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  :چکیده

قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهاي کالن اقتصادي در  يها شوك ریتأثاین مقاله، 
براي این منظور، کانال  .دینما یماقتصاد باز بررسی  DSGEایران و در قالب یک مدل 

نتایج  .نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است يها شوكانتقال 
و موجودي  يگذار هیسرمانفتی بر تولید،  يها شوكکه  دهد یممدل نشان  يساز هیشب

از  .دهد یمي نهایی را افزایش ولی تورم، مصرف و هزینه ،سرمایه اثر منفی دارد
این نتایج ضمن  .نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد ياه شوكطرفی، 

نفتی نقش  يها شوكکه  دهد یمنفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان  يیید فرضیهأت
 منظور به، رو نیازا. کند یمپولی و مالی و تورم بازي  يها استیسي ریگ شکلکلیدي در 

، ضمن انجام گردد یمنفتی پیشنهاد  يها شوكجلوگیري از پیامدهاي سوء ناشی از 
ملی،  يارزي و صندوق توسعه ينظارت مستمر بر موجودي حساب ذخیره

دولت بر بانک مرکزي و حفظ اصالت بانک  يسازوکارهایی در جهت کاهش سلطه
این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل  يعمده يمرکزي در انجام دو وظیفه

  .تورم صورت پذیرد
  JEL: C2 ، Q43 يندب طبقه

  
  اقتصاد باز، اقتصاد ایران DSGEشوك قیمت نفت، درآمدهاي نفتی، مدل : هاي کلیديواژه

  
  
  

                                                        
  )n.khiabani@imps.ac.ir(استادیار و دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی به ترتیب،  ∗

 25 - 59صفحات ، 1391 پاییز، 3، شماره 9،  دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري 

mailto:n.khiabani@imps.ac.ir


  1391 پاییز، 3، شماره 9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                    ٢٦
  
 
  
  مقدمه - 1

که در پی تحریم کشورهاي  1973به دنبال افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال 
  غربی از سوي اعراب رخ داد، سهم درآمدهاي نفتی در تولید ناخالص ملی و 

نفت در بین  يسومین تولیدکننده عنوان بهسالیانه دولت در اقتصاد ایران،  يبودجه
افزایش . افزایش پیدا کرد يا مالحظه  قابل صورت به ،1کشورهاي عضو اوپک

این درآمدها از سوي دیگر، ایران را عمالً  تیریمد سوءو  سو کیدرآمدهاي نفتی از 
 يبر پایه ).1393موسوي، ارشدي و ( تبدیل کرد یمحصول تکبه یک اقتصاد 

درصد درآمدهاي حاصل از  90تا  80اخیر،  يها سال بهآمارهاي رسمی مربوط 
سالیانه دولت در اقتصاد ایران را  يدرصد از بودجه 50تا  40صادرات و حدود 

  ). 1388صمدي و همکاران، ( دهد یمدرآمدهاي نفتی تشکیل 
و  کند یم، درآمدهاي نفتی نقش کلیدي را در اقتصاد ایران بازي رو  نیا از

متغیرهاي کالن اقتصادي  بر ینفتو غیرقابل کنترل  زا بروني ها شوكبررسی تأثیر 
اقتصاددانان و محققان داخلی  توجهنظیر تورم و رشد اقتصادي، همواره در کانون 

، 1389، یدوست همانم، کمیجانی و اسدي 1388امامی و ادیب پور، (بوده است 
این مطالعات عموماً از  ).1393، ارشدي و موسوي، 1391التجائی و ارباب افضلی، 

بهره  3و تصحیح خطاي برداري 2ي سري زمانی نظیر خودرگرسیونی برداريها مدل
، 1389، شیرین بخش و مقدس بیات، 1388صمدي و همکاران، ( اند گرفته

ي ها مدلبر  است که، یحال دراین ). 1389، یدوست مهمانکمیجانی و اسدي 
ي تئوریک و ها هیپانبود . مذکور چندین انتقاد عمده و اساسی وارد شده است

ي خرد اقتصادي، افزایش سریع تعداد پارامترهاي قابل تخمین مدل با ساز نهیبه
در موضوعات با حجم کم از  ها مدلافزایش بعد مدل و عدم امکان استفاده از این 

  ).2002 ،4سیمز(هستند  ها مدلانتقادات وارده بر این  نیتر مهم ،ها هداد
ي ساز نهیبه يبر پایه 5ي تعادل عمومی پویاي تصادفیها مدلدر مقابل، 

و بر پایه پارامترهاي ساختاري خاص  ردیگ یمپویاي رفتار عامالن اقتصادي شکل 
 توان یم را در مقیاس بزرگ ها مدلاین  .رندیگ یماقتصاد مورد مطالعه شکل 

                                                        
1 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
2 Vector Autoregressive Model (VAR) 
3 Vector Error Correction Model (VECM) 
4 Sims 
5 Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE) 
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مطالعات  .ي با حجم باال نیستها دادهو تحلیل نمود و نیازي به وجود  يساز هیشب

و جعفري صمیمی و ) 1391(، فخرحسینی و همکاران )1389(متوسلی و همکاران 
هاي نفتی شوك ریتأثجزو مطالعات داخلی هستند که به بررسی ) 1393(همکاران 

فخرحسینی و  يمطالعه. اندتعادل عمومی پویاي تصادفی پرداختههاي بر پایه مدل
نفتی را در چارچوب یک اقتصاد بسته بررسی  يها شوك ریتأث) 1391(همکاران 

 ریتأثي که بدون لحاظ نقش نرخ ارز و تجارت خارجی مطالعهکرده است، درحالی
هاي قال شوكهاي انتضمن آنکه در این مطالعه کانال. هاي نفتی ناقص استشوك

هاي نیز کانال) 1389(متوسلی و همکاران  يدر مطالعه. نفتی تصریح نشده است
پولی هستند، تبیین نشده  يپایه ي دهنده لیتشکهاي نفتی که اجزاي انتقال شوك

استقالل بانک مرکزي در ایران پایین است، الزم  يدرجه که آنجا ازهمچنین  .است
است که بین قیود دولت و بانک مرکزي تلفیق صورت گیرد که در مطالعات 

