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 مقدمه  .1

ت. شود، نرخ تورم اسهاي اقتصادي که در ارزیابی عملکرد اقتصاد استفاده میمتغیر تریناز جمله مهم

 ریاسدر مقایسه با فوق  ریمتغ يریو اثرپذ ياثرگذاربه وسعت دامنه  توانیامر م نیا لیاز جمله دال

گذاري ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه ،ينظر رویکرد کیدر کرد. اشاره  ي اقتصاد کالنرهایمتغ

دستمزد، نرخ ارز، حجم معامالت در بازارهاي مالی، مخارج مصرفی بخش خصوصی، توزیع درآمد و 

رفاه اقتصادي، از جمله مهم ترین متغیرهاي اقتصاد کالن محسوب می شوند که به طور مستقیم یا 

 یات علومادباز  يابخش قابل مالحظه ل،یدل نیبه هم یرند.گغیرمستقیم تحت تأثیر نرخ تورم قرار می

ویژه در حوزه اقتصاد پولی، به بررسی رفتار تورم اختصاص یافته است. در این میان، ب ،ياقتصاد

  .شودیمتورم، در بیشتر مواقع با استفاده از منحنی فیلیپس بررسی  مدتکوتاه هايپویایی

انجام گرفته،  1و ارتباط آن با حجم پول در نظریه مقداري فیشربا وجودي که رابطه تولید و تورم 

) برداشته شده است. Phillips, 1958رسد گام اصلی در این مورد توسط فیلیپس (اما به نظر می

 فلپسهاي اسمی و بیکاري را نشان داد. اولیه، رابطه منفی میان نرخ رشد دستمزد 2منحنی فیلیپس

)Phelps, 1967(  و) فریدمنFriedman, 1968 بیان نمودند که رابطه جانشینی میان تورم و ،(

برقرار است و به واسطه رفتار کارگزاران اقتصادي، در بلندمدت نرخ بیکاري  مدتکوتاهبیکاري تنها در 

 بلندمدت هايگردد. فریدمن با افزودن مفهوم انتظارات تطبیقی، تحلیلبه نرخ بیکاري طبیعی باز می

پول خنثی  ،بلندمدتن است که در ،آاضافه کرد. نتیجه چنین تحلیلی مدتکوتاه را به منحنی فیلیپس

گردد و اثري بر تولید نخواهد داشت. بنابراین، تورم تنها یک پدیده پولی خواهد بود و افزایش حجم می

 شود. پول به طور کامل توسط تورم جذب می

 تر ازایجاد کرد، اما مهم المللنیبیک بحران را در اقتصاد  کهاین، عالوه بر 1973هاي نفتی تکانه

ود وضعیتی باین بود که دانش اقتصاد را در یک شرایط بحرانی قرار داد. منظور از نقطه بحرانی،  ،آن

ی نیبشیپرکود موجود و همچنین -از توانایی الزم براي تبیین وضعیت تورم که در آن دانش اقتصاد

لوکاس انتظارات تطبیقی فریدمن را مورد تردید قرار داد.  ،ار نبود. در این خصوصشرایط آتی برخورد

نبوده و  3کارگزاران در شرایط اطالعات کامل هستند. بنابراین انتظارات از نوع واپس نگر ،از نظر او

 گیرد. یکی ازي کارگزاران اقتصاد مورد توجه قرار میریگمیتصماطالعات مربوط به آینده نیز در 

، در واقع فرضیه 4کینزي جدید هاي اصلی تبدیل منحنی فیلیپس مرسوم به منحنی فیلیپسپایه

 انتظارات عقالیی است که توسط لوکاس مطرح گردید.

                                                                                                                   
1. Quantity Theory of Fisher 

2. Phillips Curve 

3. Backward Looking 

4. New Keynesian Phillips Curve (NKPC) 
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و 2انتقاد لوکاس نمودنبرطرف  ي) براKydland and Prescott, 1982( 1و پرسکات دلندیک

را  )DSGE( 3یتصادف يایپو یتعادل عموم ياالگوههاي اقتصادي، ارتقاي الگوها به منظور ارزیابی

. داشتندالزم  يهاتیرا همراه با محدود 4ياقتصاد خرد يهاهینمودند که در آن، معادالت، پا معرفی

 .بود هادیبه همراه ق يرفتار کارگزاران اقتصاد يساز نهیاز به یمعادالت ناش اینجادر  گر،یبه عبارت د

، به دلیل لحاظ کردن فرض بازارهاي رقابت کامل و همچنین عدم RBCانتقادهاي وارد به الگوهاي 

 یاصل از فروض یکمعرفی شوند. ی دیجد ينزیک يالگوهالحاظ نقش پول در اقتصاد، سبب گردید که 

 بر اساس این فرض،است.  ردر بازا 5وجود رقابت ناقصفرض  د،یجد ينزیک يفرض در الگوها نیو اول

 .دنشویم نییتع یها توسط کارگزاران خصوصکاالها و نهاده متیق

در حقیقت، این امر است.  6یاسم يهای، وجود چسبندگکینزي جدیدي درالگوها گرید فرض

ها به طور بنگاه ل،یتعد يهانهیوجود هز ایو  هاتیمحدود یوجود برخ لیکه به دل بدان معنی است

 يبرا زی، در بازار کار نهمچنینخود را ندارند.  و خدمات فروش کاالها يهامتیق لیوم امکان تعدامد

 ينزیک يدر الگوها فروض ترینیکی از مهم در دستمزدها وجود دارد. یگکارگزاران امکان بروز چسبند

ست ا نیای اسم يهایوجود چسبندگ يامدهایاز پ یکینبودن پول در کوتاه مدت است.  یخنث د،یجد

 میبه طور مستق يبانک مرکز يهااستیدر نرخ بهره کوتاه مدت (اگر به واسطه اتخاذ س راتییکه تغ

در نرخ  رییدر عرضه پول باشد)، به طور متناسب موجب تغ رییبه واسطه تغ اینکه ایو  دینما رییتغ

 .گرددیم یقیدر نرخ بهره حق رییموجب تغ امر نیز نینشده که ا يتورم انتظار

حوزه اقتصاد کالن باز، الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزي جدید،  در مطالعات اخیر در

 شود، شناخته می 7با اسقبال زیادي روبرو شدند. در این رویکرد جدید، که با نام اقتصاد کالن باز جدید

کینزي جدید، یکی از معادالت اصلی و کلیدي بوده که بیانگر طرف عرضه اقتصاد  منحنی فیلیپس که

صورت رقابت ناقص ه هاي اقتصاد خرد و در شرایطی که بازارها بین منحنی بر اساس پایهاست. ا

ردارنده که در بکینزي جدید این است  منحنی فیلیپسهستند، استخراج می گردد. مهمترین ویژگی 

ذاري گها تصمیم به قیمتها، بنگاهقیمتزیرا به دلیل وجود چسبندگی در تعدیل  تورم انتظاري است؛

 ند. می پردازخود را بر اساس آنچه که از آینده انتظار دارند 

                                                                                                                   
1. Kydland and Prescott  

2. Lucas Critique 

3. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

4. Micro Founded 

5. Imperfect Competiveness 

6. Nominal Stickiness 

7. New Open Economy Macroeconomic (NOEM) 
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ابتدایی، تابعی از نرخ تورم انتظاري و شکاف تولید بود. اما مطالعات مختلف در این  NKPCالگوهاي 

جاي شکاف تولید، موجب ه زمینه نشان داد که لحاظ تورم دوره گذشته و همچنین هزینه نهایی واقعی ب

 کینزي ). براي بررسی و ارزیابی منحنی فیلیپسGali&Gertler, 1999: 205الگو می گردد ( بهبود نتایج

