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  چكيده
 يپويا ي، يك مدل تعادل عموميمكتب نيوكينز يهاآموزهاز  يگيرشده است با بهره يدر اين مقاله، سع

اقتصاد ايران به  يوابستگ يبه ويژگ يدر ساخت مدل، توجه خاص. اقتصاد ايران ساخته شود يبرا يتصادف
مجزا و هم، به صورت  يحاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخش يصادرات نفت شده است و نفت و درآمدها

  . بودجه دولت ظاهر شده است ياز منابع تامين مال ييك
 ياسم يناپذيري ها، در اين مدل نيز انعطافيكينزنيو يتصادف يپويا يتعادل عموم يمانند تمام مدلها

نرخ رشد حجم پول و  ،ينفت يدرآمدها ،يوربهره: چهار شوك. حاكم است يوجود دارد و رقابت انحصار
  . انداقتصاد ايران در مدل تعريف شده در يمخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجار

حاضر در مدل  يمتغيرها يگشتاورها يمدل، حكايت از نزديك) كاليبراسيون( يدهنتايج حاصل از حل و مقدار
شده نيز حكايت از نوسان بيشتر نتايج مدل ارائه ،واقع يهمانند دنيا. اقتصاد ايران دارد يواقع يهاداده يو گشتاورها

  . دارد يدر مقايسه با مصرف خصوص ينفتو نوسان كمتر توليد غير ينفتنسبت به توليد غير يصوصخ يگذارسرمايه
دهد كه يها نشان مو تورم در برابر شوك ينفتتوليد غير يمتغيرها يالعمل آنهمچنين توابع عكس

 يدرآمدها ،يوربهره يهادر برابر شوك ينفتتوليد غير ،يواقع يمطابق با انتظارات تئوريك و مشاهدات دنيا
با ذكر اين نكته كه پس از گذشت چند دوره، اثر . يابدينرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزايش م ،ينفت

همچنين تورم در برابر تمام شوك ها به غير از . شوديم ينفتسبب كاهش توليد غير يمخارج دولت يرانبرون
  .  شوديود، دور مافزايش يافته و از مقدار باثبات خ يورشوك بهره

  .كننده نفت، اقتصاد صادريتصادف يپويا يمدل تعادل عموم ،يكينزمكتب نيو: يواژگان كليد
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  مقدمه

، شاخه اي از تئوري تعادل عمومي كاربردي )1DSGE(مدل سازي تعادل عمومي پوياي تصادفي

سعي در تبيين  DSGEمتدلوژي . شودتصاد كالن معاصر تلقي مياي مهم در اقاست كه مقوله

هاي كالن اقتصادي همچون رشد اقتصادي، سيكل هاي تجاري و اثرات سياست هاي پولي و پديده

مالي، بر پايه مدلهاي ساده شده كالن اقتصادي دارد كه اين مدلها از اصول خرد اقتصادي استخراج 

  .اندشده

اند، اين است روي آورده DSGEدانان كالن به ساخت مدلهاي اقتصاديكي از داليل اصلي كه 

 2سنجي ديگر در معرض انتقاد لوكاس -بيني سنتي كالنكه اين مدلها بر خالف مدلهاي پيش

  . نيستند

تعادل  يبود كه استفاده از مدلها RBC(3 (يحقيق ي، اين مكتب ادوار تجارياز منظر تاريخ

 يهر چند مدلها. مرسوم كرد يتحليل كالن اقتصاد يبرا يعنوان ابزاررا به  يتصادف يپويا يعموم

DSGE  اولين بار توسط مكتبRBC  به كار گرفته شد ليكن از آنجا كه اين مكتب به دليل فرض

 يو پول در نوسانات اقتصاد يتحليل اثر سياست پول يبرا يكامل قيمتها چندان جاي يپذيرانعطاف

خود  يكه از اين مدلها در تحليل ها يديگر يمقاله، از مكتب اقتصاد گذارد لذا در اينينم يباق

مدت نيز در كوتاه يپول ي، از اثر سياست هاياسم يناپذيري هاگيرد و با لحاظ انعطافيبهره م

  .شوديمقاله استفاده م يمكتب نيوكينزي، به عنوان چارچوب بحث تحليل ها ييعن ،غافل نيست

كنند و تنها حدود يك يم ي، هنوز دوران طفوليت خود را طينزنيوكي DSGE ياگرچه مدلها

كه دارند، در سراسر جهان  يتئوريك يباال يبه دليل سازگار يگذرد وليدهه از پيدايش آنها م

 يتجار يسيكل ها يبررس يدر بين اقتصاددانان برا يبخصوص در چند سال اخير، محبوبيت فراوان

تبيين  يقابليت كاربرد اين مدلها برا يتجرب يساخت و ارزياب يبرا ياين مقاله، تالش. اندپيدا كرده

 ياسم يرا با فرض وجود چسبندگي ها DSGEاقتصاد ايران است و يك مدل  ينوسانات ادوار تجار

  .   دهديدر اقتصاد گسترش م يو رقابت انحصار

                                                                                                                   
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium 

٢ .�����)Lucas, 1976 (�"# $��% &'� (�� �)�*� +%�,� ���# �% +)- $����� (��"� �� �"".� �/� 01"%
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3. Real Business Cycles 



  1389زمستان ـ  چهارمـ شماره  دهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

89

  پيشينه تحقيق

، ينفت يهاشوك يتحليل كم " تحت عنوان يادر مقاله) Leduc and Sill, 2004(لداك و سيل 

) DSGE(يتصادف يپويا ي، يك مدل تعادل عموم"يسيستماتيك و ركود اقتصاد يسياست پول

 يعملكرد سياست ها ياز آن، به بررس يگيراقتصاد اياالت متحده ساخته و با بهره يرا برا يكينز  نيو

  .اندرداختهافزايش قيمت نفت در اقتصاد آمريكا پ يبه هنگام بروز شوك ها يپول

 يدر مقاله خود به ارائه يك مدل تعادل عموم) Medina and Soto, 2005(مدينا و سوتو 

آنها در اين مقاله، اثر . پردازنديم ياقتصاد شيل يبرا يكينزدر چارچوب مكتب نيو يتصادف يپويا

  .كننديم يبررس يشوك قيمت نفت بر نوسانات توليد و تورم را در اقتصاد شيل

كننده نفت بسيار محدود صادر يكشورها يبرا DSGE يموجود در زمينه ساخت مدلها ادبيات

ازاين كشورها همچون مكزيك و ونزوئال، اقدام به ارائه چنين  يعده معدود ياست و تنها برا

  . شده است يمدلهاي

 يو تحليل نقش شوك ها يدر مقاله خود، به بررس) Saez and Puch, 2002(سائز و پاچ 

شود، يم يدر ايجاد نوسانات كل در اقتصاد ونزوئال، كه يك كشور مهم صادركننده نفت تلق يتجار

 ياين منظور، از يك مدل بسيار ساده تعادل عموم يبرا. پردازنديم 1995تا  1950 يبين سالها

صادرات نفت  يترين فعاليت اقتصادياستفاده شده است كه در آن، اصل) DSGE(يتصادف يپويا

. نمايديم يتابع رفاه اجتماع يساز، اقدام به حداكثريريز اجتماعشود و تنها يك برنامهيمحسوب م

در اين مدل، توليد بخش نفت به صورت برونزا در نظر گرفته شده و فرض بر اين است كه كل توليد 

 يو شوك ها ياسم يهايبه چسبندگ ينويسندگان در مقاله خود، هيچ توجه. شودينفت صادر م

تعريف  RBCآنها در چارچوب مكتب  DSGEاند و مدل نشان نداده يو سياست مال يپول سياست

در مطالعه خود، به ساختن يك مدل تعادل ) Pieschacon, 2007(همچنين پيژاكون  .شده است

پردازد و ياقتصاد مكزيك م يبرا ياسم يهايبدون در نظر گرفتن چسبندگ ،يتصادف يپويا يعموم

در يك اقتصاد كوچك و باز  ،يو عملكرد كالن اقتصاد ينفت را بر سياست مال قيمت ياثر شوك ها

  . كنديم يبررس ،كننده نفتصادر

 يادوار تجار يدر الگوها يبا تعديالت) 1388(يو ارباب ينيز شهرستان يدر بين مطالعات داخل

صوصيات ادوار خ يپويا را به منظور بررس ييك مدل تعادل عموم ،در يك اقتصاد باز كوچك يحقيق

دهد كه با در نظر گرفتن فقط ياين پژوهش نشان م يهايافته. كنندياقتصاد ايران ارائه م يتجار

شده اقتصاد ايران تر از مقادير مشاهدهكالن الگو بسيار پايين يتغييرات متغيرها ،يشوك تكنولوژ

با مشاهدات اقتصاد  يبهتر يقيمت نفت، نتايج الگو سازگار ياست كه با در نظر گرفتن شوك ها

ساخته شده است،  يحقيق يادوار تجار يدر اين مقاله كه در چارچوب مدلها. كنديايران پيدا م
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وجود ندارد و خانوار به عنوان تنها كارگزار  ياسم يناپذيري هاو انعطاف يبانك مركز ،دولت

  . كنديم ييابحاضر در مدل اقدام به بهينه ياقتصاد

 يبرا يتصادف يپويا يتعادل عموم يقابليت كاربرد الگوها يبه بررس) 1388(كاوند ،همچنين

را به علت اينكه به طور صريح نرخ ) Ireland(آيرلند  يپردازد و الگوياقتصاد در حال توسعه ايران م