این کار صورت ) 1393(و جعفري صمیمی و همکاران ) 1389( متوسلی و همکاران
هاي از مطالعات مذکور در باال رفتار بنگاه کدام چیهاز سوي دیگر، در  .نگرفته است

  .   سازي نشده استادراتی و وارداتی مدلص
ي نفتی بر ها شوكبر این اساس، هدف اصلی این مقاله، بازنگري تأثیر 

اقتصاد باز با  DSGEي از یک مدل ریگ بهرهمتغیرهاي کالن اقتصادي در ایران با 
  . است 6مقیاس بزرگ

ي از یک چارچوب تعادل عمومی ریگ بهرهویژگی بارز و متفاوت این مطالعه 
ي نفتی ها شوكپویاي تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران جهت بررسی تأثیر 

هاي نفتی، هاي انتقال شوكبر متغیرهاي کالن اقتصادي و با لحاظ کانال
هاي صادراتی و وارداتی و استخراج منحنی فیلیپس رفتار بنگاه يساز نهیبه
در واقع، یک مدل . ها و تلفیق دولت و بانک مرکزي استي براي این بنگاهدیبریه

DSGE است شدهاقتصاد باز با مقیاس بزرگ براي اقتصاد ایران طراحی  نیوکینزي 
نقش درآمدهاي نفتی  در آن، مطابق با واقعیت و ساختار اقتصاد ایران، که يطور به

  . از دو کانال دولت و بانک مرکزي در مدل گنجانده شده است
ي است که در بخش دوم مروري بر ادبیات ا وهیشساختار این مقاله به 

در بخش سوم مطالعات تجربی خارجی و . تئوریک موضوع صورت گرفته است
 DSGEبخش چهارم به معرفی مدل . داخلی صورت گرفته مرور شده است

                                                        
6 Large Scale 
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در بخش پنجم نتایج تجربی حاصل از کالیبراسیون و  .اختصاص دارد شده یطراح
ي ریگ جهینتدر نهایت بخش ششم مقاله، خالصه و  .گردد یمي مدل ارائه ساز هیشب

  .کند یممقاله را ارائه 
  

  مبانی نظري -2
، در پی افزایش تنش در خاورمیانه و تحریم نفتی کشورهاي 1970 ياز اوایل دهه

و بروز رکود تورمی در کشورهاي غربی در نتیجه  سو کیغربی از سوي اعراب از 
ي اصلی ها نهادهیکی از  عنوان بهانرژي  يافزایش قیمت نفت از طرف دیگر، مطالعه

نفتی بر متغیرهاي کالن اقتصادي در کانون توجه  يها شوك ریتأثتولید و بررسی 
ي ي نفتی، اقتصادهاها شوكمطالعات تئوریک،  يبر پایه.محققان قرار گرفت

لوایمی و ( دهد یمي مختلفی تحت تأثیر قرار ها کانالنفت را از  يصادرکننده
  ).2011 ،8، فیلیز و همکاران2011 ،7فاووه

قیمت یا تولید نفت بر  شیافزا ریتأثدر ادبیات کالسیک کالن اقتصادي،
. شودبررسی می 9بیماري هلندي ينفت در قالب پدیده ياقتصادهاي صادرکننده

کند که تزریق مازاد درآمدهاي نفتی به اقتصاد خالصه بیان می صورت بهاین پدیده 
در این  مبادله قابلي ها بخشو تضعیف  مبادله رقابلیغي ها بخشسبب تقویت 

در این  ها متیقو افزایش  مبادله  قابل ریغي ها بخشو در نهایت گسترش  اقتصادها
نفت با مدیریت  ياین پدیده در اکثر کشورهاي صادرکننده. خواهد شد ها بخش

هاي نفتی شوك ریتأثاز طرفی، بررسی  .صحیح درآمدهاي نفتی کنترل شده است
 يبر پایه .و موهبت منابع قابل بررسی است 10متقابل نفرین يدر قالب دو فرضیه

ي ها نهادهش قیمت ي مثبت قیمت نفت سبب افزایها شوكنفرین منابع،  يفرضیه
که اثرات سرریز آن به شکل تورم  شوند یمنفت  يتولیدي در کشورهاي واردکننده

کمیجانی و همکاران، ( رسد یمنفت نیز  يو کاهش تولید به کشورهاي صادرکننده
  ). 2013 ،11، کولگنی و مانرا1391

                                                        
7 Lwayemi,A. and Fawowe, B. 
8 Filis, G. and Degiannakis, S and Floros,CH. 
9 Dutch Disease  
10 Resource Curse 
11 Cologni, A. and Manera, M. 
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رویکرد . ردیگ یمنفرین منابع در قالب سه تفسیر مختلف شکل  يفرضیه
اقتصاد سیاسی که از کانال تأثیر مخرب درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی بر 

، 1389 مهرآرا و همکاران،( دینما یمنفرین منابع را توجیه  يکیفیت نهادي فرضیه
، ثروت حاصل از منابع طبیعی سبب تضعیف درواقع ).1390مهرآرا و همکاران، 

در تخصیص منابع، کاهش نهادهاي سیاسی و اقتصادي و به دنبال آن اختالل 
ي مولد و کاهش کارایی اقتصادي و در نهایت کاهش رشد اقتصادي ها تیفعال
تفسیر بعدي مربوط به نوسانات باالي  ).1390مهرآرا و همکاران، ( گردد یم

باشد که در آن دولت به درآمدهاي نفتی می يدرآمدهاي نفتی و وابستگی بودجه
ي زیر بودجهنوسانات و عدم اطمینان در درآمدهاي نفتی منجر به ایجاد اختالل در 

سومین تفسیر از  .گردد یمدولت و نظام اقتصادي و در نهایت کاهش رشد اقتصادي 
  . بیماري هلندي است که قبالً اشاره گردید نفرین منابع، تفسیر يفرضیه

در ادبیات تئوریک موهبت ناشی از وجود  نفرین منابع، يدر مقابل فرضیه
اگر افزایش درآمدهاي حاصل از فروش  گرید یعبارت به. منابع طبیعی ارائه شده است

ي و انباشت گذار هیسرمامنابع طبیعی سبب بهبود سطح کیفیت نهادي، افزایش 
یک موهبت براي  عنوان بهثروت و افزایش رشد اقتصادي گردد، منابع طبیعی 