هاي به صورت تک معادله و با استفاده از روش NKPCجدید دو راه وجود دارد. نخست آن که 

در قالب یک الگوي تعادل عمومی  اینکه) و دیگر , Ibid: 198سنجی تخمین زده شود (براي مثال اقتصاد

 ). Smets and Wouters, 2003: 1132پویاي تصادفی استخراج و مورد بررسی قرار گیرد (

کینزي جدید  در شرایط اقتصاد باز، منحیفیلیپس DSGEدر این پژوهش، با استفاده از الگوهاي 

استخراج شده و مورد ارزیابی  براي اقتصاد ایران با استفاده از الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی

شود. در بخش قرار خواهد گرفت. براي این منظور در ادامه و در بخش دوم، ادبیات موضوع آورده می

 ،کینزي جدید پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم به معرفی الگو و استخراج منحنی فیلیپس ،سوم

 یابد.یابی الگو و نتیجه گیري اختصاص میبه ارز ،ه شده و بخش پایانیائار 1نتایج حاصل ار مقداردهی

 

 ادبیات موضوع.2

 . مبانی نظري 1-2

ند. ا هاي تورم، مبتنی بر منحنی فیلیپسهاي نظري مربوط به پویاییبخش قابل توجهی از تحلیل

یک رابطه غیر مستقیم بین دستمزدها و  ،نتیجه گرفت که در کوتاه مدت1958فیلیپس در سال 

بیکاري وجود دارد. با وجودي که منحنی فیلیپس اولیه رابطه بین بیکاري و تورم دستمزدها را بیان 

ها گذاران اهداف تورمی را در بیشتر اوقات بر حسب نرخ تغییر قیمتنمود، اما در دنیاي واقعی، سیاست

نحنی ر مبه جهت مفید واقع شدن تحلیل هاي مبتنی ب ،کنند. بنابراینبه جاي دستمزد مشخص می

ي، تبدیل آن به رابطه تغییر قیمت ضروري است. براي اولین بار گذارفیلیپس براي اهداف سیاست

 به این امر مبادرت ورزیدند.  1960در سال  2ساموئلسون و سولو

یعی یان مفهوم نرخ طب، مفهوم منحنی فیلیپس کوتاه مدت با تکیه بر انتظارات و ب1960در دهه 

این دو اقتصاددان به طور همزمان ولی مستقل از  3بیکاري توسط فریدمن و فلپس، گسترش یافت.

یکدیگر، رابطه فیلیپس اولیه را به چالش کشیدند و معتقد بودند رابطه فیلیپس اولیه حقایق موجود 

را به خوبی توضیح نمی دهد. بنابراین با اضافه کردن انتظارات به رابطه فیلیپس اولیه، سازگاري آن 

 را با واقعیت افزایش دادند.

                                                                                                                   
1. Calibration 

2. P.A. Samuelsson and R.M. Solow 

3. Natural Rate of Unemployment 
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نشان داد که سیاست پولی ارتباطی با  1، نتایج حاصل از تحقیقات سارجنت و واالس1975سال  در

بیان کردند که منحنی  2روند تولید و اشتغال ندارد. سارجنت و واالس با بیان نظریه انتظارات عقالئی

مگر  نداردفیلیپس در کوتاه مدت و بلند مدت عمودي است. همچنین بین تورم و بیکاري ارتباطی وجود 

 . 4، انحرافاتی در تولید و اشتغال از سطوح طبیعی اش ایجاد شود3آنکه به دلیل وجود خطا در انتظارات

 5انتقاد لوکاس نمودنبرطرف  ي) براKydland and Prescott, 1982و پرسکات ( دلندیک

)Lucas, 1972 ،(ها و بعد از در آن سالنمودند.  ی را معرفیتصادف يایپو یتعادل عموم يالگوها

هاي تجاري دوباره در اقتصاد کشورهاي صنعتی، بحت بررسی چرخه 1970فروکش کردن تورم دهه 

و مکتب دور تجاري حقیقی شکل گرفت. انتقادات وارده به الگوهاي  واقع شدمورد توجه اقتصاددانان 

RBCپول در اقتصاد، سبب  ، به دلیل لحاظ فرض بازارهاي رقابت کامل و همچنین عدم لحاظ نقش

 .بپردازندآن  يهاراه حل یو معرف یاقتصاددانان به بررس گردید که

شکل  یقیحق يتجار دور يبه الگوها یدر واقع با اضافه کردن اجزائ د،یجد ينزیک يالگوها

 یاصل هايپایهاز  یکی. انددهینام6جدید کیرا سنتز نئوکالس فرایند نیا اقتصادداناناز  یاند. برخگرفته

ها کاالها و نهاده متیق ،نجایاست. در ا ردر بازا 7وجود رقابت ناقصفرض  د،یجد ينزیک يدر الگوها

هاي هاي مکتب کینزي جدید، چسبندگییکی دیگر از پایه .شودیم نییتع یتوسط کارگزاران خصوص

نتیجه از وجود رقابت ناقص  هااین چسبندگیوجود  این الگوها بیان می شود که دراست.  8اسمی

 یوجود برخ لیمفهوم که به دل نیبه ا گذاري است.ها در قیمتصل رفتار بهینه بنگاهشود و حامی

 فروش کاالها يهامتیق لیوم امکان تعداها به طور مدبنگاهل،یتعد يهانهیوجود هز ایو  هاتیمحدود

، DSGEها در الگوهاي و با معرفی چسبندگی اسمی قیمت 1990در دهه  خود را ندارند. و خدمات

کینزي جدید شکل گرفت. طبق این منحنی، نرخ تورم واقعی و انتظاري، دیگر با نرخ  منحنی فیلیپس

 در ارتباط است.   9بیکاري مرتبط نبوده بلکه با هزینه نهایی کل

اقتصاد بسته  کی، در DSGEيدر چارچوب الگوها انجام شدهمطالعات  شتریب ،2000دهه  آغاز تا

تفاق تحوالت ا نیترمهم، از دیاقتصاد کالن باز جد هیبر پا یتجرب ي. اما گسترش الگوهاگرفتیصورت م

                                                                                                                   
1. Sargent and Wallace 

2. Rational Expectation 

3. Expectation Errors 

 ).65: 1378. کاظمی زاده (4

5. Lucas Critique 

6. New Neoclassical Synthesis 

7. Imperfect Competiveness 

8. Nominal Stickiness 

9. Aggregate Marginal Cost 
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) Obstfeld and Rogof, 1995( آبسفلد و روگوف يالگو بر پایه ،الگوها نی. ابودهاسالافتاده در این 

چارچوب  نیشد. ا یمعرف 1نگیفلم -ندلام يالگو يهاتیمحدود نمودنبر طرف  منظوربه  هستند که

 یاسم يهایلحاظ بازاررقابت ناقص و چسبندگ با و یتصادف يایپو یتعادل عموم يبر اساس الگوها ،دیجد

 ياز کارها يادیدر تعداد ز ي خود،هایژگیو به واسطه ي اقتصاد کالن باز جدیدالگوها ،2000دهه در  است.

 ي. به خصوص در الگوهامورد استفاده قرار گرفتند ،شدانجام  DSGEيالگوها در چارچوبکه  یتجرب

DSGE يهاتاسیمربوط به اثر س لیو تحل هیجهت تجز باشد،یم هایکه همراه با چسبندگ دیجد ينزیک 

 ).  Clarida et al., 200l: 10براي مثال،( هستند همورد استفاد اریبس یپول

کینزي جدید با استفاده از یک الگوي  پژوهش حاضر، استخراج منحنی فیلیپسهدف اصلی در 

تعادل عمومی پویاي تصادفی اقتصاد باز است. یکی از معادالت اصلی و کلیدي در این الگوها، منحنی 

با منحنی  NKPCکه نشان دهنده طرف عرضه اقتصاد است. تفاوت اصلی  کینزي جدید است فیلیپس

بودن این منحنی است. در اینجا، تورم دوره جاري، تابعی از تورم انتظاري  2فیلیپس مرسوم، آینده نگر

 و هزینه نهایی واقعی است. 

