا

وقدع رکانههای ار ی بالابش ذارا و رصمالم الرا اقتصرادی برنامره ریرزی ال م
لهش مداله با این مرحله ا ر ثالر رکانه هرای ار ی برر ردلالرد و شرکاف ردلالرد را
داشته باشاد و با ابتفاده ا رصمالمات پدلی و مالی ال م ا ر ثالر مافری رکانره ار ی
بر ردلالد بکاهادت با ردله به ایاکه ر ثالر رکانههای ار ی بر ردرم و شکاف رردرم در
ابتدا بسالار میبش ابش و باس این ر ثالر کاه

مییابد اما در مالا مردت بره رونرد

صعددی و میبش خدد برمی ردد لهش کاه

اثرات رکانههرای ار ی برر رردرم و

شکاف ردرم مدارد یر پال اهاد می ردد :دولش و رصمالم الرا اقتصادی با ابرتفاده
ا بالابش های شفاف و قابد اعتماد و قابد ارکا با ف ار روانی ایباد شده ناشری ا
رکانههای ار ی در دورههای ابتدایی که مهمررین عامد رشد ردرم میباشد م ابلره
نمایاد و انتظا رات رردرمی ایبراد شرده را ررا حرد امکرا کراه
راهبردی برای کاه

اثرات مخر

دهاردت پال راهاد

رکانههای ار ی ابتفاده ا بالابشهای پدلی و

ار ی مااببی ابش که مانع ا شکد الری انتظارات ردرمی شدید میشدندت
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نوشتها 


پی
1ت بالا میکاد که افزای نرخ ار در صدرری میردانرد رررا خرارلی را بهبردد خداهرد
ر اوا برای واردات ک در مدرد نظرر و ک ر ر اورای
بخ الد که مبمدع ک
خارلی برای صادرات آ ک در بال تر ا یک باشدت
رشد مصرف نسبش به رشد مطلدبالرش نهرایی مریباشرد کره بالرانگر
2ت ن ا دهاده ک
درصد رغالر در مصرف نسبش به درصد رغالر در نرخ بهره میباشدت
لان الای ا ندع ردابع رعمالم یافته کرا دا ردس مریباشرد کره دارای دو
3ت رابع ک
وی ی میباشد اول ایاکه همگن ا درله یرک مریباشرد و دوم ایاکره وررایس
لان الای عدامد ثابش میباشدت
ک
4ت شرایط رعادل پدیای اقتصاد ووعالتی ابش که در آ اقتصاد در ووعالش باثبات ابش و
رشد اقتصاد ثابش باشدت در ووعالش رعرادل پدیرای اقتصراد مرا مفهردم نرداردت
بالستم معادالت رفاولی یالرخطی ابتدا به بالستم معادالت ایسرتای رعرادلی پدیرا
ربدید میشدند و باس با روش اهلالگ خطی شدهاندت
5ت ماظدر ا رخلاله اثر ابتدایی عبارت ابش ا کم شد ف ار روانی بر قالمشهای کاالها و
خدمات که بال تر ناشی ا افزای انتظارات ردرمی میباشدت
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