  ).1389مهرآرا و همکاران، (قی خواهد شد اقتصاد تل
از سوي دیگر، افزایش قیمت نفت با توجه به نوع نظام ارزي کشورهاي 

. نفت نیز اثرات مختلفی بر متغیرهاي پولی اقتصاد این کشورها دارد يصادرکننده
، ورود ارزهاي نفتی در پی شوك مثبت قیمت نفت، سبب شده  تیریمددر نظام ارز 
صمدي ( گردد یمپولی و به دنبال آن افزایش حجم پول و نقدینگی  يافزایش پایه
در مقابل اگر نظام ارزي شناور باشد، افزایش درآمدهاي نفتی ). 1388و همکاران، 

ي مثبت قیمت نفت منجر به تقویت پول داخلی و کاهش ها شوكبه سبب بروز 
همچنین  ).1388صمدي و همکاران، (واهد شد توان صادراتی این کشورها خ

افزایش درآمدهاي نفتی به سبب بروز شوك مثبت قیمت نفت سبب گسترش 
که منجر به کاهش حضور  گردد یمدر اقتصاد  یران برونبخش عمومی و وقوع اثر 

منفی بر اشتغال و تولید خواهد داشت  ریتأثو در نهایت  گردد یم بخش خصوصی
  ).2013کولگنی و مانرا، (

سیاست پولی مشخص و  يعدم وجود قاعدهدر اقتصاد ایران به دلیل 
پایین استقالل بانک مرکزي  ي، درجهشده  تیریمدمنسجم، نظام ارزي شناور 
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عمومی به  يو وابستگی بودجه) 1391، توکلیان، 1391شاهمرادي و همکاران، (

درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت، افزایش درآمدهاي نفتی سبب ایجاد انبساط 
ار بانک مرکزي براي تأمین معادل ریالی سهم درآمدهاي نفتی در اي و اجب بودجه

پولی به سبب افزایش ذخایر دالري  ينتیجه این امر افزایش پایه. بودجه شده است
  ). 1388سامتی و همکاران، (بانک مرکزي و افزایش نقدینگی و تورم شده است 

  
  مطالعات تجربی -3

 ي نهیزم در شده انجامتجربی خارجی  يدر این بخش، ابتداً مروري بر چند مطالعه
و  ي نفتی بر متغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي صادرکنندهها شوكبررسی تأثیر 
  . ردیگ یمنفت صورت  ي واردکننده

، تأثیر شوك قیمت نفت را بر DSGEدر قالب یک مدل ) 2008( 12رومرو
لستان نفت آمریکا، نروژ، کانادا و انگ ي دکنندهیتولمتغیرهاي کالن اقتصادي چهار 

در این مطالعه منحنی فیلیپس با لحاظ درآمدهاي نفتی  .اندمورد بررسی قرار داده
نتایج حاصل از  .تورمی بیشتر است، طراحی شده استفشار  يکه ایجادکننده

نهایی و  يدهد که، مصرف، تورم، هزینهالعمل آنی نشان می تحلیل توابع عکس
تولید در مقابل واکنش . دهد یمبه شوك قیمت نفت واکنش مثبت نشان دستمزد 

تثبیت تورم و مصرف،  منظور بهنتایج،  يبر پایه .به شوك قیمت نفت منفی است
سیاست پولی تیلور با  ياقتصادهاي مورد مطالعه واکنش بهتري نسبت به قاعده

 .  دهدکاالهاي نهایی و تولید نفت نشان می يلحاظ هر دو رده
ي تجربی براي کشور چین و با استفاده از ا مطالعهدر ) 2010( 13دو و وي

ي نفتی را بر تورم و رشد اقتصادي ها شوكیک مدل خودرگرسیونی برداري، اثر 
ي نفتی اثر معنادار بر هر دو ها شوكکه  دهد یمنشان  هاآننتایج . اند کردهبررسی 

   .متغیر تورم و رشد اقتصادي کشور چین دارد
ي نفتی را بر متغیرهاي کالن اقتصادي ها شوكاثر ) 2011(لوایمی و فاووه 

از مدل خودرگرسیونی برداري و آزمون علیت گرنجر بررسی  يریگ بهرهنیجریه با 
ي نفتی اثر معنادار و منفی بر تولید در ها شوكکه  دهد یمنشان  هاآننتایج . اند کرده

  . اقتصاد نیجریه دارد

                                                        
12 Romero, R.E.   
13 Du, L. and Wei, H.Y. Ch. 
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اي تجربی براي کشورهاي در مطالعه) 2012( 14امانی و بردالی
هاي پویا، تأثیر شوك هاي تابلوییرهیافت داده ينفت اوپک، بر پایه ي صادرکننده

دهد، نشان می هاآننتایج . اندهاي مالی مورد بررسی قرار دادهنفتی را بر سیاست
ولت در د يو بلندمدت منجر به افزایش اندازه مدت کوتاهافزایش قیمت نفت در 
 . گرددنفت می ياقتصادهاي صادرکننده
در چارچوب  DSGEبا استفاده از یک مدل ) 2013( 15کولگنی و مانرا

هاي انبساطی هاي قیمت نفت و سیاستهاي تجاري واقعی، اثر شوكمکتب چرخه
نفت عضو شوراي همکاري خلیج بررسی  يمالی را بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده

بخش خصوصی و  يجا بهبخش عمومی  یران برونبیانگر اثر  هاآننتایج . اندکرده
  .نفتی به سبب افزایش درآمدهاي نفتی استرکاهش تولید غی

ي تجربی براي دو کشور برزیل ا مطالعه، در )2013( 16جالیس کاوال کانتی
ي ها شوكو آمریکا، با استفاده از یک مدل ساختاري خودرگرسیونی برداري، اثر 

که  دهد یمنشان  هاآننتایج  .اند کردهتی را بر متغیرهاي کالن اقتصادي بررسی نف
ي بر نوسانات رشد اقتصادي امریکا در طی زمان ا کاهندهي نفتی اثر ها شوكاوالً، 
  . ي نفتی اثر معناداري بر رشد اقتصادي برزیل نداردها شوكثانیاً، . دارد