 

 . شواهد تجربی2-2

اما در داخل  ، مطالعات متعددي صورت گرفته،در خارج از کشورNKPCدر زمینه استخراج و تخمین 

مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. در ادامه به مرور برخی از این مطالعات پرداخته  ،کشور

 می شود.

 

 خارجی  يهاپژوهش. 1-2-2

) Gali&Gertler, 1999گرتلر (منحنی فیلیپس جدید، گالی و از اولین مطالعات در زمینه تخمین 

اقدام به تخمین این منحنی به  GMM3) با استفاده از روش et al., 2001Galiران (همکا و گالی و

 ن نتیجه گرفتند که منحنی فیلیپسیکا و اتحادیه اروپا کردند. محققاصورت تک معادله براي آمر

 د.هاي تورم را نشان دهکینزي جدید، شامل تورم انتظاري و تورم همراه با وقفه، بهتر می تواند پویایی

کینزي  منحنی فیلیپس 4) با استفاده از روش بیزینs, 2003Wouter Smets andاسمت و وترز (

هاي منطقه یورو نتیجه تخمین زدند. محققین با استفاده از داده DSGEجدید را در قالب یک الگوي 

                                                                                                                   
1. Mundell- Fleming Model 

2. Forward Looking 

3. Generalized Method of Moment(GMM) 

4. Bayesian 
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گرفتند که در تعیین تورم دوره جاري، تورم انتظاري نسبت به تورم دوره گذشته، از اهمیت و وزن 

 بیشتري برخوردار است. 

تک معادله و  GMM)، با استفاده از روش تخمین Bardsen  et al., 2005( همکارانو  باردسن

ري ضرایب معنی دا ،هاي نروژ نتیجه گرفتند که در تعیین تورم جاري، الگوي داراي تورم انتظاريهداد

نیر نتایج فوق را  VAR1) با استفاد از روش Boug et al., 2006ندارد. همچنین بوگ و دیگران (

 مورد تأیید قرار دادند.

) 2003) با استفاده از همان روش اسمت و وترز (Adolfson et al., 2007( همکارانآدولفسون و 

 براي منطقه یورو، نتایج قبل را مورد تأیید قرار دادند. DSGEولی در یک الگوي 

کینزي جدید، به طور جنبی در مطالعات حوزه  ، تخمین منحنی فیلیپس2008تا قبل از سال 

DSGE شد. شروفید ه میمورد توجه قرار می گرفت و کمتر به طور مجزا به آن پرداخت

)Schorfheide, 2008الگوي  ) در قالب یکDSGE فیلیپس محنی ،براي آمریکا به صورت متمرکز 

کینزي جدید را براي آمریکا تخمین زد. محقق نشان داد که نتیجه تخمین به چگونگی طراحی الگو، 

  هاي مربوط به سهم نیروي کار، حساس است.ها و به طور ویژه دادهانتخاب داده

، با طراحی یک منحنی )Phaneuf and Tchakondo, 2011(، فانوف و تچیکوندو2011در سال 

تولید، بر  فرایندکینزي جدید، به بررسی اهمیت وجود پایداري تورم، اثر چسبندگی قیمت و  فیلیپس

 تورم در یک اقتصاد صنعتی پیشرفته پرداختند.

 

 ی داخل يهاپژوهش.  2-2-2

س کینزي جدید با منحنی فیلیپ )، با برآورد و مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس1388(گرجی و فوالدي 

 کینزي جدید با شرایط اقتصاد ایران انطباق بیشتري دارد. متعارف، بیان نمودند که منحنی فیلیپس

، رویکرد هم GMMهاي تخمین ) در دو مطالعه جداگانه، از روش1391و  1390رحمانی و امیري (

کینزي جدید را به صورت تک معادله تخمین زدند. محققین با  ، منحنی فیلیپسVARانباشتگی و  

نتیجه گرفتند که رابطه بین تورم و بیکاري در بلندمدت به صورت  1354-86هايسال هاياستفاده از داده

 GMMتایج تخمین روش آپ هزینه نیروي کار منفی است. همچنین نمثبت و رابطه بین تورم و مارك

 ها تقریباً از سهم یکسانی برخوردار هستند. نشان داد که تورم گذشته و آینده در تعیین قیمت بنگاه

 هاي اقتصاد ایران، اقدام به تخمین منحنی فیلیپس، توکلیان با استفاده از داده1391در سال 

حقق با طراحی یک الگوي کینزي جدید در چارچوب الگوي تعادل عمومی پویاي تصادفی کرد. م

                                                                                                                   
1. Vector Auto Regression (VAR) 
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DSGE هاي نتیجه گرفت که الگویی که داراي وقفه تورم است، واقعیت ،در شرایط اقتصاد بسته

 دهد. تري نشان میاقتصاد ایران را به نحو مناسب

 

 . معرفی الگوي تحقیق3

یران ا هدف از پژوهش حاضر، طراحی یک الگوي کاربردي در قالب اقتصاد کالن باز جدید براي اقتصاد

به منظور تجزیه  DSGEنجا که الگوهاي آکینزي جدید است. از  به منظور استخراج منحنی فیلیپس

، لذا گیرندهاي وارده به اقتصاد مورد استفاده قرار میو تحلیل اثرات سیاستگذاري و ارزیابی تکانه

وهش، به پیروي از هاي اقتصاد مورد نظر را داشته باشد. در این پژالگوي طراحی شده باید ویژگی

)، اقتصاد ایران به عنوان یک Gali, 2007) و گالی (Gali&Monacelli, 2004گالی و موناچلی (

توجه به وجود درآمدهاي نفتی و نقش دولت در اقتصادهاي و با1اقتصاد باز کوچک در نظر گرفته شده

 ن دو ویژگی، موجب بروززیرا وجود ای ؛در الگوي پیشنهادي لحاظ گردیده است ،نفتی، این دو ویژگی

هاي اتخاذ شده، متفاوت از آنچه در بسیاري دیگر از ها مختلف و مجاري اثرگذاري سیاستتکانه

 خواهد شد.،کشورها اتفاق می افتد

 

 . خانوارها1-3

 ;Walsh, 2010: 35) استفاده شده است (MIU( 2وبیتلدر پژوهش حاضر، از الگوي پول در تابع مط

Benchimol and Fourcans, 2012: 97; Smets and Wouters, 2003: 10; طرف تقاضاي .(

اري مطلوبیت انتظ اي از خانوارها (مصرف کنندگان) است که اقدام به حداکثرسازياقتصاد، شامل زنجیره

) t/PtM) و مانده حقیقی پول (tCتنزیل شده خود می کنند. در این الگو، خانوار نوعی، از مصرف کاالها (

) مطلوبیت از دست می دهد. ترجیحات این خانوار را می توان tLت کسب کرده و از کار کردن (مطلوبی

 با تابع مطلوبیت زیر نشان داد:
1

1 1

0 1 1 1

t t t t
t

t t

C M L
E

P

es gn
b y

s e g

-- +¥

=

ì üæ öï ï
+ -í ýç ÷

- - +è øï ïî þ
å                                            (1) 

 عکش کشش جانشینی بین زمانی مصرف،  عامل تنزیل،  عملگر انتظارات،  tEدر این تابع، 

 عکش کشش عرضه نیروي کار است.  عکش کشش مانده حقیقی پول و 

                                                                                                                   
) Liu, 2010لیو ( )،Adolfson et al., 2007همکاران ( از این چارچوب در مطالعات مختلفی از قبیل آدلفسون و. 1