كه قابليت هماهنگ شدن با اقتصاد  يحقيق يادوار تجار يبه عنوان الگو ،داردرشد توليد را در بر 

ياب در اين الگو نيز خانوار به عنوان تك كارگزار بهينه. كنديم يمعرف ،سعه ايران را دارددر حال تو

  .شونديدر مدل وارد نم ياسم يناپذيري هاعمل كرده و انعطاف

  

  DSGEمدلهاي  مباني ساخت

پويا هستند؛ به اين معني كه حركت   DSGEهمان طور كه از اسم اين مدلها پيدا است، مدلهاي 

همچنين تصادفي هستند؛ يعني اين واقعيت را مدنظر . گيرندد را در طول زمان زير نظر مياقتصا

تواند تحت تأثير شوك هاي تصادفي نظير تغييرات تكنولوژيكي يا خطا دهند كه اقتصاد ميقرار مي

اين ويژگي هاي مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي، . در سياستگذاري كالن اقتصادي قرار گيرد

ه تمايز اصلي اين مدلها با مدلهاي ايستاي تحت مطالعه در  تئوري تعادل عمومي والراسي و وج

  . است 1تعادل عمومي قابل محاسبه كاربردي

ميالدي تا كنون مورد توجه بانكهاي  1970سنجي كه از دهه  -بيني كالنمدلهاي سنتي پيش

- ر بخشهاي مختلف اقتصاد برآورد ميمركزي بوده است، رابطه ديناميك بين قيمتها و مقادير را د

سنجي،  -بر خالف مدلهاي كالن. باشندمتغير مي يكنند و اغلب متشكل از تعداد بسيار زياد

از آنجا كه حل (مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي با تعداد كمتري از متغيرها سر و كار دارند

مايل زيادي وجود دارد كه و ت) از نظر تكنيكي مشكل تر است DSGEكردن و تحليل مدلهاي 

لذا . بسياري از جزئيات بخشي خالصه شود و متغيرهاي بسيار كمتري مورد استفاده قرار گيرد

  .بانكهاي مركزي با بهره گيري از اين مدلها با متغيرهاي كمتري سرو كار دارند

نطقي دهند، با به دست آوردن سازگاري مدر جزئيات بخشي از دست مي DSGEآنچه كه مدلهاي 

گيري تحت با در نظر گرفتن تصميم يشود، چرا كه اين مدلها بر پايه اصول خرد اقتصادي، يعنجبران مي

  :گيرندبه طور كلي، اين مدلها اجزا و فرضيات ذيل را در بر مي. اندبنا شده 2محدوديت

                                                                                                                   
1. Applied Computable General Equilibrium  

2. Constrained Decision Making 
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خانوار به عنوان مثال، تابع مطلوبيت . شوداهداف كارگزاران در اقتصاد تصريح مي :ترجيحات

يا . شودكه عموماً تابعي از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قيد بودجه حداكثر مي

  .هدف بنگاه ها حداكثر سازي سود است

به عنوان مثال، ممكن است . شودظرفيت توليدي كارگزاران در اقتصاد تصريح مي :تكنولوژي

ر كاالي توليد شده را وابسته به مقدار كار و فرض شود بنگاه ها داراي تابع توليدي هستند كه مقدا

همچنين محدوديت هاي تكنولوژيكي اقتصاد، مواردي . نمايدسرمايه به كار گرفته شده تصريح مي

 .گيردهاي تعديل موجودي سرمايه، سطح نيروي كار يا سطح قيمتها را نيز در بر ميچون هزينه

ان اقتصادي تحت آن محدوديت ها در محدوديت هاي نهادي كه كارگزار :چارچوب نهادي 

در بسياري از مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي، اين . شودباشند، تصريح ميتعامل با هم مي

بدين معناست كه كارگزاران اقتصادي تصميمات خود را تحت برخي محدوديت هاي برونزاي 

همچنين . شوندبازار تعديل مي شود كه قيمتها تا زمان تسويهنمايند و فرض مياي اتخاذ ميبودجه

اي، بر قواعد سياست پولي و مالي يا حتي چگونگي تغيير قواعد سياستي و محدوديت هاي بودجه

  .شوداثر تغيير فرايند سياستي تصريح مي

در طراحي مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي، معموالً سعي بر اين است كه ابتدا مدلي ساده 

ته مركزي مطالعه طراحي شود و سپس با افزودن جزئيات به اين مدل و ابتدايي به عنوان هس

توان مدل پايه را بسط داد در نهايت، مي. مركزي، خصوصيات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد

خانوارها،  يو به مدلي رسيد كه يك اقتصاد بسته يا باز را با در نظر گرفتن تركيبي از تمام اجزا يعن

 .تبيين نمايد) يا تعدادي از آنها( يو بخش خارج يمقام پولبنگاه ها، دولت، 

توانند آنچه كه كارگزاران مي( ، تكنولوژي)خواهندآنچه كه كارگزاران مي( با تصريح ترجيحات

، امكان آن فراهم خواهد شد )روشي كه بر اساس آن در تعامل با هم هستند(، و نهادها )توليد كنند

با حل مدل ) اين نكته كه در عمل دشواري هايي بر آن مترتب استالبته در اصول، با ذكر (كه 

DSGE شود  و اين پيش بيني بيني كرد كه چه چيزي واقعاً توليد، مبادله و مصرف ميبتوان پيش

  .گيري يك چارچوب جديد نهادي معتبر خواهد بودحتي در صورت به كار

 - هايي در مدلهاي كالنبينييشكند، چنين پبر عكس، همان طور كه لوكاس خاطر نشان مي

بيني به احتمال قوي معتبر نخواهند بود، چرا كه مدلهاي سنتي بر پايه روابط مشاهده سنتي پيش

رود چنين روابطي با معرفي شوند و انتظار ميشده گذشته بين متغيرهاي كالن اقتصادي برآورد مي

يني هاي مبتني بر مشاهدات گذشته، بپيش دچار تغيير شوند و به اين ترتيب سياست هاي جديد

  .اعتبار خود را از دست بدهند
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ساخته  يحقيق ياوليه كه در قالب مكتب ادوار تجار DSGE ينشان كرد مدلهاالبته بايد خاطر

 يسياست ها ي، قادر به تبيين اثرات حقيقياسم يشدند به دليل عدم لحاظ چسبندگي هايم

و وارد شدن  يكينزكامل اين مدلها در مكتب نيوت يمدت نبودند ولدر كوتاه يحت يپول

در تحليل اثرات  يو رقابت ناقص در آنها باعث شد اين مدلها قابليت بيشتر ياسم يها چسبندگي

  .قرار گيرند يمركز يو بانكها يپيدا كرده و بيشتر مورد توجه اقتصاددانان پول يپول يهاسياست

و بانكهاي  ي، بسياري از محققان اقتصاد DSGEبا توجه به دشواري ساخت مدلهاي دقيق 

با . سنجي تكيه دارند -مدت خود بر مدلهاي سنتي كالنهاي كوتاهبينيمركزي هنوز هم براي پيش

اين حال، به دليل اين خصوصيت، مدلهاي نيوكينزيني كه در كنار مؤثر دانستن عوامل حقيقي در 

مدت در عرصه فعاليت هاي اقتصادي ر كوتاهايجاد نوسانات اقتصادي، سياست هاي پولي را نيز د

دانند، امروزه بانكهاي مركزي زيادي به ارائه مدلهاي پولي مورد استفاده خود در قالب منشأ اثر مي

به عنوان مثال، بانكهاي مركزي . اندمورد استفاده در مكتب نيوكينزي پرداخته DSGEمدلهاي 

 و حتي شيلي) Murchison and Rennison, 2006(، كانادا )Harrison et al, 2005(انگلستان 

از اين دسته مدلها در تحليل هاي خود و تبيين رفتار اقتصاد ) Castillo et al, 2008( و پرو

كنند و اثر سياست هاي مختلف به طور فزاينده در قالب مدلهاي خود، استفاده مي يكشورها

DSGE گيردمورد بررسي قرار مي.    

 يبرا) DSGE( يتصادف يپويا يمقاله، قصد برساختن يك مدل تعادل عموم از آنجا كه در اين

 ياثرات سياست پول يگرايانه، زمينه بررسكننده نفت است كه بتواند به شكل واقعيك اقتصاد صادر

  . است يكينزيناستفاده در فرايند ساخت مدل، پارادايم نيورا نيز فراهم آورد، پارادايم مورد

كه در مقاالت ديگر ارائه شده  DSGEل، وجه تمايز آن با مدلهاي معمول پيش از تشريح مد

 يپويا يمدل تعادل عموم. شودكند، به اختصار ذكر مياست و آن را مختص اقتصاد نفتي ايران مي

 ييك اقتصاد نفت يارائه شده در اين مقاله، مشخصاً توسط نويسندگان آن برا ينيوكينز يتصادف

  :كه يين معنساخته شده است؛ به ا

 يبرا ياسم يو وجود چسبندگي ها يرقابت انحصار يفضا ييعن ينيوكينز يهااز آموزه -1

وجود  ينيوكينز DSGE ياين بستر در تمام مدلها( مدل استفاده شده است يايجاد بستر اصل

  ).دارد

ن ندارد و اصوالً اي ي، دولت حضور مؤثرينيوكينز DSGE يبا وجود آنكه در اكثر مدلها -2

اند، ليكن در مقاله حاضر، به دليل نقش پررنگ گسترش يافته يپول يتحليل سياست ها يمدلها برا

و  18معادالت (دولت در اقتصاد ايران، دولت، بودجه آن و شوك مخارج دولت وارد مدل شده است