متغیرهاي کالن اقتصادي، در ي نفتی بر ها شوكبررسی تأثیر  ي نهیزم در
ی زمان يسرهاي مختلف اقتصادسنجی داخل کشور مطالعات زیادي بر پایه مدل

در پژوهشی به ) 1388(مثال، امامی و ادیب پور  عنوان به. صورت پذیرفته است
نتایج . اند پرداختهي نفتی بر تولید در اقتصاد ایران ها شوكبررسی اثرات نامتقارن 

منفی بیشتر  مثبت نفتی از شوك ، اثر شوكمدت کوتاهکه در  دده یمنشان  هاآن
با استفاده از مدل ) 1388(صمدي و همکاران  .است ولی در بلندمدت برعکس است

ي نفتی را بر متغیرهاي کالن اقتصادي بررسی ها شوك، اثر VARسري زمانی 
که متغیرهاي کالن اقتصادي در اقتصاد ایران به  دهد یمنشان  هاآننتایج  .اند نموده
ي دیگر، شیرین بخش و ا مطالعهدر . دهند یمي نفتی واکنش معنادار نشان ها شوك

کشاورزي  يها بخش ي افزودهي نفتی را بر ارزش ها شوكاثر ) 1389(مقدس بیات 
. اند نمودهو خدمات در ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداري بررسی 

واکنش  مبادله قابلبخش  عنوان بهکه بخش کشاورزي  دهد یمنشان  هاآننتایج 
                                                        

14 Amany, A.E.A. and Bradley, M.D. 
15 Cologni, A. and Manera, M. 
16 Cavalcanti, T. and Jalles, J.T. 
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یک  عنوان بهبخش خدمات  در مقابل، .دهد یمي نفتی نشان ها شوكمنفی به 
وجود  هاآننتایج . ردیپذ یممثبت  ریتأثي نفتی ها شوكاز  مبادله رقابلیغبخش 

 یدوست مهمانکمیجانی و اسدي  .دینما یمبیماري هلندي در اقتصاد ایران را تأیید 
ي نفتی را بر رشد اقتصادي در ایران با استفاده از ها شوكاثرات پویاي ) 1389(

ي نفتی اثر ها شوكکه،  دهد یمنشان  هاآننتایج  .اند نمودهبررسی  VARمدل 
در ) 1389(نظري و مبارك . معنادار و مثبت بر رشد اقتصادي در ایران دارند

ي تابلویی، رابطه بین وفور ها دادهي تجربی و با استفاده از مدل رگرسیون ا مطالعه
نفت  ي دکنندهیتولمنابع طبیعی، بیماري هلندي و رشد اقتصادي را در کشورهاي 

بیماري هلندي در این اقتصادها  يحاکی از وجود پدیده هاآننتایج . اند کردهبررسی 
ي نفتی را بر ها شوكنامتقارن  اثرات )1391(التجائی و ارباب افضلی  .است

متغیرهاي کالن اقتصادي با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداري ساختاري مورد 
ي منفی بر رشد ها شوك ریتأثکه  دهد یمنشان  هاآننتایج . اند دادهمطالعه قرار 
ي ا مطالعهدر ) 1393(ارشدي و موسوي  .ي مثبت، بیشتر استها شوكاقتصادي از 

ي قیمت ها شوكي از رویکرد خودرگرسیونی برداري تأثیر پویاي ریگ بهرهتجربی با 
ي ها شوكنتایج،  ي هیپا بر. اند کردهنفت را بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي بررسی 

 .مثبت و منفی قیمت نفت اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادي در ایران دارند
اثر منفی بر رشد اقتصادي  ي منفیها شوكي مثبت اثر مثبت و ها شوك که يطور به

  .دارند
هاي نفتی بر متغیرهاي کالن اقتصادي و بر شوك ریتأثبررسی  يدر زمینه

متوسلی و  .کشور چند مطالعه صورت گرفته استدر داخل  ،DSGEهاي پایه مدل
نیوکینزي را براي ایران طراحی  DSGEاي، یک مدل در مطالعه) 1389( همکاران
دهد که تولید مدل نشان می يساز هیشبو  یمقداردهنتایج حاصل از  .اندکرده
. دهندنفتی و تورم واکنش مثبت به شوك درآمدهاي نفتی نشان میرغی
کید بر نقش چسبندگی قیمت و أاي با تدر مطالعه) 1391(حسینی و همکاران رفخ

راحی دستمزد، یک مدل ساده نیوکینزي را با حضور شوك قیمت نفت براي ایران ط
هاي نفتی نفتی و تورم به شوكردهد که تولید غینشان می هاآننتایج . اندکرده
با استفاده از ) 1393(صمیمی و همکاران  .دهندنش معنادار و مثبت نشان میواک

یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزي جدید اقتصاد باز به ارزیابی اثر 
نشان  آمده دست بهنتایج . اند پرداختهپولی بر اقتصاد ایران ري پولی و غیها تکانه
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نفتی و تورم مثبت ردرآمد نفت بر تولید غی يها تکانهاولیه  ریتأثکه  دهد یم
  .باشد یم
 
  مدل تحقیق -4

ي قیمت و تولید نفت بر متغیرهاي ها شوكبراي بررسی اثر  شده یطراحمدل 
ي اقتصادي به ها بنگاهکالن اقتصادي ایران، شامل شش بخش خانوار،  يعمده

تفکیک داخلی، وارداتی و صادراتی، دولت، بانک مرکزي، بخش نفت و بخش 
  . خارجی است

  
  بخش خانوار  -4-1

که بخش خانوار ترجیحاتی روي  گردد یم، فرض شده یطراحدر چارچوب مدل 
و  )   (اوراق مشارکت  ،)    ( نیروي کار يعرضه ،)   (ي گذار هیسرما ،)   (مصرف 

 بر این اساس، تابع مطلوبیت انتظاري تنزیل شده بخش خانوار. دارد )   (نقدینگی 
∑    :گردد یمزیر تصریح  صورت بهطی ادوار زندگی                          −                 +                 )1(      

              
:   { ،)1( يدر معادله  ≥  مصرف بخش خانوار، ي دهنده نشان} 0

}    :  ≥ :   {نیروي کار،  يمیزان عرضه }0  ≥ تقاضاي نقدینگی بخش  }0
شود که شوك  فرض می .شوك ترجیحات است    نرخ تنزیل ذهنی و   ، خانوار