 ) نیز استفاده شده است.2013و گارسیا و گنزالز (

2. Money in Utility Function (MIU) 
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در یک اقتصاد باز، خانوار نوعی از مصرف کاالهاي مصرفی تولید شده در داخل کشور و همچنین 

 داد. نکاالهاي مصرفی وارداتی، مطلوبیت کسب می کند. لذا مصرف کل را می توان به شکل زیر نشا

1 11
1 1

, ,(1 )

c

cc c

c c c c

t c H t c F tC C C
h h

h h h

h
h

ha a
- - -é ù

º - +ê ú
ê úë û

                                         (2) 

وزن کاالهاي  αکشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی تولید شده در داخل و خارج و  در اینجا 

معیاري از درجه باز بودن اقتصاد محسوب  αمصرفی وارداتی در کل مصرف است. به بیان دیگر، 

شاخص مصرف کاالهاي تولید شده در داخل و خارج است.  ،به ترتیب F,tCو  H,tCگردد. همچنین می

) که مقدار مصرف شده CESتوان با یک جمعگر با کشش جانشینی ثابت (ها را میاین قبیل شاخص

 از هرنوع کاال را اندازه گیري می کند نشان داد.

1 1
1

, ,
0
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c
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 است.  εکشش جانشینی بین کاالهاي هر گروه کاالیی 

)، تابع تقاضا 4) و (3سازي مخارج معین براي هر گروه از کاالها با توجه به قید رابطه (با حداقل 

 آید.دست میه براي هر گروه از کاالهاي داخلی و وارداتی ب

,

, ,

,

( )
( )

c

H t

H t H t

H t

P j
C j C

P

e-
æ ö

= ç ÷ç ÷
è ø

                                                                   (5) 
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                                                                    (6) 

بهینه سازي خانوار، نیاز به استخراج چگونگی تخصیص بهینه مخارج صرف شده بین کاالهاي  براي

 مصرفی داخلی و وارداتی است.

, , , ,t t H t H t t F t F tPC P C e P C= + (7) 
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tP ،H,tP  وF,tP مصرف کننده (، به ترتیب، شاخص قیمتCPI قیمت تولیدات داخلی و قیمت ،(

)، 2است. با حداقل سازي قید بودجه فوق با توجه به قید معادله ( 1نرخ اسمی ارز teواردات و همچنین 

 دست می آید.ه تابع تقاضا براي کاالهاي مصرفی داخلی و وارداتی به شکل زیر ب

,

, (1 )

c

H t

H t c t

t

P
C C

P

h

a
-

æ ö
= - ç ÷

è ø
                                                                     (8) 
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F t c t
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                                                                           (9) 

 شود.حاصل می CPI)، 2) در رابطه (9) و (8اري روابط (ذبا جایگ
1

1 1 1
,(1 ) ( )c c c

t c c t F tP P e P
h h ha a- - -é ùº - +ë û                                                  (10) 

وم مفه نی. به اباشدیمخارج و درآمدها م يبرابر یخانوارها به طور کل يرو شیپ دیالگو، ق نیدر ا

دارد.  اریدر اخت هیواحد سرما tKو  یواحد مانده پول tM-1زانیم یهر دوره، خانوار نوع يکه در ابتدا

کار، اجاره  يرویحاصل از عرضه ن )tw( دستمزد افتیدر لیاز قب يموارد منابع خانوارها ز،ین tدر دوره 

) است. tD( هااز بنگاه یافتیواسطه و سود سهام در يکننده کاالها دیتول يبنگاه ها از )tr( هیسرما

به دولت خواهند  )tT( اتیکسب شده، اقدام به پرداخت مال يخانوارها با توجه به درآمدها نیهمچن

 کند.با توجه به موارد فوق، خانوار مطلوبیت خود را با توجه به قید زیر، حداکثر مینمود. 

1t t t t
t t t t t t

t t t t

M M D T
C I rK w L

P P P P

-+ + £ + + + -                                        (11) 

. در هر ندینمایم يگذار هیسرما زیخود را ن يبخش از درآمدها بجز مصرف، خانوارها در اینجا

 هیسرما ي، موجود)( انجام شده توسط خانوارها و وجود استهالك يگذار هیدوره، با توجه به سرما

 .کندیمرییتغ لیذ وهیاقتصاد به ش

1 (1 )t t tK I Kd+ = + -                                                                               (12) 

                                                                                                                   
. در اقتصاد ایران، با توجه به قانون بانکداري، نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزي و به صورت 1

د و از آنجا که نظام نرخ ارز به صورت شناور نبوده و بازار ارز در تعیین نرخ ارز رسمی دخالتی گردبرونزا تعیین می

ندارد؛ از این رو، همان نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزي، مالك طراحی الگو قرار گرفته است. تا کنون در داخل 

ان توان به اصغر پور و همکارآن جمله میکشور نیز مطالعات مختلفی بر پایه این استدالل صورت گرفته است که از 

پیروي از بسیاري از به  ) اشاره کرد. در پژوهش حاضر،1384) و مزینی و یاوري (1389)، طیبی و ترکی (1390(

هاي داخلی )، ارتباط بین سطح قیمتGali&Monacelli, 2004مطالعات در این حوزه از جمله گالی و موناچلی (

 ) برقرار شده شده است.Stمبادله (و خارجی از طریق رابطه 
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 خانوارها در هر دوره، تابعی از کاالهاي سرمایه اي داخلی و وارداتیتصمیم به سرمایه گذاري 

)، کاالهاي جدید سرمایه اي در هر دوره CESباشد. با لحاظ یک تابع با کشش جانشینی ثابت (می

 به صورت زیر تولید می گردد.

1 11
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                                                                  (13) 

کشش جانشینی  ηبه ترتیب کاالهاي سرمایه اي داخلی و خارجی و  F,tIو  H,tIدر رابطه فوق، 

وزن کاالهاي وارداتی در کل سرمایه گذاري است. همچنین تابع  γمیان کاالهاي داخلی و خارجی و 

 ي سرمایه اي داخلی و خارجی به صورت زیر خواهد بود.تقاضا براي کاالها

,
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)، به فرم زیر I,tP)، شاخص قیمت کاالهاي سرمایه اي (13) در رابطه (15) و (14اري (ذبا جایگ

 دست می آید.ه ب
1

1 1 1
, ,(1 ) ( )i i i
I t i i t F tP P e P

h h hg g- - -é ùº - +ë û                                                  (16) 

 

 . بنگاه تولید کننده کاالي واسطه2-3

د هاي تولیدي، با استفاده از تابع تولیاي از بنگاههر بنگاه تولید کننده کاالي واسطه، از میان زنجیره

 داگالس، در یک بازار رقابت انحصاري، اقدام به تولید کاال می نماید. -کاب
1

, , 1 ,( )H t t j t j ty j AK La a-
-=                                                                              (17) 

j,tL  نیروي کار وj,tK  سرمایه فیزیکی تقاضا شده براي تولید کاالي واسطهj  کشش تولید  و

زیر  خطی شده به فرم AR(1)فرایندوري بوده که از یک تکانه فنا tAام می باشد. jنسبت به نهاده 

 1نماید. پیروي می

                                                                                                                   

فناوري و یا تکنولوژي تولید  17. مطابق با ادبیات رایج در طراحی الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی، معادله ١

باشد و به پیروي از غالب مطالعات در این حوزه، از یک فرایند دهنده نوع تکانه وارده می، نشان18و معادله 

توان به فخرحسینی و استفاده شده است (به طور مثال از مطالعات داخلی می ،AR(1)ول، خودرگرسیونی مرتبه ا
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1 , ,, (0,1)t A t A t A tA A Nr e e-= + (0,1)((                                                             (18) 