 دولت تعريف شده است كه يتامين مال يبنا بر واقعيات اقتصاد ايران، سه روش برا). 20و  19
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كه به  يخلق پول يا همان استقراض از بانك مركز -3و  ينفت يدرآمدها - 2ماليات  -1: عبارتند از

  . مشهود است 19و  18در روابط  يخوب

از دولت  ياز استقالل چندان يهمچنين بنا بر واقعيات اقتصاد ايران، چون بانك مركز -3

ك مقام مستقل و حاكم بر كه ي ينيوكينز DSGE معمول يبرخوردار نيست، برخالف مدلها

، يك كارگزار واحد تعريف يمقام پول -گيرند، در مدل حاضر دولتيدر نظر م يپول يسياست ها

  .شده است

از طريق قاعده تيلور وارد  ينيوكينز DSGE يدر مدلها يبا وجود آنكه اغلب سياست پول -4

اقدام به تغيير نرخ  ينك مركزچون در ايران اين قاعده حاكم نيست و عموماً با يشود، وليمدل م

 يكند، لذا يك قاعده ساده رشد پول همراه با اثر شوك هايبهره بر اساس شكاف تورم يا توليد نم

  ).22رابطه (تعريف شده است يمقام پول يدرآمد نفت برا

ساخته شده در اين  DSGEديگر از مهمترين وجوه تمايز مدل  يبخش نفت نيز كه يك -5

است، در سه بخش در اين مدل  يدر ادبيات جهان ينيوكينز DSGEاير مقاالت مقاله نسبت به س

؛ )15و  23روابط ( يبه عنوان يك بخش از توليد و به صورت يك بنگاه توليد -1: ظاهر شده است

 از عوامل تعيين يبه عنوان يك -3؛ )19و  18روابط (دولت يتامين مال يبرا يبه عنوان منبع -2

) 22رابطه (وارد قاعده رشد پول)  orε(درآمد نفت يكه شوك ها يبه طوركننده نرخ رشد پول 

  .شده است

  

  اقتصاد ايران يبرا يتصادف يپويا ييك مدل تعادل عموم

 ،)Dib etal., 2003(، ديب )Ireland, 2004(اين مقاله با استفاده از مقاالت آيرلند  DSGEمدل  يچارچوب اصل

 )Walsh, 2003(و والش ) Medina & Soto, 2006(، مدينا و سوتو )Leduc & Sill, 2004( لداك و سيل

اين مدل، . پيشينه تحقيق به آنها اشاره شد، ساخته شده است يكه در بررس ياز مقاالت يو الهام از برخ

 يك كشور يرا با توجه به خصوصيات اقتصاد يتصادف يپويا يتعادل عموم يمدلها يچارچوب تحليل

  .دهديكننده نفت گسترش مرصاد

  



  اكبر كميجانيدكتراصغر شاهمرادي و دكترايلناز ابراهيمي، دكترمحمود متوسلي، دكتر.../  طراحي 

 

94

  فروض مدل) الف

 :مهمترين فروض در ساخت اين مدل عبارتند از 

فرض بر اين است كه  يدر بازار نفت يك كشور كوچك است؛ يعن ،يكشور مورد بررس -1

برونزا  ياقتصاد داخل ينفت نداشته و قيمت آن برا يجهان يبر قيمتها يتصميمات اين كشور، تأثير

 .1شوديمحسوب م

 .كشور بجز صادرات نفت، رابطه مبادله ديگري با خارج از كشور ندارد -2

 .واسطه، نهايي و نفت است يكل توليد و مصرف كشور متشكل از كاالها -3

كند كه با تركيب تعداد زيادي از كننده نهايي در اقتصاد مانند يك جمعگر عمل ميتوليد -4

كنندگان قرار الي مركب در اختيار مصرفكاالهاي واسطه، يك سبد كاالي نهايي را مانند يك كا

 .دهدمي

 .خانوارها صاحبان بنگاه ها هستند -5

 .متحرك هستندغير يالمللكار و سرمايه در سطح بين ينيرو - 6

  .نرمال هستند يشده در اقتصاد جزء كاالهاتوليد و مصرف يكاالها -7

) DSGE(يصادفت يپويا يالذكر، در اين بخش، يك مدل تعادل عمومبا توجه به فروض فوق

. تشكيل شده است يمقام پول -مدل از سه بخش خانوارها، بنگاه ها و دولت. شوديگسترش داده م

 يكننده كاالواسطه، بنگاه توليد يكننده كاالهاتوليد ي، سه بخش بنگاه ها)بنگاه ها(در بخش توليد

پول،  يحقيق يهاهماند يها از مصرف كاالها و نگهدار و بخش نفت حضور دارد و خانوار ينهاي

واسطه، از مطلوبيت آنها كاسته  يآورد و با كار كردن در بخش توليد كاالهايمطلوبيت به دست م

  .شوديم

  خانوارها ) ب

خانوار نماينده از مصرف كاالها  .نامحدود دارد يكند كه عمريم يزندگ يادر اقتصاد خانوار، نماينده

ل كار كردن، مطلوبيت از دست يكند و به دليت كسب مپول، مطلوبي يحقيق يهامانده يو نگهدار

  :به شكل ذيل دارد يدهد كاسته لذا ترجيحات يم
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كه اين خانوار در طول  يتابع مطلوبيت، ارزش حال مطلوبيت هاي يكه با توجه به شكل تبع

  :اهد بودآورد، به شكل ذيل خويحيات خود به دست م

)2(                             
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 يمانده اسم tMمصرف خانوار،  tcعامل تنزيل،  β≤0≥1انتظارات، ) اپراتور(عملگر tEكه 

 يخانوار نماينده برا يكار عرضه شده از سو يمجموع نيرو tLيمتها و ق يسطح عموم tPپول، 

)واسطه و  ياستفاده در فرايند توليد كاالها )0〉σσ مصرف،  يزمانبين يعكس كشش جانشينb 

)پول  يعكس كشش تقاضا )0〉νν يوار از مصرف كاالهاخان. كار است يعكس كشش عرضه نيرو 

ل شدن فراغتش به يكند و به خاطر دليپول، مطلوبيت كسب م يحقيق يهامانده يو نگهدار ينهاي

   .شوديل كار كردن، از مطلوبيتش كاسته ميدل

كند كه از فعاليت يشروع م) ديگر ييا هر واحد پول( ريال tM−1را با  tخانوار، نماينده دوره 

خانوارها  tدوره  يدر ط. واحد سرمايه در اختيار دارد tkدوره قبل به جا مانده است و  يصاداقت

كنند و يواسطه م يكننده كاالهاتوليد يكار و سرمايه به بنگاه ها ياقدام به عرضه عوامل توليد، يعن

مقابل را برآورده كند؛ بايد در  يامختلف بايد برابري ه يكار و سرمايه به بنگاه ها يعرضه نيرو

jtjtها تمام دوره dLL ∫=
1

0
jtjtو  , dkk ∫=

1

0
كار و سرمايه  يخانوار از محل عرضه نيرو. باشد ,

عالوه بر اين، از آنجا كه . كنديپرداخت م) tTA(آورد به دولت ماليات يبه دست م يخود، عايد

كه جمع سود سهام كند يالك سهام بنگاه ها است، در هر دوره، سود سهام نيز دريافت مخانوار، م

tjD(از هر يك از بنگاه ها يدريافت  :به صورت مقابل است)  ,
jtjt dDD ∫=

1

0
,

 .  

و  ينهاي يكننده كاالبنگاه توليد ياز منابع خود را صرف خريد محصول توليد يخانوار بخش

 يگذاردر هر دوره با توجه به سرمايه. كنديكرده و بقيه را مصرف م يگذاراز آن را سرمايه يبخش

  :كنديسرمايه اقتصاد به شيوه ذيل تغيير م يانجام شده توسط خانوار و وجود استهالك، موجود

)3 (                                   ttt ikk +−=+ )1(1 δ  

  . استنرخ استهالك سرمايه  δكه در آن، 

  خود مواجه است يخريدها يالذكر، خانوار با قيد بودجه ذيل برابا توجه به نكات فوق
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tr  وtw هستند يسرمايه و دستمزد حقيق يبه ترتيب، نرخ اجاره حقيق .tTA يليات پرداختما 

خود در طول  يهاخانوار در تالش است ارزش حال مطلوبيت. خانوارها به دولت است ياسم ييكجا

  .حداكثر كند -4و  3روابط  -كه دارد يزمان، را با توجه به محدوديت هاي

  ينهاي يكننده كاالبنگاه توليد) ج

- توليد يشده توسط بنگاه هاليدمتمايز تو يوجود دارد كه كاالها يفرض بر اين است كه بنگاه

كند كه به يتوليد م ينهاي يكند و از تركيب آنها كاالييم يواسطه را خريدار يكننده كاالها

كديگر بوده و كشش يواسطه، متمايز و جانشين، ناقض  يكاالها. 1شوديفروخته م يخريداران نهاي

آنها را بر اساس يك جمعگر  ،ينهاي يكننده كاالتوليد. ستبين آنها برقرار ا θ 2ثابت يجانشين

  :كنديشود، تركيب مياستيگليتز كه به شكل ذيل تعريف م -ديكسيت

  )5 (                        1,
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jtjt dyy  

متمايز واسطه، مقدار  يكاالها يكند با توجه به قيمتهايم ي، سعينهاي يكننده كاالبنگاه توليد

به اين ترتيب، تابع تقاضا . تعيين كند كه سودش حداكثر شود يز اين كاالها را طورخريد خود ا