ي مصرف، معکوس  دورهمعکوس کشش جانشینی بین  به ترتیب    و   ،  ،   همچنین .کند اول پیروي می يخودرگرسیونی مرتبهترجیحات از یک فرآیند 
ي ها پرداختکشش نیروي کار با توجه به دستمزد واقعی، معکوس کشش تراز 

اسمی بخش  ياز طرفی قید بودجه. پولی است ينقدي و ضریب ترجیح مانده
+         :شود یمزیر تبیین  صورت بهخانوار          +     ,  +     , =           ,  +         +         ,  +      ,  +       ,  +     , )2(                                                                                  

       
یزان م  ,   ي بخش خانوار، گذار هیسرما ي دهنده نشان    ، )2( يدر معادله

       ،ها اتیمالخالص     اوراق مشارکت داخلی نگهداري شده توسط خانوارها، 
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دستمزد نیروي کار و     ، CPIشاخص     نهایی،  توسط بنگاه شده میتقسسود    .باشد یمسرمایه ) عایدي(بازدهی     
≤ (زمانی  يهمچنین خانوار در هر دوره تشکیل سرمایه  يبا معادله) 0

=     :زیر روبرو است  (1 −  )     +   1 −               )3(                                                  
        

  
در  .براي تمامی خانوارها یکسان است فوق يفرض بر این است که معادله

=       . باشد یمنرخ استهالك سرمایه   ، )3( يمعادله          +     ,     ~ (0, شوك تکنولوژي ماناي   (    
  .باشد می 17گذاري خاص سرمایه

که در  باشد یم يگذار هیسرماتعدیل  يتابع هزینه           در این معادله،
وقفه ا ي جاري و بگذار هیسرماي وابسته به گذار هیسرماتعدیل  يآن تابع هزینه

.)  به طوریکه. باشد یم این تابع داراي . باشد یم یک تابع محدب و فزاینده (
(1)"   :یی به شرح زیر استها یژگیو =    ≻ (1)  و    =    (1) = 0 )4(                                                    

          
 ).200519، سکریستیانو، ایچنبایوم و ایون( دارد 18داللت بر جمع  Aدکه در آن نما

است  بر نهیهز يگذار هیسرمااین فرم تابعی داللت بر این دارد که تغییر دادن سطح 
خطی  - ي لگاریتمها ییایپو .یلی در شرایط باثبات وجود نداردتعد يو هیچ هزینه

قرار  ریتأثتعدیل تحت  يشده در اطراف شرایط باثبات تنها با انحناي تابع هزینه
ي را گذار هیسرماي، ایستایی در گذار هیسرماي تعدیل ها نهیهزوجود ).   ( ردیگ یم

تصمیم . شود یمي منعکس گذار هیسرماي در وقفه ي کها گونهبه  کند یمبیان 
  هیسرمااست، به طوري که تغییر دادن سطح  نگر ندهیآي همچنین گذار هیسرما
ي با توجه به افزایش موقتی در مقدار گذار هیسرماکشش  .شود یم بر نهیهز يگذار

تعدیل مرتبط  يجاري نصب شده به صورت معکوس با پارامتر هزینه يسرمایه
=  ا است که ب   .شود یمنشان داده     

                                                        
17 Stationary Investment-Specific technology Shock 
18 Aggregate 
19 Christiano, L.J. and Eichenbaum, M. and Evans, Ch.L. 
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از کاالهاي  CESداراي فرم    و     خانوار،  يقید بودجه يدر معادله
=     20:باشند یمي داخلی و خارجی به صورت زیر گذار هیسرمامصرفی و   (1 −   )   (   )      + (  )   (   )             )5(                                             

  
مصرف کاالهاي خارجی     مصرف کاالهاي داخلی و     که در آن، طوريبه
کشش جانشینی    سهم واردات در مصرف کل و    همچنین  .باشد یم) وارداتی(

 يقید هزینه را با توجه به   خانوار  .باشد یمبین کاالهاي مصرفی داخل و وارداتی 
+         :کند یمزیر حداکثر      ,    =      )6(                                                                       

             
شاخص قیمت کاالهاي   ,   شاخص قیمت کاالهاي داخلی و     که در آن 

به  CESداراي فرم  )   (CPIهمچنین شاخص کل قیمت  .باشد یممصرفی وارداتی 
=   P  :صورت زیر است  (1 −   )(   )    + (  )(   , )          )7(                                           

  
 يرابطه يي مصرف بخش خانوار نسبت به قید هزینهحداکثرسازدر نتیجه 

1) =     :دیآ یمدست ه کاالهاي داخلی و وارداتی ب، معادالت زیر براي مصرف )7( −   )             )8(                                                                                   =       ,          )9(                                                                                        
  

=    :شود یمبه صورت زیر تصریح  کل گذاري مشابه با سبد مصرفی، سرمایه  (1 −   )   (   )      + (  )   (   )             )10(                                              
     

ي وارداتی گذار هیسرماکاالهاي     ي داخلی، گذار هیسرماکاالهاي     که در آن، 
کشش جانشینی بین کاالهاي    ي و گذار هیسرماسهم واردات در    ، )خارجی(

زیر  يرا نیز با توجه به قید هزینه   خانوار . باشد یمي داخلی و وارداتی گذار هیسرما
  :دینما یم حداکثر

                                                        
20 Gelain, P and Julikov, D 
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       +    ,     =       )11(                                                                              
      

و شاخص  باشد یمي وارداتی گذار هیسرمااخص قیمت کاالهاي ش  ,   که در آن، 
=   P  :برابر است با)    (کل قیمت سرمایه گذاري   (1 −   )(   )    + (  )(   , )          )12(                                          

       
شاخص قیمتی   ,    شاخص قیمت داخلی و    ، )12( يدر معادله

1) =     :دهد یمسازي فوق نتیجه رفرآیند حداکث .باشد یمي وارداتی گذار هیسرماکاالهاي  −   )               )13(                                                                                   =       ,          )14(                                                                                         
  

خش خانوار به ي رفتار بساز نهیبهي لهحال با تشکیل تابع الگرانژ مسأ
=                        21:باشد صورت زیر می                )15(                                                                         (  )  =           )16(                                                                                                     =       1 −      )17(                                                                                 =    1 −          −   (       )        +                 (      )(      )  )18(          