اي پیش روي خود دارند. در مرحله اول، دو مرحله مسالههاي تولید کننده کاالي واسطه، یک بنگاه

)، 17) و قید رابطه (t,rtwشده براي نهاده ها ( هاي دادهبه منظور حداقل سازي هزینه، با توجه به قیمت

j,tL  وj,tK  د.نریگمیبه کار را 

, ,
, ,

,
min
j t J t

t j t j t
L K

w L K+                                                                                    (19) 

 از شرایط مرتبه اول این مساله داریم:

1

t t

t t

K w

L r

a
a

=
-

                                                                                          (20) 

 ) به فرم زیر به دست می آید.tmcزینه نهایی واقعی (در نهایت، ه
 

1 1
1 1

1

t t
t

t

w r
mc

A

a a a a

a a

- -æ ö æ ö= ç ÷ ç ÷-è ø è ø
                                                              (21) 

هاي تولید کننده کاالي واسطه اي، به منظور حداکثر سازي سود واقعی در مرحله دوم، بنگاه

ها که د. در واقع، چسبندگی قیمتنمی نمای گذارياقدام به قیمت ،1تنزیل شده مطابق با روش کالوو

در ادبیات کینزي بدون بیان پشتوانه نظري وارد شده بود، در اینجا و در ادبیات کینزي جدید، از 

هاي دیگري نیز ها در الگو، روشگردد (براي لحاظ چسبندگی قیمتطریق روش کالوو وارد الگو می

) قسمت θ، تنها (tاین روش، در دوره از قبیل روش هزینه تغییر فهرست بها وجود دارد). در 

)، این امکان را ندارند. θهاي خود را به صورت بهینه داشته و مابقی (ها امکان اتخاذ قیمتاز بنگاه

بر تورم  )هاي خود را شود که قیمتگذاري بهینه را ندارند، فرض میهایی که امکان قیمتبنگاه

 د. نمایندوره گذشته شاخص گذاري می

, 1

, , 1

, 2

( ) ( )

H

H tI

H t H t

H t

P
P j P j

P

q

-
-

-

æ ö
= ç ÷ç ÷

è ø

                                                                (22) 

 اگر رابطه فوق را به صورت لگاریتمی بنویسیم خواهیم داشت:

, , 1 , 1( ) ( )I

H t H t H H tp j p j q p- -= +                                                                (23) 

ح اند، سطصورت بهینه اتخاذ کردهه ها بهایی باشد که بنگاهنشان دهنده سطح قیمت  حال اگر 

 هاي داخلی کل به صورت زیر است.قیمت

                                                                                                                   
) و گالی Walsh, 2010) و از مطالعات خارجی نیز می توان به والش (1389)، متوسلی و همکاران (1391همکاران (

)Gali, 1999.(اشاره کرد ،( 

1. Calvo 
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1
1 1

1
, 1

,, , 1

, 2

(1 )

c cH
c

H t
H tH t H H H t

H t

P
P P P

P

e eqe

q q

- -
--

-
-

-

ì üé ùæ öï ïê ú= - + ç ÷í ýç ÷ê úï ïè øë ûî þ

                      (24) 

 

2

, , , 1,
(1 )( )H t H H t H H tH t

p pp q q p
-

-= - - +                                                   (25) 

ه دنبال ساز، ب بهینه هايگردد، بنگاهتعیین می t) در دوره که قیمت هاي جدید ( هنگامی

 خود با توجه به قید تقاضا هستند. حداکثر کردن ارزش حال سود

{ },

0

max ( ) ( ( ))
t

k n
H tH t t k t k t k

P
k

E Q Y P MCq
¥ -

+ + +
=

-å                                        (26) 

 

,

,

,

c

H t

t k H t k

H t k

P
Y C

P

e--

+ +
+

æ ö
ç ÷£
ç ÷
è ø

                                                                    (27) 

 با حل مساله فوق خواهیم داشت:

{ }, ,,

0

( ) (1 )k

H t H t H t k t t kH t

k

p p E E mcbq p bq
¥

+ +
=

= + + -å                      (28) 

 

، π :با توجه به این تعریف و با ساده سازي رابطه فوق ،در نهایت

 خواهیم داشت:

, , 1 , 1(1 )H t H H t H t H t H tE mcp q p b q p l- += + - +                                      (29) 

 ست از:ا عبارت λ،که در این رابطه

(1 )(1 )H H
H

H

bq q
l

q
- -

=                                                                        (30) 

این است که تغییر  NKPCکینزي جدید است. ایده اصلی در  منحنی فیلیپس ،)29رابطه (

دلیل وجود هزینه تغییر ه ها در هر دوره یا دشوار است و یا داراي هزینه. این امر می تواند بقیمت

فهرست بها و یا انواع دیگري از چسبندگی باشد. این رابطه نشان می دهد که تورم داخلی داراي جزء 

ایی واقعی می باشد. وجود وقفه تورم در گذشته نگر، جزء آینده نگر و همچنین وابسته به هزینه نه

جزء گذشته نگر  آنهاهایی است که در موجب بهبود الگو در مقایسه با معادله NKPCمعادله منحنی 

با لحاظ وقفه تورم،  NKPC). این دسته از معادالتRoberts, 1997: 182یا وقفه لحاظ نشده است (

زیرا معادالت مربوط به منحنی  ؛شودشناخته می نیز 1کینزي جدید پیوندي منحنی فیلیپس عنوانبا 

اگر تمام ). Mankiw, 2000: 21:کینزي جدید در ابتدا فاقد جزء واپس نگر بود (براي مثال فیلیپس

                                                                                                                   
1. Hybrid New Keynesian Phillips Curve 
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خواهد بود، و رابطه فوق تنها  θداشته باشند، آنگاه  tهاي خود را در دوره ها امکان تغییر قیمتبنگاه

  بدون هزینه است. ،سیاست هاي ضد تورمی ،داراي جزء آینده نگر خواهد شد و در این حالت

 

 . بخش نفت3-3

طور مجزا مورد ه در پژوهش حاضر، با توجه به سهم درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران، این بخش ب

)، نفت مجزا از تولید سایر 1388ران (و همکا در بخش، به پیروي از متوسلیگیرد. بررسی قرار می

هاي تولیدي در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، کل تولید به دو بخش تولید نفتی و بنگاه

با فرض  AR(1)برونزاي فرایند) به شکل یک tOILRگردد. درآمدهاي نفتی(غیرنفتی تقسیم می

) tpoil) یا تغییر در قیمت فروش نفت (toilهاي ناشی از تغییر حجم صادرات نفت (پذیري از تکانهاثر

 ) لحاظ شده است. teو یا تغییر در نرخ ارز (

t t t tOILR e poil oil=                                                                                 (31) 

t
t

t

OILR
oilr

P
=                                                                                          (32) 

1 (1 )t or t or oroilr oilr oilrr r e-= + - +                                                       (33) 

سطح با ثبات جریان درآمدهاي نفتی است.  و  tدرآمد حقیقی نفت در دوره  toilrدر اینجا 

گردد. همچنین درآمدهاي هاي جهانی صادر میفرض بر این است که نفت تولیدي با توجه به قیمت

حاصل نیز با توجه به نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزي، به درآمدهاي ریالی تبدیل و جزو 

 درآمدهاي دولت خواهد شد.