  :واسطه، به صورت ذيل خواهد بود يهر يك از بنگاه ها يمحصول متمايز توليد يبرا
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. است ينهاي يقيمت كاال از نسبت قيمت آن به ي، تابع j يكاال يبه عبارت ديگر، تقاضا برا

  :، به صورت ذيل استينهاي يشاخص قيمت كاال

)7 (                                θθ −− 
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, jtjt dPP  

                                                                                                                   
. وجود دارد)Dixit- Stiglitz Index( استيگليتز  -گيري از شاخص ديكسيتوش براي معرفي رقابت انحصاري با بهرهدو ر  .١

- كنندگان بفروشند و مصرفكنندگان كاالهاي متمايز مستقيماً كاالهاي توليدي خود را به مصرفاول اينكه فرض كنيم توليد

اي از كنيم زنجيرهديگر اينكه فرض مي. كاالها را باهم تركيب كنند اين ،استيگليتز - كنندگان بر اساس شاخص ديكسيت

فروشند كه تابع كننده رقابتي كاالي نهايي ميكنندگان كاالهاي واسطه وجود دارند كه كاالي متمايز خود را به يك توليدتوليد

ايم، ليكن انتخاب هر يك از دو گزيده ما روش دوم را بر ،در اين مقاله. از اين كاالهاي متمايز است CESتوليدش يك جمع 

  .ها اثري ندارد بر نتيجه تحليل ،روش تحليل

2. Constant Elasticity of Substitution 
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  واسطه يكننده كاالهاتوليد يبنگاه ها) د

واسطه تشكيل شده  يكننده كاالهادر بخش توليد يرقابت انحصار ياز بنگاه ها يااقتصاد از زنجيره

كنند كه در نهايت، پس از تركيب توسط يتوليد م يمتمايز يكاالها ،نگاه هااست كه هر كدام از ب

  . شوديم يتوسط خانوارها خريدار ينهاي يكننده كاالبنگاه توليد

j  ،tjyدر بخش كاالهاي واسطه، بنگاه    :كندواحد از كاال را به صورت ذيل توليد مي ,

)8   (                ,1,)1,0(,)( 1
,,, ≥∈≤ − grLgrkAy tj

t
tjttj ααα  

 - مشترك در ميان تمام بنگاه ها است و تابع توليد از نوع كاب يوريك شوك بهره tAكه 

كه همان نرخ رشد (كار  ينيرو يورنرخ رشد بهره gr. باشدداگالس با بازده ثابت به مقياس مي

  :شوديبه صورت ذيل تعريف م يورشوك بهره. باشديم) اقتصاد است

)9 (                             
tAAtAt AAA ,1 )1( ερρ +−+= −

  

، به اين 2دارد يشود قيمت كاالها چسبندگيفرض م. است يوربهره 1سطح باثبات Aكه 

خود،  يكننده كاالهاي واسطه به هنگام تعديل قيمت كاالشود بنگاه هاي توليديترتيب كه فرض م

بنگاه ها اين هزينه تعديل را از طريق خريد يك . مواجه باشند) ه منوهزين( با يك هزينه كوادراتيك 

  ):را دارد θ ياين سبد همان كشش جانشين( پردازندياز تمام كاالها در اقتصاد م CES يسبد كل

 )10 (                                 
t

tj

tjp

tj y
P

P
AC

2

1,

,

, 1
2 













−=

−

ϕ  

كار و اجاره  يبنگاه ها ميزان استخدام نيرو. زينه تعديل قيمت است، پارامتر هpϕ≤0كه 

سود سهام را حداكثر كنند؛ در واقع  يشده پرداخت هاكنند تا ارزش تنزيليسرمايه را انتخاب م

  :كننده كاالي واسطه به صورت ذيل خواهد بوديابي بنگاه توليدمساله بهينه

 )11 (                                   ∑
∞

=0

,

0
t t

tj

t
P

D
EMax ξ    

  :كه يبه طور

)12 (                    tjttjtttjtttjtjtj ACPLwPkrPyPD ,,,,,, −−−≡
   

 كه در آن
t

t
t λβξ . است يثروت حقيق يمطلوبيت نهاي tλ. عامل تنزيل سود سهام است =

. ر كندآورد، حداكثكند ارزش تنزيل شده سودي را كه به دست ميبه عبارت ديگر بنگاه سعي مي

                                                                                                                   
1. Steady State 

در چارچوب مدلهاي رقابت انحصاري در صورتي كه هيچ نوع چسبندگي در مدل وارد نشود، پول خنثي بوده و  .٢

  .گذاشت تنها بر سطح قيمتها اثر خواهد
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سود حاصله . شوداين سود در قالب سود سهام به خانوارها كه مالكان بنگاه ها هستند، پرداخت مي

نشان داده شده است، برابر است با عايدي از محل فروش محصول بنگاه ) 12(چنانچه در رابطه 

چسبندگي اي كه بنگاه به دليل منهاي هزينه اجاره سرمايه، هزينه استخدام نيروي كار و هزينه

  .شودقيمتها در هر دوره متحمل مي

  :كنديشده خود را مشروط به محدوديت ذيل حداكثر متنزيل يبنگاه جريان نقد

 )13   (                                     tj
d

tj yy ,, ≤  

dكه
tjy ,

  .است  jمحصول بنگاه  يكل برا يتقاضا 

) j يهر كاال يبرا ينهاي يكننده كاالبنگاه توليد يقاضايا ت( j يهر كاال يجمعگر برا يتقاضا

  :همان طور كه گفته شد، عبارت است از

)14(                                     
t

t

tjd
tj y

P

P
y

θ−









=

,

,
  

  بخش نفت) ه

 ينفت يرا درآمدهاينشده است؛ ز يسازمدل يتوليد يدر اين مطالعه، توليد نفت از طريق بنگاه ها

، يبه بيان ديگر، به زبان اقتصاد. مدت نيز تفسير كردفرايند با حافظه كوتاه توان به عنوان يكيرا م

با فرض يك  AR(1) يتوان به شكل يك فرايند برونزايحاصل از صادرات نفت را م يدرآمدها

E(از تغيير در صادرات نفت  يتواند ناشيشوك كه م
tO ( يا تغيير در قيمت نفت)O

tP ( يا تغيير در

بيان نمود كه در اين مقاله تمام، اين شوك ها در  ،باشد) te(نرخ ارز 
orε به اين . خالصه شده است

  :شود يبه شكل ذيل وارد مدل م ينفت يترتيب، جريان درآمدها

 )15 (                            
orortort rooror ερρ +−+= − )1(1

  

 يجريان درآمدها) يپايا( سطح باثبات roو tنفت در دوره  يجريان درآمد حقيق torكه 

  . است ينفت

 )16 (                                    E
t

O
ttt OPeOR =  

 )17 (                                         
t

t
t

P

OR
or =  

Oكه 
tP شود، يتعيين م يجهان يقيمت نفت است كه در بازارهاte  قيمت هر دالر (نرخ ارز

Eو ) اياالت متحده به ريال
tO از محل صادرات نفت  ينفت يدر واقع درآمدها. صادرات نفت است - 
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 يبه قيمتهاي -شود يصادر م يوليداست و تمام نفت ت يشود مقدار ثابتيكه در اين مقاله فرض م

  . 1آيديشود به دست مينفت تعيين م يجهان يكه در بازارها

كه معموالً در  يشود، بر اساس نرخ ارزيكشور حاصل م ياين درآمد كه معموالً به دالر برا

 تمام درآمد. شوديگردد، به ريال تبديل ميتعيين م يكشور ما به صورت برونزا توسط بانك مركز

كننده نفت به دولت اختصاص كننده و صادرتوليد ياز كشورها يحاصل از صادرات نفت در بسيار

  . يابد كه ايران نيز از جمله اين كشورها استيم

  

  يمقام پول -دولت) و

واحد در اقتصاد است كه با توجه به  ي، كارگزاريمقام پول -در اين مدل فرض بر اين است كه دولت

 يخيز، چندان فرض دور از ذهننفت ياز كشورها يدر بسيار يل بانك مركزدرجه پايين استقال

بوده و مخارج دولت از محل خلق پول، اخذ  يو مال يپول يدولت مسئول اعمال سياست ها. نيست

و نيز درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات آن به خارج از كشور تامين مالي ) ماليات يكجا( ماليات

  .شودمي

)18(                          1−−++= ttttttt MMORtaPgP 

كه
tt gP دولت، يمخارج اسم tt taP ياست كه دولت آن را از كارگزاران اقتصاد يماليات اسم 

كند، يدريافت م
tOR حاصل از صادرات نفت بوده و ياسم يدرآمدها

1−− tt MM است  يدرآمد

خواهيم  يحقيق يبه عبارت ديگر، بر اساس قيمتها. آورديكه دولت از محل خلق پول به دست م

  :داشت

)19(                              
t

t

t

t
ttt

P

M

P

M
ortag 1−−++=  

  :تبعيت كند AR(1) شود مخارج دولت از يك فرايند يفرض م

)20(                             ggtgt ggg ερρ +−+= − )1(1 

 ياز طرف ديگر، بنا به واقعيات آشكار شده كشورها. مقدار باثبات مخارج دولت است gكه 

، به ناچار يبه پول داخل ينفت يحاصل از درآمدها يدانيم كه تبديل دالرهايم ي، به خوبينفت