     =                  +     (1 −  )  )19(                                                     
  

                                                        
گیري تابع الگرانژ نسبت به  به ترتیب از مشتق) 19(الی ) 15(الزم به ذکر است که استخراج معادالت  21

تابع الگرانژ . و حجم سرمایه به دست آمده است گذاري متغیرهاي مصرف، نیروي کار، حجم نقدینگی، سرمایه
=    :باشد به صورت زیر می           11 −   (   )    − 11 +   (   )    +   1 −   (   )      

   +                 +         +        +        +      +   −   −          −    −    +   (1 −  )     +  1−  (         )      −      
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  و به  دهد یمي را نشان ا دورهبده بستان مصرف بین ) 15( يمعادله
نیروي کار توسط بخش  يبهینه يعرضه) 16( يمعادله. اولر مشهور است يمعادله

پول بخش خانوار  يتابع تقاضاي بهینه) 17( يمعادله .گذارد یمخانوار را به نمایش 
ي و موجودي گذار هیسرماصورت بهینه توابع تقاضاي ) 19(و ) 18( يمعادله. است

بیانگر نسبت ضریب الگرانژ قید     معادله،  2در این . سرمایه بخش خانوار است
است و نشان  )  (خانوار  يبه ضریب الگرانژ قید بودجه )  (ه تشکیل سرمای

نصب  ينسبت ارزش بازاري بر حسب ارزش جایگزینی یا ارزش سرمایه يدهنده
توبین نهایی نامیده     که اصطالحاً  باشد یمجایگزینی  يشده بر حسب هزینه

.)  رکه اگ کند یمبیان ) 18( يمعادله .شود یم ) = ي ها نهیهزیعنی ( باشد 0
=     :، داریم)تعدیل وجود ندارد        )20(                                                                                                             

که  کند یمي سرمایه است و بیان گذار متیقنیز بیانگر ) 19( يمعادله
بعد دریافت  يقیمت نسبی سرمایه برابر است با بازدهی مورد انتظاري که در دوره

  .گردد یم
  

  بخش بنگاه -4-2
هاي  کنند؛ بنگاه ها فعالیت می کلی سه دسته از بنگاه طور بهدر چارچوب اقتصاد باز 

 هاي داخلی خود به دو دسته تولیدکنندگان نهایی بنگاه. داخلی، وارداتی و صادراتی
اي یک کاالي  تولیدکنندگان واسطه .شوند اي تقسیم می کنندگان واسطهو تولید

کنند و آن را به  هاي سرمایه و نیروي کار تولید می متمایز را با استفاده از نهاده
اي را در  اي از کاالهاي واسطه کاالي نهایی که یک طیف پیوسته يتولیدکننده

هاي وارداتی یک کاالي همگن را از  بنگاه. فروشد کند، می تولید خود استفاده می
رداتی متمایز تبدیل کند، سپس آن را به یک کاالي وا بازار خارج خریداري می

هاي صادراتی کاالي نهایی  بنگاه. فروشد ها را به خانوارهاي داخلی میکنند و آن می
لذا بنگاه صادراتی  کنند؛ سازي آن را متمایز میدکنند و با برن داخلی را خریداري می

  .انحصاري محصول خودش در بازار جهانی است ي کننده عرضه
ي ها بنگاه ي داخلی،ها بنگاه، بخش بنگاه در سه سطح شده یطراحدر مدل 

  .گردد یم يساز مدلصادراتی و وارداتی 
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  هاي داخلی بنگاه -4-2-1

براي تولید کاالهاي  ها یک دسته از بنگاه. باشند هاي داخلی شامل دو دسته می بنگاه
 کنند و آن را به تولید نیروي کار را خریداري و سرمایه را اجاره می اي واسطه
یک طیف پیوسته از تولیدکنندگان کاالهاي . فروشند کاالي نهایی می يکننده
انحصاري کاالي خودشان هستند و  يکننده اي وجود دارد که هر یک عرضه واسطه

اي را به یک  واسطه ها تولیدات دوم از بنگاه يدسته. ها رقابتی هستند در بازار نهاده
گذاري  ت براي مصرف و سرمایهکنند که این محصوال می کاالي نهایی همگن تبدیل

  .گیرد توسط خانوارها مورد استفاده قرار می
  
  تولیدکنندگان نهایی -4-2-1-1

  :شود یمکه، کاالي نهایی با استفاده از تکنولوژي زیر تولید  گردد یمفرض 

  =  ∫ (   )                 )21(                                                                            
       
 

1(مارك آپ ناخالص  .کل تولید است   م و اjولید بنگاه ت    که در آن  +    ( 
)برابر با   .باشد یمم اjشش قیمتی تقاضا براي کاالي ک که نحوي، بهباشد یم (    

= εمتغیر و برابر با   همچنین فرض شود که  مارك     همچنین . باشد یم         
  . باشد یمآپ قیمت متغیر در طول زمان 

  log     =      ̅ +     ,       ~ (0,     ) )22(                                                 
شوك فشار هزینه  عنوان بهاین معادله . باشد یم     22باثباتمقدار   ̅ که در آن،  

ي هزینه در بخش ساز حداقلهمچنین شروط  .شود یمتورم شناخته  يبراي معادله
  :شود یمزیر نوشته  صورت بهکاالهاي نهایی 

    =               
      )23(                                                                                       

           =  ∫                    )24(                                                                             
                                                        

22 Steady State 
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  .باشد یمشاخص قیمت داخلی     م و اj  يا واسطهقیمت کاالي     که در آن، 
  
  يا واسطهتولیدکنندگان کاالهاي  -4-2-1-2

اي در بازار نهادها به صورت رقابتی فعالیت  واسطهکاالي  يي تولیدکنندهها بنگاه
پرداخت  هاآنرا به    نموده و حقوق  نیروي کار را از خانوارها کرایه هاآن. کنند یم
بنگاه . کنند یمرا پرداخت     و عایدي  کنند یمهمچنین سرمایه را اجاره . کنند یم
jکند یمداگالس زیر تولید  -ا بر اساس تابع تولید کابر   م، ا:      =                    − ф )25(                                                                  

         log    =    log      +     ,    ∶  (0,    ) )26(                                           
           

سود صفر در شرایط  يکه تضمین کننده باشد یمثابت بنگاه  يهزینه фکه در آن، 
 .دهد یمفرآیند شوك تکنولوژي مانا را نشان  ،)26( يمعادله .باشد یمباثبات 
. کنند یمي خود را با توجه به قید تابع تولید حداقل  نهیهز اي واسطه يها بنگاه
+   (     )     :اي به صورت زیر است واسطه يها بنگاهپیش روي  يلهأمس         )27(                                                                                  