 

 . دولت4-3

حاضر، با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران و درجه پایین استقالل بانک مرکزي، دولت در الگوي 

) از محل tgو مقام پولی، کارگزاري واحد در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر، مخارج دولت (

) و نیز درآمدهاي حاصل از فروش نفت و صادرات آن به خارج t)، اخذ مالیات (tM-tM-1خلق پول (

 1)، تأمین می گردد.toilrکشور (از 

1t t t t t t tPg Pt OILR M M -= + + -                                                             (34) 

 بر اساس مقادیر حقیقی خواهیم داشت:

1t t
t t t

t t

M M
g t oilr

P P

-= + + -                                                                     (35) 

                                                                                                                   
 ر این الگو، اثر پایه پولی از درآمدهاي نفتی خالص شده است.د .1
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توجه به اثر تغییرات حجم پول بر مخارج دولت، نرخ رشد حجم پول به صورت خالص از اثر  با

 درآمدهاي حاصل از نفت و واردات به صورت زیر تعریف می گردد.

1

t
t

t

M

M -

W =                                                                                               (36) 

هاي ناشی از تصمیمات مقام پولی و درآمدهاي نفتی نیز در تغییر نرخ رشد پول، همچنین اثر تکانه

 گردد.به صورت زیر وارد الگو می

1 (1 ) , (0, )t t or or Nr r w e e e sW - W W W WW = W + - W+ + (0,(((0,(0,(W W W(0,0,(                         (37) 

 تکانه درآمدهاي نفتی بوده که بر عرضه پول اثر می گذارد.  εتکانه عرضه پول و  εΩدر اینجا 

 

 . شرط تسویه بازار 5-3

 یک الگوي چهار بخشی در اقتصاد کالن به صورت کلی زیر تعریف می شود.

t t tt t tY C I G X N= + + + -t t tt t tt t tt t tY C I G X Nt t tt t tt t tt t tt t tt t tt t tC I G XC I G Xt t tt t tt t tt t tt t tt t tt t tt t tt t t                                                                   (38) 

) و درآمد حاصل از فروش نفت، 17بازار، می بایست کل تولید غیر نفتی از رابطه (براي تعادل در 

 برابر کل تقاضا از رابطه فوق باشد.

 يهاالگو هی، هدف از تهیوجود دارد. به طور کل يمتعدد يهاروش ،DSGEيحل الگو ها يبرا

DSGE، را به طور خالصه  فرایند نیا است. یواقع ي دنیايالگوها با داده ها نیا جینتا سهیحل و مقا

 عنوان نمود. ریبه صورت ز توانیم

 تعادل عمومی پویاي تصادفی.  يالگو کی طراحی -

معادالت  ،در مجموع ،يمعادالت به همراه معادالت ساختار نیمرتبه اول. ا طیاستخراج شرا -

 .دهندیرا شکل م یخط ریغ یتصادف یتفاضل

ها حول آن یخط بیتقر د،دهیدست نمه را ب یحیجواب صرمعادالت همواره  نیاز آنجا که حل ا -

 کی يساز یخط ،یتصادف يایپو یتعادل عموم يها. در الگوگرددینقطه مشخص محاسبه م کی

از  .استمعمول  يکار-و تخمین این دسته الگوها حل یدشوار بودن ذات طهبه واس -یخط ریغ يالگو

به منظور  لور،ی. اغلب اوقات از بسط تندینمایالگوها را حل م نیا یبی، اقتصاددانان به صورت تقراین رو

 یالتحل معاد .شودیاستفاده م ،ارهیمتغ کنواختی یتعادل ریالگو حول مقاد ینگیبه طیشرامحاسبه 

حل  يبدون انتظارات است. برا يایدشوارتر از حل معادالت پو ،هستند ییعقال اراتانتظ يکه حاو

روش  ،نهیزم نیروش در ا نیترشده  که شناخته شودیاستفاده م يگرید يهاالگوها از روش نیا

ها از مطالعات و پژوهش ياریدر بس که بوده) Blanchard and Khan, 1980بالنچارد و کان (

 . )Canova, 1994: 139،(براي مثال استفاده شده است
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هر  ایو  نیتخم ایو  (کالیبراسیون) 1مقداردهیاز روش  معادالت لگاریتم خطی شده ، در ادامه، ضرایب

ها به هدف روش نیدر مورد استفاده از هرکدام از ا يریگ میمورد، تصم نی. در اندشویدو محاسبه م

ر که اگ ندیگویاقتصاددانان م یالگو ارتباط دارد. برخ یمحاسبات يهایژگیو و يو يهادگاهیمحقق، د

یا و  دستنیبرخوردار ن ي نیزا دهیچیباشد که از ساختار پ ياقتصاد يهاتیواقع حیتوض ،هدف از پژوهش

 نیتخم يهاروش يجاه ب مقداردهیاز  توانیالگو باشد، م يایدست آوردن خواص پوه اگر هدف ب

در خارج از کشور  ،چه در داخل و چه ،. از این روش در مطالعات مختلفیاستفاده نمود یاقتصاد سنج

 ,Cozzi)، کوزي (Brzezina et al., 2013ران (ززینا و همکااستفاده شده که از آن جمله می توان به بر

 ,Canova(کنوا)، Deák et al., 201l( همکاران)، داك و Liu et al., 2012(همکاران )، لیو و 2012

همچنین در مطالعات داخلی نیز می توان به فخر حسینی و و ) 1982(و پرسکات دلندیک)، 1994

 ) اشاره کرد. 1387) و خیابانی (1389( همکاران)، متوسلی و 1391( همکاران

 

 مقداردهی الگو و نتایج تحقیق  .4

مقداردهی، روشی معمول در مطالعات اقتصادي مبتنی بر الگوهاي تعادل عمومی محاسبه پذیر  فرایند

پویاي تصادفی است. مقداردهی، یک راهبرد به منظور یافتن مقادیر عددي براي و تعادل عمومی 

ضرایب یک دنیاي اقتصادي مصنوعی و ساختگی است. استفاده از این روش در چند دهه اخیر بسیار 

به این معنی است که ضرایب آن از سایر مطالعات  ،گسترش یافته است. در واقع مقدار دهی یک الگو

نتخاب نحوي ا توسط محقق به یعات اقتصاد سنجی (حتی غیرمرتبط) و یا به طور کلتجربی یا مطال

 ).Cogly, 1997: 57هاي دنیاي واقعی را داشته باشد (ی بازسازي برخی از ویژگی شود که الگو توانای

با وجودي که در کشورهاي توسعه یافته، با توجه به مطالعات گسترده که در زمینه اقتصاد خرد 

محدودیت زیادي ندارند،  ،گیرد، اقتصاددانان براي یافتن مقادیر ضرایب از سایر مطالعات صورت می

 بایدوجود ندارد و به ناچار میسابقه پژوهش  ،اما در کشورهاي در حال توسعه در مورد همه ضرایب

 توسط خود محقق مقداردهی شود. 