 . كنديايجاد م ينفت يناپذير بين نوسانات حجم پول و نوسانات درآمدهااجتناب يارتباط

  :شوديبه صورت ذيل تعريف م tالص پول در دوره نرخ رشد ناخ

                                                                                                                   
١. U
: (T� (C"� �% J�T� ��2��
� E� V� �2 �/� E� �D1�� �� W<% J6��� ���% 0��L�,�% �% O�- , ��4 J4�#

(�� ��  
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)21(                                       
1−

=
t

t
t

M

M
η  

شود و به عبارت ديگر، عالوه بر ينرخ رشد ناخالص پول، قاعده ذيل در نظر گرفته م يبرا

- ردوا يشود، شوك هايدر نرخ رشد پول ايجاد م يكه در اثر تصميمات مستقل مقام پول يتغييرات

  .دهندينيز نرخ رشد پول را تحت تأثير قرار م ينفت يشده بر درآمدها

)22 (                          ηηη εεωηρηρη ++−+= − orortt )1(1  

 يمستقل بوده و دارا يباشد كه از نظر سريال يشوك عرضه پول م ηεو  ηρ∋−)1,1(كه 

صفر باشد، سياست  orωكه  يدر صورت. است ησا ميانگين صفر و انحراف معيار توزيع نرمال ب

، ينفت يو مستقل از نوسانات درآمدها يكامالً برونزا  و تنها بر اساس تصميمات بانك مركز يپول

  .دياعمال خواهد گرد

بايد متذكر شد با جايگذاري   
t

t

t

t

P

M

P

M در قيد ) 12(و ميزان سود از رابطه ) 19(از رابطه  −−1

  :شودبه صورت ذيل حاصل مي) 1محدوديت منابع كل(بودجه خانوار، شرايط تسويه بازار كاال

)23 (                            tttttt ACgicory +++=+   

نفتي كه جمع توليد غير 23سمت چپ رابطه (به عبارت ديگر، براي تعادل در بازار كاال، بايد كل عرضه 

و  گذاري خصوصيسمت راست رابطه فوق كه جمع مصرف و سرمايه(برابر با كل تقاضا ) با توليد نفتي است

  .    باشد) مصرف دولتي و هزينه تعديل قيمتها است

  

  مدل يتجرب يارزياب

له دو مرح ي، مستلزم تكميل و ط)DSGE(يتصادف يپويا يتعادل عموم يمدلها يتجرب يبررس

تطبيق  يالزم برا يهاتحليل است و در گام دوم، بايد داده يگام اول آماده ساختن مدل برا.است

  .مدل با واقعيت آماده شود

، مجموعه قواعد يگيرندگان اقتصادتصميم يبايد محيط زندگ يمدل، م يسازدر مرحله آماده

روبرو هستند، كه اين كارگزاران با آن  يهايياطمينانكند و نايكه رفتار آنها را تبيين م يگيرتصميم

معادالت ديفرانسيل  يخطاز سيستم غير يبه شكل يدر نهايت، اين اجزا منته. مشخص شود

را ندارد، ليكن با انجام  يبه صورت مستقيم قابليت تحليل تجرب يچنين سيستم. شونديم يانتظار

  .تبديل كرد يقابل كاربرد تجرب يتوان آنها را به سيستمهايم يتبديالت

                                                                                                                   
1. Aggregate Resource Constraint 
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 1زد كه معموالً از تقريب تيلور يرا تقريب خط يالت، بايد سيستم غير خطياين تبد يبرا

آماده شوند، در گام  يتحليل تجرب يبايد برا يم DSGE يهمان طور كه مدلها. شودياستفاده م

  : مرحله است ها شامل دوداده يسازآماده. كاربرد در اين مدلها مهيا شوند يها برا، بايد دادهيبعد

كه در عالم  يهاياستفاده شده در مدل و متغير ياولين مرحله، اين است كه بايد بين متغيرها

به عنوان مثال، اگر مدل مورد . وجود داشته باشد ياند، مطابقتها اندازه گرفته شدهواقع توسط داده

اين صورت، درست  باشد كه در آن دولت حضور ندارد، در يحقيق ي، يك مدل ادوار تجاريبررس

 يمل يگزارش شده در حسابها ياطالعات مربوط به توليد مدل به توليد ناخالص مل ينيست برا

  2.نيز حضور دارد يها بخش دولتمراجعه نمود، چرا كه در اين داده

مدل  يحل ها، راهيزدايدر مورد روند. ها استاز داده يها، روند زدايداده يسازمرحله دوم آماده

متغيرها به صورت فاصله گرفتن  يآيد و رفتار تصادفيمتغيرها به دست م يبر حسب نسخه مانا نوعاً

به . ها، نيز بايد متناظر با اين وضعيت باشندبه اين ترتيب، داده. موقت آنها از مقادير باثبات است

از  يامجموعه يتبيين رفتار ادوار يبرا يتصادف يپويا يعبارت ديگر، اگر يك مدل تعادل عموم

باشد، قبل از شروع  يو سيكل ياطالعات روند يحاو يواقع يدنيا يهاشده و  داده يها طراحداده

-كه در اين مقاله، براي اين پروسه، از فيلتر هدريك. ها حذف نمودتحليل بايد جزء روند را از داده

  .پرسكات استفاده شده است

حاضر  يكارگزاران اقتصاد ييابمرتبه اول بهينهبا توجه به اين مقدمه، در اين مدل، ابتدا شرايط 

ثبات نوشته به دست آمده و سپس مدل بر حسب مقادير با يتصادف يپويا يدر مدل تعادل عموم

  .شوديم 3يخط-شده و لگاريتم

از  يابتدا اجزاي. به كار بردن در مدل در دو مرحله است يها براداده يسازمرحله بعد، آماده

و سپس با استفاده از فيلتر  4شوديل حضور ندارند تا حد امكان از آنها خارج مها كه در مدداده

-يصورت م يجزء ادوار يشود و تحليل ها بر رويها جدا مجزء روند از داده 5پرسكات -هدريك

. گيرديقرار م يتجرب يشده مورد بررسمدل ارائه ،سپس با استفاده از تكنيك كاليبراسيون .گيرد

                                                                                                                   
1. Taylor Approximation 

٢ .��6 >H�)� �B�CD� �% A�1"�E 3�� �� ��
"% �����X� �*��Y� ���%J��� +��� ��4 ��,� (Cooly, 1995) 

�"��C� �*P���.  

3. Log- Linear 

بخش نفت از توليد ناخالص داخلي كنار گذاشته  ،نفتيبراي به دست آوردن توليد غير ،در مدل مورد بررسي در اين مقاله .٤

ذاري دولت گسرمايه ،عالوه بر اين و شده است و جمع توليد غيرنفتي و درآمدهاي نفتي برابر با توليد كل اقتصاد منظور شده

  .گذاري خصوصي به دست آمده استگذاري كنار گذاشته شده و سرمايهآالت از كل سرمايهدر ساختمان و ماشين

5. Hodrick- Prescott Filter 
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تخمين مدل استفاده نشده است  يبرا يواقع يدنيا يهابايد متذكر شد كه در اين مطالعه، از داده

مقايسه  يواقع يدنيا يهاحاصل از كاليبراسيون مدل با داده يهابلكه مدل كاليبره شده و داده

ته در فرايند الب. شود يمشخص ارزياب يواقع يدنيا يسازشوند تا ميزان موفقيت مدل در شبيه يم

ارائه شده با استفاده ) 1(از نسبتها كه در جدول  ياز ضرايب همچون برخ يكاليبراسيون مدل، برخ

  .به دست آمده است يواقع يدنيا يهااز داده

 ،خانوار نماينده ييابمدل، پس از به دست آوردن شرايط مرتبه اول بهينه يسازدر مرحله آماده

واسطه و با در نظر گرفتن رفتار  يكننده كاالهاتوليد يبنگاه ها ،يينها يكننده كاالبنگاه توليد

به عبارت ديگر، فرض . كنيميفرض تقارن را اعمال م ،و شرايط تسويه بازارها يمقام پول -دولت

واسطه مشابه و همسان هستند و لذا تصميمات  يكننده كاالهاتوليد يكنيم تمام بنگاه ها يم

ttjلذا؛ كنند و ياتخاذ م ييكسان kk =,  ،ttj LL =, ،ttj yy =, ،ttj DD ttjو  ,= PP . است ,=

از  آيرلند  يمرسوم است و به پيرو يتصادف يپويا يهمچنين بنا به آنچه كه در ادبيات تعادل عموم

)Ireland, 2002(صورت  ، نرخ تورم را به
1−

=
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در اين مدل . مدل بايد مانا شوند يمتغيرها ،يصحيح اقتصاد يتحليل ها يبرا ،همچنين

ttttt يمتغيرها ArL ηπ   :مانا هستند و بقيه بايد به صورت ذيل مانا شوند ,,,,

               

t

t
tt

t
tt

t
tt

t
t

t

t
tt

t
tt

t
tt

t
tt

t
tt

P

M

tt

t
t

grgrgr

ta
at

gr

or
ro

gr

i
i

gr

y
y

gr

g
g

gr

w
w

gr

k
k

gr
m

gr

c
c t

t

−−
====

=======

µ
µ

λ
λ ~,
~

,~,~

,
~

,~,~,~,
~

,~,~

  

به دست آوردن وضعيت  يمدل، گام بعد يتقارن و مانا كردن متغيرهاپس از لحاظ فرض 

 يكردن معادالت تعادل يمعادالت در اين حالت و پس از آن لگاريتم خط يباثبات متغيرها و بازنويس

كه در واقع همان معادالت  1به صورت ذيل خواهد بود يمعادالت تعادل يشكل لگاريتم خط. 1است