       (   ,      ) 
  :داراي تابع الگرانژي به فرم زیر خواهد بود) 25(نسبت به قید که 

        =             +           +        −                    )28(        
               

=           :فوق به صورت زیر است يلهي اول براي مسأشرایط مرتبه 0⟹    −      (     )   (   )   = 0 )29(                                 
                   = 0⟹      −     (1 −  )(     ) (   )  = 0 )30(                                
            

 يساز سادهترکیب و  .نهایی واقعی است يبیانگر هزینه   ضریب الگرانژ 
  :دهد یمدست هزیر را ب ي، رابطه)30(و ) 29(معادالت 
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         =                  )31(                                                                                  
       

نهایی تولید به صورت زیر  يهزینه يمعادله) 29( در) 31(با جایگذاري 
=      :دیآ یمدست هب                                   )32(                                                

ي  لهأمسي با ا واسطهقابل توجه آن است که، تولیدکنندگان کاالهاي  ينکته
1(یعنی معادل با  هاآندر هر دوره تنها بخشی از . دیگري نیز روبرو هستند − از  ) 

را تعدیل کنند و فرآیند  شانیها متیقبه صورت بهینه  توانند یم ها بنگاه
ی ابی نهیبه توانند ینمیی که ها بنگاهبراي ). 1983کالو (ي را انجام دهند گذار متیق

=        :شود یم 23يبند شاخصقبل  يبا تورم دوره ها متیقکنند،   (   )     )33(                                                                                          
بدین  .کند یمي قیمت را مشخص بندشاخص يارامتري است که درجهپ  که 

سازي سود تنزیل شده انتظاري بنگاه به صورت زیر رحداکث يلهترتیب، مسأ
∑  Max  :باشد یم (  )             ∏ (       )          −                )34(             

                     
تولیدکنندگان نهایی  يلهیوس به اي واسطهکه با توجه به تابع تقاضاي کاالي 

  :شود یم حداکثر

Y    =  ∏ (       )                            )35(                                                   
          
 

  24:ه صورت زیر استب ∗  اول براي قیمت بهینه  يشرط مرتبه
                                                        

23 Indexation 
با شوك تکنولوژي یکسانی روبرو هستند و نسبت سرمایه به تولید بهینه براي  ها بنگاهي از آنجائی که همه 24
  حل . یکسان است ها بنگاهي براي همه ∗  اي مشابه است، قیمت بهینه  واسطهي تولیدکنندگان همه
= (است  ریپذ انعطاف ها متیقو با فرض اینکه  ∗  ي فوق براي معادله اي مطابق با رقابت  جهینت، )0

را مساوي با مارك آپی بر روي  شانیها متیق ها بنگاهي که در آن همه دیآ یمدست انحصاري استاندارد به
∗  . کنند یمي نهایی اسمی تنظیم هزینه = (1 +    )     



             تعادل عمومی پویاي تصادفی اقتصاد باز  طراحی یک مدل...  
  

 
    ∑ (  )       ( −      ∏                     )       ∗   +    

(        )  ∏ (            )                            = 0 )36(                                     

           
ي ها متیق توانند یم ها بنگاهزمانی بخشی از  يبا فرض بر اینکه در هر دوره

ي خود را با استفاده از نرخ ها متیقي تنظیم کنند و بقیهخود را به صورت بهینه 
، شاخص قیمت کل مطابق با متوسط وزنی زیر کنند یم يبند شاخصتورم گذشته 

  :است

    =   ∫ [     (     )  ]        +  ∫ (  ∗)            )37(                                    

(   )      =   [     (     )  ]      +  (1 −  )(  ∗)     )38(                            
  

ي ها نینزیک يبریهمنحنی فیلیپس ) 36( با) 38(، )37(ترکیب معادالت 
این منحنی به  26صورت لگاریتم خطی سازي شده .دهد یمدست هب را 25جدید

=      :صورت زیر است               +              +       (    )(   )  (    +     ) )39(    

  
= ( باشند ریپذ انعطافکامالً  ها متیقتوجه شود که، اگر  و مارك آپ  )0
نهایی واقعی  ياي که در آن هزینه معادلهفوق به  يقیمت صفر باشد، معادله

  .شود یممساوي با یک است، تبدیل 
  

  صادرکنندگانواردکنندگان و  -4-2-2
) 2007( 27آدولفسون و همکاران يبه تبعیت از مطالعه بخش واردات و صادرات

که کاالي همگن  باشد یمبخش واردات شامل تعداد زیادي بنگاه  . تبیین شده است

                                                        
25 Hybrid New Keynesian Phillips Curve 
26 Log-Linearization  
27 Adolfson and et.al. 
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 کنند یمو در عوض آن را تبدیل به کاالهاي متمایز  کنند یمرا از خارج خریداري 
این کاالهاي متمایز سپس به  ).شود یمي انجام سازداین کار با استفاده از برن(

. شود یمفروخته  28چسبندگی پول ملی يلهخانوارهاي داخلی و با توجه به مسأ
 ).خارجیCPI ( کنند یمریداري خ ∗   کاالهاي همگن را در قیمت  ها بنگاه

با چارچوب  میریگ یمي وارداتی در نظر ها بنگاهچارچوبی که در اینجا براي 
بخشی از واردکنندگان . اي در مورد تنظیم قیمت یکسان است واسطه يها بنگاه (1 − یی که ها بنگاهبراي آن دسته از . ی کنندابی نهیبه در هر دوره توانند یم (  
=        :شود یمی کنند قیمت به صورت زیر تعیین ابی نهیبه توانند ینم  (   )     )40(                                                                                         

شاخص  .باشد یمي قیمت کاالهاي وارداتی بند شاخصي درجه   که در آن، 
  :باشد یمقیمت کاالهاي وارداتی به صورت زیر 