مقدار دهی استفاده  فرایند شده الگو در 2مجموع معادالت لگاریتم خطی در پژوهش حاضر، از

خواهد شد. در این تحقیق، مقدار برخی از ضرایب از سایر مطالعات استفاده شده (مانند نرخ ترجیح 

 ها در وضعیت تعادل یکنواختزمانی و یا کشش تقاضاي پول)، برخی از ضرایب مانند تعدادي از نسبت

بر اساس حداکثر اطالعات موجود،  1352-90هايهاي سالیانه اقتصاد ایران براي سالبا استفاده از داده

مقداردهی  ايپرسکات محاسبه شده و سایر ضرایب نیز به گونه بعد از روند زدایی از روش فیلتر هدریک

                                                                                                                   
 ).Canova, F. 2007. براي مطالعه بیشتر در زمینه روش مقداردهی، رجوع شودبه (1

2. Log- Linear 
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شده است که بیشترین انطباق بین گشتاورهاي الگوي طراحی شده با دادهاي دنیاي واقعی را حاصل 

 اند.آورده شده 1جدول نماید. نتایج حاصل از مقداردهی در 

 هاي الگونسبت . نتایج حاصل از مقداردهی1جدول 

 مقدار عنوان متغیر

H

c

y

 
 55/0 نسبت وضعیت با ثبات مصرف به تولید داخلی

H

i

y
 32/0 گذاري به تولید داخلینسبت وضعیت با ثبات سرمایه 

H

g

y

 22/0 نسبت وضعیت با ثبات مخارج دولت به تولید داخلی 

m

g

 97/0 نسبت وضعیت با ثبات حجم پول به مخارج دولت 

t

g

 24/0 نسبت وضعیت با ثبات درآمدهاي مالیاتی به مخارج دولت 

oilr

g

 46/0 نسبت وضعیت با ثبات درآمدهاي نفتی به مخارج دولت 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

 ضرایب الگو ی. نتایج حاصل از مقدارده2جدول 

 منبع مقدار عنوان متغیر

 )1392توکلیان ( 52/1 مصرف يدوره ا نیب ینیعکس کشش جانش 

 تحقیقمحاسبات  18/2 کار نسبت به دستمزد يرویعکس کشش عرضه ن 

 محاسبات تحقیق 2/2 پول يعکس کشش تقاضا 

 )1392توکلیان ( 9648/0 مصرف کننده یزمان حینرخ ترج 

 )1392توکلیان ( 014/0 نرخ استهالك 

α  محاسبات تحقیق 38/0 مصرف نسبت به کل یوارداتیمصرف يوزن کاالها 

η  محاسبات تحقیق 7/3 یو داخل یوارداتیمصرف يکاالها انیم ینیکشش جانش 

γ  محاسبات تحقیق 68/0 وزن کاالهاي سرمایه اي وارداتی نسبت به کل سرمایه گذاري 

η  محاسبات تحقیق 3/1 یو داخل یوارداتیا هیسرما يکاالها انیم ینیکشش جانش 

 محاسبات تحقیق 44/0 دیعوامل تول انیم ینیکشش جانش 

θ  محاسبات تحقیق 59/0 خود نیستندهایی که قادر به تعدیل قیمت درصد بنگاه 

 

. دسته اول از شودیالگو استفاده م یحاصل از مقدارده یالگو، از دو دسته خروج یابیجهت ارز

 يداده ها يها با گشتاورهاآن سهیالگو هستند که با مقا يزادرون يرهایمتغ يگشتاورهاها،یخروج

 اد.د رارق یابیمورد ارز ياقتصاد يهاتیواقع يساز هیالگو را در شب تیموفق توانیم ،یواقع يایدن
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دسته دوم، توابع  نزدیک بودن این مقادیر به هم، معیار خوبی و مناسب بودن مدل طراحی شده است.

مورد بررسی قرار گرفته و بر  ،ی متغیرهاي حاضر در الگو در برابر تکانه هاي مختلفالعمل آنعکس

در مورد نحوه عکس العمل متغیر نسبت به تکانه قضاوت  ،یاساس مبانی نظري و شواهد در دنیاي واقع

 توانیالگو م يانزدرو يرهایتکانه ها را در نوسانات متغ نیاز ا کیسهم هر  ن،یعالوه بر ا می گردد.

 دست آورد.ه ب

یاي در دنشتاورهاي متغیرهاي مورد بررسی نتایج حاصل از مقایسه گشتاورهاي حاصل از الگو و گ

 آورده شده است.  3واقعی، در جدول 

 هاي واقعیسازي شده و دادههایشبیه. گشتاورهاي حاصل از داده3جدول 

 ضریب خودهمبستگی انحراف معیار متغیرها

 سازي شدهشبیه هايداده هاي واقعیداده سازي شدهشبیه هايداده هاي واقعیداده 

 17/0 12/0 46/0 41/0 نرخ تورم

 66/0 64/0 163/0 126/0 تولید غیرنفتی

 قیتحق يها افتهیمأخذ: 

اي تولید غیرنفتی در مقدار محاسبه ، انحراف معیار و یا نوسانات دوره3هاي جدول با توجه به داده

باشد. همچنین می 163/0سازي شده شبیه هايو در داده 126/0هاي دنیاي واقعی برابر شده از داده

هاي و انحراف معیار نرخ تورم در داده 46/0هاي شبیه سازي شده برابر نرخ تورم در دادهانحراف معیار 

هاي واقعی تولید غیرنفتی بیانگر موفقیت الگو در شبیه سازي داده ؛ کهاست 41/0دنیاي واقعی که 

 اقتصاد ایران است. 

با ه ؛ کاقتصاد ایران بودکینزي جدید براي  هدف اصلی از پژوهش حاضر، استخراج منحنی فیلیپس

استخراج  NKPCاستفاده از الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی در شرایط اقتصاد باز، منحنی 

 59/0 ،خود نیستند هایی که قادر به تغییر قیمت، درصد بنگاه2هاي جدولگردید. با توجه به داده

) 4/0وره جاري، بیشتر از تورم انتظاري (گذشته در تورم د وزن تورم دوره ،اندازه گیري شد. از این رو

) و Boug et al., 2006ران (همکاها از قبیل بوگ و برخی پژوهشیافته مطابق با  ،است. این نتیجه

 ) است. Adolfson et al., 2007( همکارانبر خالف نتایج پژوهش آدولفسون و 

) که 1391تر در بخش پیشینه پژوهش آورده شد، در مطالعه رحمانی و امیري ( همانطور که پیش

صورت تک معادله ه ب GMMو از روش  1354-86هايسال هايبا استفاده از داده NKPCمعادله 

دست آمد. با مقایسه ه ب 539/0طور میانگین ه ها بتخمین زده شد، درجه گذشته نگري تنظیم قیمت

توان ) با پژوهش فوق، شاهد افزایش این مقدار هستیم. می59/0ژوهش حاضر (درجه گذشته نگري از پ

ت که خود به قبل اسافراد نسبت  دهنده ریسک گریزي بیشتر گفت که افزایش این معیار به نوعی نشان

 افتصادي باشد. هايیل مختلفی از جمله نوسانات بیشتر در شاخصتواند دالمی
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 1بررسی توابع عکس العمل آنی

دازه اي به انتوابع عکس العمل آنی، رفتار پویاي متغیرهاي الگو در طول زمان هنگام وارد شدن تکانه

وري، بر تورم و تولید غیرنفتی ، اثر تکانه فنا1ان می دهد. شکل یک انحراف معیار به هر متغیر را نش

ی می شود. از آنجا که در وحله اول موجب افزایش تولید غیرنفت فناوريرا نشان می دهد. بروز تکانه 

در یک اقتصاد باز براي افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاري است، لذا تقاضا براي سرمایه گذاري داخلی 

و خارجی افزایش پیدا کرده که این موجب افزایش تورم می شود. در ادامه، با افزایش تولید و حرکت 

 اید. منحنی عرضه به سمت راست، میزان تورم کاهش پیدا می نم

، تکانه درآمدهاي نفتی، موجب افزایش نقدینگی و مخارج دولت می شود که این خود 2در شکل 

موجب افزایش تولید غیرنفتی شده است. هرچند تکانه درآمدهاي نفتی تولید را نیز افزایش می دهد، 

 با این حال اثر اولیه افزایش تورم بیش از تولید است.

 

 وري. اثر تکانه فنا1شکل 

 
 . اثر تکانه درآمدهاي نفتی2شکل 

 

                                                                                                                   
کینزي  به منظور استخراج و بررسی منحنی فیلیپس DSGE. در پژوهش حاضر، با توجه به هدف تحقیق، از الگوهاي 1

هاي وارد بر متغیرهاي اصلی اقتصاد کالن (تولید و جدید استفاده شده است. در این بخش، توابع واکنش آنی اثر تکانه

البته در مطالعات دیگر که در داخل کشور در این زمینه انجام شده، از تورم) در چارچوب این رویکرد آورده شده است. 