                                                                                                                   
  :كندسازي پيشنهاد ميخطي -بلوك سازنده ذيل را براي لگاريتم) 1999(اوهليگ .١

)ˆ1(
ˆ

t

x

t xXeXX t +≈≈   

 
tt

yax
yaxe

tt ˆˆ1
ˆˆ

++≈
+  

                                                                                                                        0ˆˆ ≈tt yx  

كه 
tX  بردار متغيرها وX آنها است و ) پاياي( مقادير متناظر باثباتXXx tt lnlnˆ به عنوان انحراف لگاريتمي هر  ≡−

خطي مدل اين مقاله از روابط پيشنهادي اوهليگ سازي معادالت غيرخطي-براي لگاريتم. شودمتغير از مقدار باثباتش تلقي مي

  .استفاده شده است



  1389زمستان ـ  چهارمـ شماره  دهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

103

 ،شوك ها ،واسطه يكننده كاالهابنگاه نماينده توليد يياببهينه ،ار نمايندهخانو ييابحاصل از بهينه

  .و شرط تسويه بازار كاال هستند يمقام پول -دولت

  

  خطي - تعادل رقابت انحصاري به شكل لگاريتم

  خانوار نماينده يياببهينه - الف

ˆˆ0                    خانوار نسبت به مصرف                             يياببهينه) 24(  =+ ttc λσ  

ˆˆˆ0     خانوار نسبت به عرضه كار                                يياببهينه) 25(  =−+ ttt Lw νλ  

  پول يحقيق يها مانده يخانوار نسبت به نگهدار يياببهينه) 26( 

0)ˆˆ(ˆˆ)1( 11 =−+−−− ++ ttttt E
gr

mb
gr

πλβλβ  

ˆ0ه سرمايه خانوار نسبت ب يياببهينه) 27(
)1(ˆˆ

11 =
−−

++− ++ trE
gr

gr
E tttt

βδ
λλ 

ttt                       تابع انباشت سرمايه  ) 28(  k
gr

k
gr

gr
i ˆ

)1(

)1(ˆ
)1(

ˆ
1 









−−

−
−









−−
= +

δ

δ

δ
    

  

  واسطه       يكننده كاالهابنگاه نماينده توليد يياببهينه )ب

ˆˆˆˆˆ0كار                              يبنگاه نسبت به نيرو يياببهينه) 29(  =−++−− ttttt Lyw µλ  

ˆˆˆˆˆ0بنگاه نسبت به سرمايه                                  يياببهينه) 30(  =−++−− ttttt kyr µλ  

ˆ)ˆ()1()ˆˆ(0    بنگاه نسبت به قيمت    يياببهينه) 31(  1 =−−++− + ttttPtP E λµθπϕβπϕ  

tttt      تابع توليد بنگاه واسطه                                                ) 32( LkAy ˆ)1(ˆˆˆ αα −++=  

  

  برونزا يشوك ها) ج

tAtAt                                                                           يوربهره) 33( AA ,1
ˆˆ ερ += −  

ortort                                                                  ينفت يدرآمدها) 34( roro ερ += −1
ˆˆ  

ηη        نرخ رشد پول                                                    ) 35( εεωηρη ++= − orortt 1
ˆˆ   

gtgt                                                                    مخارج دولت      )36( gg ερ += −1ˆˆ  

                                                                                                                   

X( بات آن متغير، عالمت تيلدنشان دهنده مقدار باث )X(عالمت بار بر روي يك متغير . ١
~

نشانگر مقدار مانا و عالمت  ) 

  .مي باشدنشانگر انحراف لگاريتمي آن متغير از مقدار باثباتش ) X̂( هت
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  يمقام پول - دولت) د

ˆ(                             بودجه دولت ) 37(
1

ˆ
1

ˆ(ˆˆˆ 1 tttttt
gr

m
gr

m
g

m
ro

g

ro
at

g

at
g π+−++= −

  

ttttنرخ رشد پول                                                                   ) 38( mm πη ˆˆˆˆ
1 +−= −  

  

  شرط تسويه بازار كاال) ه

)39                                                      (                ttttt g
y

g
i

y

i
c

y

c
ro

y

ro
y ˆˆˆˆˆ ++=+  

، برآورد مدل يا به شيوه جايگزين، كاليبره كردن يمدل، گام بعد يسازيخط -پس از لگاريتم

  . شوديآن است كه در اين مقاله از تكنيك كاليبراسيون استفاده م

  

  الگو ) يدهمقدار( كاليبراسيون

. است يتصادف يپويا يومتعادل عم يمدلها يتجرب ياز مهمترين مراحل ارزياب يكاليبراسيون، يك

، به دليل كثرت يغرب يو اروپا يشمال يآمريكا ييافته نظير اقتصادهاتوسعه يدر اقتصادها

، محققان، اغلب بدون يتصادف يپويا يتعادل عموم يگرفته در زمينه كاربرد مدلهامطالعات صورت

-ر مدل خود را از يافتهحاضر د يها و اطالعات، مقادير پارامترهاازصحت داده ياهيچگونه دغدغه

در حال توسعه به  يكشورها يكنند، ليكن برايم يمعتبر و متعدد دانشمندان ديگر جايگذار يها

كه ايران نيز در اين (كننده نفت به صورت خاص در حال توسعه صادر يكشورها يصورت عام و برا

خاص  يسيون الگو دشواريهاكاليبرا ،، به دليل نبود پيشينه قابل توجه تحقيق)گيرديدسته قرار م

و چه،  يموجود، چه به صورت فصل يهاشده با استفاده از داده يليكن در اين مقاله سع. خود را دارد

حاضر در مدل همچون كشش  ياز پارامترها يكه در زمينه برخ يبه صورت ساالنه و نيز مطالعات

 يدر مورد برخ.  مدل شود يمترهاپارا يدهپول، در كشور انجام شده است، اقدام به مقدار يتقاضا

 -مرتبط در داخل كشور يافت نشد  ياكه مطالعه -از پارامترها همچون ضريب هزينه تعديل قيمت 

ديگر از پارامترها  يبرخ. استفاده شده است ياز مقادير استاندارد مورد استفاده در ادبيات جهان

ل نيز با توسل به توصيه در شوك رشد حجم پو يهمچون پارامتر ضريب تأثير شوك نفت

شده مدل و  يبينپيش يچنان انتخاب شده است كه حداكثر انطباق بين گشتاورها) 1989(پالسر

  . است، حاصل شود 1345-86ساالنه  يهاكه شامل داده ينمونه واقع يگشتاورها
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  شده كاليبره ينسبتها

صورت فوق به دست آمده است،  كه به يشده تعادل رقابت انحصار يخط –با توجه به شكل لگاريتم 

اند، به دو دسته ثباتشان نوشته شدهكه به شكل انحراف لگاريتم متغيرها از مقدار با يضرايب متغيرهاي

به مخارج دولت يا  يماليات ينسبتها هستند همچون نسبت درآمدها ياول، يك سر: شونديتقسيم م

و  يمربوط به ترجيحات يا تكنولوژ يامترهاو دسته دوم، پار يبه توليد غير نفت ينسبت مصرف خصوص

  .شونديخوانده م 1عميق يبه نام پارامترها يمواقع در ادبيات اقتصاد يغيره هستند كه برخ

 1345 - 86 يساالنه مربوط به سالها يهاكاليبراسيون الگو با استفاده از داده ينياز برامورد يهانسبت

محاسبه  ؛گرفته شده است ايران ياسالم يجمهور يبانك مركز يده از سومنتشر ش يزمان ياز سري هاكه 

 يگذار، بخش نفت و نيز سرمايهينفتمربوط به توليد غير يهاالزم به ذكر است كه در داده. اندشده

ارائه شده تحت عنوان توليد ناخالص  يها، از دادهيآالت و تجارت خارجدولت در مسكن، ماشين

تبيين شده در  يزمان يه ذكر شد تا حد امكان بين سري هاد تا همان گونه كيحذف گرد يداخل

  . برقرار باشد ي، هماهنگيواقع يدنيا ياستفاده برامورد يزمان يمدل و سري ها

  :كاليبره شده در جدول ذيل ارائه شده است ينسبتها
  

  شدهيدههاي مقدارنسبت  .1جدول 

  توضيحات  نسبت

  

  مقدار

g

at

  
  25/0 ثبات درآمدهاي مالياتي دولت به مخارج دولتانسبت ب

g

ro

  
  47/0 ثبات درآمدهاي نفتي به مخارج  دولتنسبت با

g

m

  
  97/0 ثبات منابع حاصل از خلق پول به مخارج دولتنسبت با

y

ro

  
  2/0 ينفتليد غيرثبات درآمدهاي نفتي به تونسبت با

y

c

  
  64/0 ينفتثبات مصرف خصوصي به توليد غيرنسبت با

y

i

  
  34/0 ينفتگذاري خصوصي به توليد غيرثبات سرمايهنسبت با

y

g

  
  22/0 ينفتثبات مخارج مصرفي دولت به توليد غيرنسبت با

  نيمحاسبات محقق: مأخذ

                                                                                                                   
1. Deep Parameters 
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  :دهديكاليبره شده و منابع آنها را نشان م يمچنين جدول ذيل، خالصه پارامترهاه

  