ها بر تولید و تورم و یا سایر متغیرها به بررسی اثر این تکانه BVARو یا  VARهاي مختلف اقتصاد سنجی از جمله روش

 ). 1388و یا صمدي و همکاران  1389به تفصیل پرداخته شده است (به طور مثال صادقی و همکاران، 
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 . اثر تکانه سیاست پولی3شکل

 
آورده شده است. اگر دولت تصمیم به تغییر نرخ رشد حجم  3اثر تکانه سیاست پولی در شکل 

له اول موجب افزایش نرخ تورم به هپول به عنوان یک سیاست پولی انبساطی بگیرد، این امر در و

 مقداري بیش از تولید می گردد. 

 

 نتیجه گیري و پیشنهادها .5

ت. نرخ تورم اس شود،یعملکرد اقتصاد استفاده م یابیکه در ارز ياقتصاد يهاریمتغ نیتراز جمله مهم

 ریابا س سهیفوق در مقا ریمتغ يریو اثرپذ يبه وسعت دامنه اثرگذار توانیامر م نیا لیاز جمله دال

  ،يعلوم اقتصاد اتیاز ادب ياحظهبخش قابل مال ل،یدل نیاقتصاد کالن اشاره کرد. به هم يرهایمتغ

کوتاه  يهاییایپو ان،یم نیاست. در ا افتهیرفتار تورم اختصاص  یبه بررس ،یدر حوزه اقتصاد پول ژهیوب

 شود.  یم یبررس پسیلیف یمواقع با استفاده از منحن شتریمدت تورم، در ب

، ترکیب نظریه اقتصاد کالن باز جدید با الگوهاي 1990در یک رویکرد نظري، در اواخر دهه 

تعادل عمومی پویاي تصادفی، چارچوب نظري جدیدي را براي تحلیل وضعیت موجود و نیز پیش 

و  رفتار عقالییهاي اسمی، هاي اقتصادي فراهم کرد. در این چارچوب، چسبندگیبینی تأثیر تکانه

از  ،بازار رقابت انحصاري، فروض پایه محسوب می شوند. از آنجا که این فروض با شرایط دنیاي واقعی

سازگاري نسبتاً بیشتري برخوردار است، در دهه اخیر، الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی در 

ضر، در پژوهش حا ،ت. از این روشرایط اقتصاد باز، با استقبال اقتصاددانان و پژوهشگران مواجه شده اس

 کینزي جدید در شرایط اقتصاد باز پرداخته شد. به استخراج و بررسی منحنی فیلیپس

در مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد کالن باز، الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزي جدید، 

شود،  شناخته می 1الن باز جدیدبا اسقبال زیادي روبرو شدند. در این رویکرد جدید، که با نام اقتصاد ک

کینزي جدید، یکی از معادالت اصلی و کلیدي بوده که بیانگر طرف عرضه اقتصاد  منحنی فیلیپس

صورت رقابت ناقص ه هاي اقتصاد خرد و در شرایطی که بازارها باست. این منحنی بر اساس پایه

                                                                                                                   
1. New Open Economy Macroeconomic (NOEM) 
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ارنده این است که در برد ،دیدکینزي ج منحنی فیلیپسهستند، استخراج می گردد. مهمترین ویژگی 

 تورم انتظاري می باشد. 

 ياراز تورم انتظ شتریب ،يگذشته در تورم دوره جار وزن تورم دورهنتایج این پژوهش نشان داد که 

 ورم بات. همچنین یک تکانه فنی می تواند تولید و تورم را در کشور افزایش دهد. افزایش اولیه است

ن با مچنییابد. ه، به تدریج تعدیل یافته و نرخ تورم کاهش میفناوريانتقال عرضه کل به دلیل تکانه 

دست آمده تکانه درآمد نفتی، سبب افزایش همزمان تولید و تورم با توجه به افزایش ه ب توجه به نتایج

بیشتر از اثرات  نشان داد که اثرات تورمی تکانه هاي پولی ،تقاضاي کل می گردد. پژوهش حاضر

واقعی آن است. با عنایت به نتایج فوق، کاهش ارتباط پایه پولی با درآمدهاي نفتی، سرمایه گذاري 

) و انضباط پولی پیشنهادهاي سیاستی پژوهش حاضر را R&Dدر پژوهش هاي تحقیق و توسعه (

 تشکیل می دهند.
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 و مآخذمنابع 

) تحلیل تجربی میزان انتقال اثر 1390اصالنی نیا (اصغرپور، حسین؛ سجودي، سکینه و نسیم مهین 

 .111-134): 3(11نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی ایران؛ فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، 

) بررسی منحنی فیلیپس کینزي جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی 1391توکلیان، حسین (

 .1-22):3(47ان، پویاي تصادفی براي ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادي، زمست

یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه براي ارزیابی افزایش قیمت تمامی ) 1387خیابانی، ناصر (

 .1-34):16(5، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، حامل هاي انرژي در اقتصاد ایران

استفاده از  هاي جدید در ایران با) تخمین منحنی فیلیپس کینزین1390رحمانی، تیمور و امیري، حسین (

 .81-100): 59(19هاي اقتصادي، پاییز، ها و سیاست؛ فصلنامه پژوهشVARانباشتگی و  رویکردهاي هم

هاي جدید و بررسی ) منحنی فیلیپس هایبریدي کینزین1391رحمانی، تیمور و امیري، حسین (

 .91-112): 98(47تجربی آن در ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادي، بهار، 

دانی، مهدي؛ صاحب هنر، حامد؛ عظیم زاده آرانی، محمد و سید مهدي حسینی دولت صادقی شاه

هاي پولی بر متغیرهاي کالن اقتصادي با استفاده از روش ) بررسی اثر شوك1391آبادي (

BVAR ،91-124): 4(1: مطالعه موردي ایران؛ فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردي در ایران. 

هاي قیمت نفت بر ) تحلیل تأثیر شوك1388ابوالفضل؛ نوشین معلمی (صمدي، سعید؛ یحیی آبادي، 

 .5-26):52(17هاي اقتصادي، متغیرهاي اقتصاد کالن در ایران؛ فصلنامه پژوهشها و سیاست

اثر آزادسازي مالی بر نوسانهاي اثر انتقالی نرخ ارز در ) 1389طیبی، سید کمیل و ترکی، لیال (

 . 39-39:57؛ پژوهشنامه اقتصادي، تـوسعهکشورهاي منتخب در حال 

) بررسی تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ 1379عباسی نژاد، حسین و کاظمی زاده، غالمرضا (

 .133-160، پاییز و زمستان: 57بیکاري در ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 

چسبندگی قیمت و ) 1391فخرحسینی، سید فخرالدین؛ شاهمرادي، اصغر و محمدعلی احسانی (

 .1-30):1(12؛ فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران

) مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاري در ایران؛ 1378کاظمی زاده، رضا (

 .61-67پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداري و اقتصاد: 

مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزیهاي جدید با ) 1388جی، ابراهیم و فوالدي، مهدي (گر

 .12-34): 2( 44فصلنامه تحقیقات اقتصادي ،  ؛هاي فیلیپس متعارف براي اقتصاد ایران منحنی

) طراحی یک مدل 1389متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادي، اصغر و کمیجانی، اکبر (

تعادل عمومی پویاي تصادفی نیوکینزي براي ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت؛ فصلنامه 

 .87-116): 4(10هاي اقتصادي، زمستان، پژوهش
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یرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور، مطالعه موردي: رابطه ) اثر تغی1383مزینی، امیرحسین و یاوري، کاظم (
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