  1شدهيدهمقدار يپارامترها. 2جدول 

  منبع  مقدار  توضيحات  پارامتر

σ  5/1 عكس كشش جانشيني بين زماني مصرف  

  و توئنيسن  يباتاچارج

) Bhattacharjee and 

Thoenissen, 2005)(  

ν  
عكس كشش عرضه نيروي كار نسبت به 

 دستمزد
  )1385( يطائ  17/2

β  98/0 نرخ تنزيل  
 Romero(رومرو ويالرريل 

Villarreal, 2007(  

gr  اقتصاد ايران يقرشد توليد حقي  0426/1 نرخ رشد بهره وري نيروي كار  

b  1385(پورو زارع يداوود  32/1 عكس كشش تقاضاي پول(  

δ  1384(يامين  042/0 نرخ استهالك(  

Pϕ  26/4 پارامتر هزينه تعديل قيمت  
 Dib and(ديب و فانيف 

Phaneuf, 2001)(  

θ  33/4 كشش جانشيني بين كاالهاي واسطه  
 يدرصد 30متناظر با مارك آپ 

  بنگاه ها

α  1387(يشاهمراد  412/0 سهم سرمايه از توليد(  

  منابع مختلف ذكر شده: مأخذ

  

                                                                                                                   
[. �2������# �% (=?� Q�� ("��?\ M"K<� �% ,Q�� �� ��4 J2����)� ��2������#  �% ���6E�� , ]�=Y�� ��

����� ����� >�"*��, ,��4 S�I��� ���^ �% (=?� �� Q��E� M_�\ ��2�,��
6 3������L� (���� �� �� ���

���� ��2�,��
6���� ��D�� J*��, ��"�� ��2���;  �� �Y��, ��2H�� 3"% J1"
��P �
� �6� '̀X� �� ���^ �%a 

 ��b U"1� S�I���A � Q�� ��2�,��
6J� �,� c��, ��"�� ��2�,��
6 E �� (C"� M��*� �1�L2 ������# �6� �� ���4

U��"	% �N� �� �T_A �4�% ��4��� ��d\ Q�� �� J6�1=?: e"2 �� J1*� 3�� �% , >������ �% J��# ��2 f�4 �/�

������ , g�� J*��, ��2�".����% �2��� �T_ J_�� ���56.  
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  نتايج حاصل از مدل

ت ، در ادبيات موضوع، دو دسته اطالعاينيوكينز يتصادف يپويا يتعادل عموم يمدلها يارزياب يبرا

  :گيرديحاصل از مدل مورد توجه قرار م يهاو يافته

اين (تئوريك حاضر در مدل كه از كاليبراسيون مدل به دست آمده است يمتغيرها يگشتاورها - 1

 يمتغيرها يبا گشتاورها) از مقدار باثبات يا مسير رشد متوازن هستند يمتغيرها به شكل انحراف لگاريتم

، مقايسه شده و ميزان )از روند هستند يا هم به صورت انحراف لگاريتمكه آنه(يواقع يمتناظر در دنيا

  .گيرديشده قرار ميو مناسب بودن مدل طراح يآنها به هم معيار خوب ينزديك

شده در مختلف تعريف يحاضر در مدل در برابر شوك ها يمتغيرها يالعمل آنتوابع عكس -2

و مباحث  يواقع يشواهد و قراين حاصل از دنياقرار گرفته و اغلب بر اساس  يمدل، مورد بررس

مختلف در برابر  يالعمل متغيرهاعكس يكه محقق در خصوص چگونگ يتئوريك و انتظارات علم

، يبه عنوان مثال، بنا به تئور. گيرديقرار م يبر يك متغير خاص دارد، مورد ارزياب ييك شوك فرض

حال اگر بنا به . ول، تورم در اقتصاد افزايش يابدانتظار بر اين است كه بر اثر شوك افزايش حجم پ

حكايت از كاهش نرخ تورم داشته باشد،  يدر چنين شرايط يالعمل آنمدل، تابع عكس يهايافته

  . شده به ديده ترديد نگاه كرداست كه بايد در صحت مدل و كاليبراسيون انجام يطبيع

در  يواقع يدنيا يهاداده يتاورهاحاصل از مدل و گش ينتايج حاصل از مقايسه گشتاورها

  :دهد كهينشان م) 3(جدول 

نسبت به  ي، مصرف خصوصيواقع يشود كه در دنياينمونه، مشاهده م يهابا توجه به داده -1

به  يمصرف خصوص يچنانچه نسبت انحراف معيار جزء سيكل. كمتر نوسان دارد ينفتتوليد غير

شده در اين مقاله مدل ارائه. است 63/0 يواقع يدر دنيا ينفتتوليد غير يانحراف معيار جزء سيكل

است  79/0كرده و مقدار متناظر در مدل برابر  يسازشده را شبيهاين واقعيت مشاهده ينيز به خوب

در مدل نيز از  يبه عبارت ديگر، ميزان نوسانات مصرف خصوص. با واقعيت دارد يكه تفاوت اندك

به صورت لگاريتم انحراف مقدار  ياز آنجا كه مدل نهاي. كمتر است ينفتميزان نوسانات توليد غير

 يحاصل از مدل نيز مربوط به جزء سيكل يمتغيرها از مقدار باثباتشان تصريح شده است،گشتاورها

  .ها هستندداده

نسبت  يخصوص يگذار، سرمايهيواقع يدهد كه در دنياينمونه نشان م يهاهمچنين داده -2

به  يگذارسرمايه يچنانچه نسبت انحراف معيار جزء سيكل. تر استپرنوسان يفتنبه توليد غير

مدل ارائه شده در اين مقاله . است 36/2 يواقع يدر دنيا ينفتتوليد غير يانحراف معيار جزء سيكل

است  02/3كرده و مقدار متناظر در مدل برابر  يسازشده را شبيهاين واقعيت مشاهده ينيز به خوب
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در مدل  يخصوص يگذاربه عبارت ديگر، ميزان نوسانات سرمايه. با واقعيت ندارد يوت چندانكه تفا

  .بيشتر است ينفتنيز از ميزان نوسانات توليد غير

اقتصاد ايران باشد، با  ينمايانگر ادوار تجار يتواند به نوعيكه م ينفتتوليد غير ينوسانات سيكل - 3

 يدنيا يهادر داده ينفتمقدار انحراف معيار توليد غير. شوديده مسنجي يانحراف معيار توليد غيرنفت

دهنده است، نشان 0971/0است كه مقايسه آن با مقدار متناظر حاصل از مدل كه  103/0 يواقع

 .است ينفتغير نوسانات توليد يبينموفقيت مدل در پيش

است و 065/0 يواقع يدر دنيا يخصوص مصرف يشده براانحراف معيار مقدار مشاهده -4

 .به دست آمده است كه كامالً به هم نزديك هستند 0768/0متناظر آن در مدل 

است كه  244/0نمونه  يهادر داده يخصوص يگذاربه همين ترتيب، انحراف معيار سرمايه -5

 .كرده است يبينرا پيش 294/0در حد  يمدل، نوسان مشابه

نيز كه  ينفتبا توليد غير يخصوص يگذارسرمايهو  يخصوص مصرف يمتغيرها يحركتهم - 6

شده توليد فيلتر يزمان يبا سر يگذارشده مصرف و سرمايهفيلتر يزمان يسري ها يتوسط همبستگ

به . دهديدر خصوص عملكرد مناسب مدل نشان م يبه دست آمده است، نتايج مطلوب ينفتغير

-در داده ينفتتوليد غير يزء سيكلبا ج يمصرف خصوص يجزء سيكل يكه ضريب همبستگ يطور

 يهمچنين ضريب همبستگ. است 685/0و مقدار متناظر آن در مدل  538/0 يواقع يدنيا يها

، برابر يواقع يدنيا يهادر داده ينفتتوليد غير يبا جزء سيكل يخصوص يگذارسرمايه يجزء سيكل

  .است 762/0و مقدار متناظر آن در مدل  763/0
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  ينمونه مورد بررس يمدل با گشتاورها يگشتاورها مقايسه. 3جدول 

  متغيرها

  )انحراف معيار(نوسانات
نسبت انحراف (نوسانات نسبي

معيار متغير به انحراف معيار 
  )توليد غير نفتي

  با توليد غيرنفتي يحركتهم

مقدار 
مشاهده 
شده در 

هاي داده
  واقعي

مقدار 
- مشاهده

شده در 
  مدل

مقدار مشاهده 
- شده در داده

  هاي واقعي

مقدار 
شده مشاهده

  در مدل

مقدار 
مشاهده شده 

هاي در داده
  واقعي

مقدار 
شده مشاهده

  در مدل

توليد 
  نفتيغير

103/0  0971/0  1  1  1  1  

مصرف 
  خصوصي

065/0  0768/0  63/0  79/0  538/0  685/0  

- سرمايه

گذاري 
  خصوصي

244/0  294/0  36/2  02/3  763/0  762/0  

  . است 1386تا  1345ساالنه از سال  يهاداده يحاو يد بررسنمونه مور -1 :تذكر :مأخذ

 1376ثابت سال  يشده در اين جدول به قيمتهاارائه يواقع يمربوط به دنيا يهاتمام داده -2

-روند) λ=100با احتساب ( پرسكات -، با به كار گرفتن فيلتر هدريكيگيربوده و پس از لگاريتم

  .دانشده يزداي

توسط نسبت انحراف معيار متغير مورد نظر به  ينوسان توسط انحراف معيار و نوسان نسب -3 

  . سنجيده شده است ينفتانحراف معيار توليد غير

شده فيلتر يزمان يبين سري ها يهمزمان متغيرها با توليد نيز توسط همبستگ يحركتهم -4

  .شده به دست آمده استمتغيرها با توليد فيلتر

  

1(يالعمل آنتوابع عكس يبررس
IRF(  

به  يامدل را در طول زمان به هنگام وارد شدن تكانه يمتغيرها ي، رفتار پويايالعمل آنتوابع عكس

از آنجا كه . شوديدهد كه به آن شوك وارد مينشان م ياندازه يك انحراف معيار به متغير

                                                                                                                   
1. Impulse Response Function 
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تشان هستند، ارقام ارائه شده در محور ثباازمقادير با يمدل به شكل انحراف لگاريتم يمتغيرها

مدل را در برابر  يدرونزا ي، درصد تغييرات متغيرها100ضربدر  يالعمل آنعكس ينمودارها يعمود

  .دهدينظر نشان مشوك به متغير مورد

  

  يوردر برابر شوك بهره يالعمل آنتوابع عكس

مطابق مباحث تئوريك، . دهديشان من ينفترا بر تورم و توليد غير يوراثر شوك بهره) 1(شكل 

باعث انتقال تابع عرضه در جهت افزايش عرضه و در نتيجه كاهش تورم و افزايش  يورشوك بهره

به اندازه يك انحراف معيار، سبب  يوربنا به نتايج مدل نيز، شوك بهره. شوديم ينفتغيرتوليد

درصد شده و سپس اثر  5ش به اندازه حدود از مقدار باثبات ينفتافزايش و فاصله گرفتن توليد غير

به سمت مقدار باثباتش  يبه آرام ينفتزمان كاهش پيدا كرده و توليد غير يدر ط يشوك به آرام

تر از سطح باثباتش به پايين يوربه همين ترتيب، نرخ تورم نيز بر اثر شوك مثبت بهره. كنديميل م

  .يابديكاهش م

  

  وريدر برابر شوك بهره العمل آنيتوابع عكس .1شكل
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  در برابر شوك مخارج دولت يالعمل آنتوابع عكس

اثر  يج به خوبنتاي. دهدينشان م ينفتاثر شوك مخارج دولت را بر تورم و توليد غير) 2(شكل 

به اندازه يك  يكه با وارد شدن شوك يدهد؛ به طوريشوك مخارج دولت را نشان م 1يرانبرون

-يچه ابتدا به علت افزايش مخارج دولت افزايش ماگر ينفتتوليد غير يانحراف معيار به مخارج دولت

و  يبخش خصوص يگذاراين مخارج بر مصرف و سرمايه يرانبا گذشت زمان، اثر برون ييابد ول

از آن كمتر  يگشته و حتدوباره به مقدار باثبات خود بر ينفتشود توليد غيريكاهش آنها باعث م

نيز به سمت مقدار  ينفتزمان، توليد غير ينهايتاً با از بين رفتن شوك مخارج دولت در ط. شود

  .باثباتش همگرا خواهد شد

شده شود كه مدل ارائهيافزايش تورم م، شوك مخارج دولت باعث يهمچنين، مطابق تئور  

  .كندسازي ميدر هماهنگي با تئوري و مشاهدات دنياي واقعي آن را شبيه

  

  العمل آني در برابر شوك مخارج دولتتوابع عكس .2شكل 
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1. Crowding Out 
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  ينفت يدر برابر شوك درآمدها يعمل آنالتوابع عكس

. دهديو رشد حجم پول نشان م ينفترا بر تورم و توليد غير ينفت ياثر شوك درآمدها) 3(شكل 

، ينفت يبه اندازه يك انحراف معيار بر درآمدها يرود، با وارد شدن شوكيهمان طور كه انتظار م

باعث  ينفت يحراف معيار افزايش درآمدهايك ان. يابدينرخ تورم و نرخ رشد حجم پول افزايش م

درصد افزايش پيدا خواهد  10درصد و نرخ تورم نيز حدود  8شود نرخ رشد حجم پول حدود يم

  .كند

 يدر مقابل شوك درآمدها ينفتشود، توليد غيريمشاهده م) 3(همچنين، با توجه به نمودار 

كاهش پيدا كرده و به مقدار باثباتش يابد و سپس با گذشت زمان يدرصد افزايش م 2حدود  ينفت

  .گردديمباز

  

  ينفت يالعمل آني در برابر شوك درآمدهاتوابع عكس .3شكل 
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  د پولدر برابر شوك نرخ رش يالعمل آنتوابع عكس

شوك نرخ رشد پول . دهدينشان م ينفتاثر شوك نرخ رشد پول را بر تورم و توليد غير) 4(شكل 

، شوك نرخ رشد پول باعث يهمچنين بنا بر تئور. افزايش پيدا كند ينفتشود، توليد غيريباعث م

 يبه خوب ذيل يدقت در نمودارها. شوديافزايش نرخ تورم و فاصله گرفتن آن از مقدار باثباتش م



  1389زمستان ـ  چهارمـ شماره  دهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

113

اقتصاد، با  ي، به عنوان يكي از متغيرهاي حقيقينفتدهد كه اثر شوك نرخ رشد پول بر توليد غيرينشان م

مدت  ،يوردر مقايسه با مثالً شوك بهره يتوجه است ولوجود آنكه به محض وارد شدن شوك، قابل

  .  گردديثباتش برمبوده و تقريباً به سرعت به مقدار با زمان اثر داشتن آن بسيار كوتاه

   

  العمل آني در برابر شوك نرخ رشد پولتوابع عكس.4شكل 
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و مباحث  يواقع يدنيا يهامدل و مقايسه آن با داده يبه اين ترتيب، چنانچه از خروجي ها

 يمتغيرها يتواند نوسانات سيكليم يآيد، مدل ارائه شده در اين مقاله، تا حد زياديمتئوريك بر 

كشورمان و انتظارات  يكالن اقتصاد ايران را تبيين نمايد و با واقعيات آشكار شده اقتصاد نفت

  .تئوريك سازگار است

  

  يگيرخالصه و نتيجه

 يقدام به ساخت يك مدل تعادل عموم، ايكينزمكتب نيو يهادر اين مطالعه، با توجه به آموزه

اقتصاد كشور به صادرات نفت شده  يوابستگ ياقتصاد ايران با توجه به ويژگ يبرا يتصادف يپويا

و نرخ رشد پول به عنوان عامل نوسانات  ينفت ي، مخارج دولت، درآمدهايوربهره: چهار شوك. است

در  ياسم يناپذيري هاو انعطاف يانحصاروجود رقابت . اندايران در مدل تعريف شده يادوار تجار
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نبوده و بتوان اثر آن را بر  يمدت خنثشود، پول در اين مدلها در كوتاهيباعث م يكينزنيو يمدلها

  . مدت تبيين كرداقتصاد در كوتاه يحقيق يمتغيرها

ل در كارگزاران فعا ييابيافتن شرايط مرتبه اول بهينه يپس از تصريح مدل مناسب، مرحله بعد

حاصل، با استفاده از  يخطزدايي شده و مدل غيرمدل، روند ينامانا يسپس، متغيرها. اقتصاد است

در نهايت، كاليبراسيون مدل . درآمده است يخط-استفاده اوهليگ به صورت لگاريتمروش مورد

  :دهد كهيبه دست آمده نشان م يخط

اقتصاد ايران  يواقع يهاداده يحاضر در مدل و گشتاورها يمتغيرها يمقايسه گشتاورها -1

  .واقعيات اقتصاد ايران دارد يسازمدل در شبيه يحكايت از موفقيت نسب

تر از توليد پرنوسان يخصوص يگذارشده نيز سرمايه، در مدل كاليبرهيواقع يهمانند دنيا -2

 . تر از آن استنوسانكم يو مصرف خصوص ينفتغير

 ينفتدهد كه توليد غيري، نشان ميورشوك بهره در برابر يالعمل آنتوابع عكس يبررس -3

 .يابدي، افزايش يافته و تورم كاهش ميبر اثر شوك مثبت تكنولوژ

نيز همچون واقعيات آشكار شده اقتصاد ايران موجب  ينفت يشوك مثبت درآمدها -4

 .شوديم ينفتافزايش تورم و توليد غير

با توجه به اين  ييابند وليدو افزايش مبر اثر شوك مثبت نرخ رشد پول، توليد و تورم هر  -5

 يگردد، تنها اثر سياست انبساطيمتقريباً به سرعت به سمت مقدار پايدار خود باز ينفتكه توليد غير

 .قيمتها خواهد بود يدر بلندمدت، باال رفتن سطح عموم يپول

د پس و تورم خواهد شد؛ هر چن ينفتشوك مثبت مخارج دولت موجب افزايش توليد غير - 6

و كاهش آن به كمتر  ينفتسبب كاهش توليد غير يمخارج دولت يراناز گذشت چند دوره، اثر برون

 . از مقدار باثباتش خواهد شد

تعادل  يكه مدلها يتئوريك زياد يالذكر و با در نظر گرفتن سازگاربا توجه به نكات فوق

توان به عنوان ابزار يلها را مدهند، اين مدياز خود نشان م يكينزنيو يتصادف يپويا يعموم

  . ايران به كار گرفت ياقتصاد يتبيين نوسانات ادوار تجار يبرا يمناسب

همچنين، با توجه به اينكه شوك هاي پولي با گذشت زمان تنها منجر به افزايش سطح عمومي 

مخارج شوك (رود و شوك هاي مالينفتي به سرعت از بين ميقيمتها شده و اثر آن بر توليد غير

شوند، نفتي ميراني، در نهايت موجب كاهش توليد غيرنيز بر اثر ايجاد اثر برون) مصرفي دولت

مدت شود سياستگذاران اقتصادي بجز موارد خاص كه نياز به تحريك توليد در كوتاهتوصيه مي

  . است، از اعمال شوك هاي پولي و مالي خودداري نمايند
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