    =   ∫     ,                )41(                                                                         

log  :باشد یممارك آپ قیمت کاالهاي وارداتی به صورت زیر  يو معادله     =  log  ̅  +      ,      ∶   ( ,    ) )42(                                                
          

کاالي وارداتی متمایز  jترکیبی پیوسته از )      (وارد شده کاالهاي 
و از  شود یمعرضه   ,   بنگاهی متمایز و با قیمت  يلهیوس بهکه هر یک  باشد یم

  :کنند یمبه صورت زیر تبعیت  CESیک تابع 

      =   ∫       ,                  )43(                                                           

   
این معادله داللت بر این دارد که تقاضا براي کاالهاي وارد شده به صورت 

  :زیر است

     ,  =      ,                   )44(                                                                        

  سود خود  ي واردکنندهها بنگاهي، ا واسطهمشابه با تولیدکنندگان کاالهاي 

                                                        
28 Local currency 
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جهت  29.کنند یمحداکثر ) 1983(را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو 
ي واردکننده پرداخته ها بنگاهي ي بهینهگذار متیقي لهي به مسأساز خالصه

منحنی فیلیپس تورم کاالهاي  يسازي شدهدر نهایت فرم لگاریتم خطی . شود ینم
دست هاول ب يوارداتی از ترکیب شاخص قیمت کل کاالهاي وارداتی و شرط مرتبه

دست ههاي وارداتی به صورت زیر ب حداکثر سازي سود بنگاه يلهآمده از مسأ
=      :آید می               +              +       (     )(    )  (     +     ) )45(           
  

  . ماستا  tيورم ناشی از قیمت کاالهاي وارداتی در دورهت     که در آن 
ضریب چسبندگی قیمت کاالهاي    در یک چارچوب مشابه با فرض آنکه 

ي قیمت کاالهاي صادراتی باشد، مشابه با بخش بند شاخصي درجه   صادراتی و 
منحنی فیلیپس تورم کاالهاي صادراتی داراي فرم لگاریتم خطی سازي وارداتی، 

  30 :شده به صورت زیر خواهد بود

                                                        
  :کنند هاي وارداتی جریان سود تنزیل شده خود را نسبت به تابع تقاضاي کاالي وارداتی حداکثر می بنگاه 29
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. کنند حداکثر می) 1983(هاي صادراتی سود خود را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو  بنگاه 30
هاي صادراتی جریان سود تنزیل شده خود را نسبت به تابع تقاضاي کاالي صادراتی  این منظور بنگاه براي

   :کنند حداکثر می
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    =               +              +       (     )(    )  (     +     ) )46(        
، تقاضاي خارجی براي CESضمن آنکه، با فرض پیروي صادرات از یک تابع 

=        :باشد یمکاالهاي داخلی به صورت زیر          ∗   ∗   ∗ )47(                                                                                   

شاخص قیمت مصرف کننده  ∗   شاخص قیمت کاالهاي صادراتی،     که در آن، 
کشش جانشینی بین کاالهاي صادرات  ∗ کشورهاي خارجی،  يمصرف کنندهبراي 

  .باشد یمل صادرات خارجی ک ∗  و  داخلی و خارجی
  
  دولت و بانک مرکزي -4-3

داگالس از درآمدهاي نفتی  تابعی کاب)   (که مخارج دولتی  شود یمفرض 
=     :باشد)    (و شوك مخارج دولت )   ( ها اتیمال، )   (  f(   ,   )  =      ×      ×     )48(                                      

                       
  . شوك مخارج دولت است    وکشش درآمدهاي نفتی   که در آن، 

  نفت  يدر کشورهاي صادرکننده 31)1993(بر اساس خان و ناجام 
اگر درآمدهاي نفتی افزایش  .شودعمدتاً بر اساس نفت تنظیم میهاي دولتی هزینه

هاي دولتی در طول زمان خودشان را مطابق با درآمدهاي نفتی پیدا کند، هزینه
  .کندتعدیل می

هاي مالیاتی و به تبع آن مالیات با توجه به اینکه با افزایش درآمد ملی، پایه
لذا مالیات را به صورت تابعی از درآمدهاي ملی در نظر  .کندافزایش پیدا می

log  :کند یمي که از یک قاعده به صورت زیر پیروي طوربه، میریگ یم    =    log    +      ,    ∶   ( ,    ) )49(                                                 
، لذا صادرات شود یمتعیین  زا برونبا توجه به اینکه قیمت نفت به صورت 

=        :شود یمبر حسب ریال به صورت زیر تعیین  ناشی از نفت      ×     ×    )50(                                                                             
   

                                                        
31 Khan, Ashfaque H., and Najam-us-Saqib, 1993. 
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همچنین قیمت . نرخ ارز واقعی است     وولید نفت ت    یمت نفت، ق     که در آن
:کنند یمبه صورت زیر تبعیت  AR(1)نفت و تولید نفت از یک فرآیند 

    log    =     log      +      ,     ∶     ,      )51(                                    log     =     log       +       ,     ∶   ( ,     ) )52(                                   
  

از      بمعادل ضری) OR(که درآمدهاي نفتی  شود یماز طرفی فرض 
ي این موضوع است که ضریب فوق در واقع مشخص کننده باشد یمصادرات نفتی 

و چند درصد به  دیآ یمدست که چند درصد از درآمدهاي نفتی از صادرات نفتی به
  . شود یمي ارزي منتقل حساب ذخیره

=    ∆ +  ,   ∆  :اسمی دولت به صورت زیر در نظر گرفته شده است ياز طرفی قید بودجه      +            −     )53(                                               
          

بانک  يلهیوسبهتغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت است که   ,   ∆که در آن، 
  بیانگر تغییرات اوراق مشارکت نگهداري شده     ∆ و شود یممرکزي نگهداري 

ي بانک مرکزي به صورت زیر ها پرداختاز طرف دیگر، تراز .مردم است لهیوسبه
=     ∆ +  ,   ∆  :است    ∆    + ∆   , )54(                                                       

         
   ، ها بانکتغییرات اسمی منابع       ∆ ،تغییرات اسمی پول  ,   ∆ که در آن،

بانک مرکزي نگهداري  يلهیوسبهتغییرات اوراق مشارکت اسمی دولت که   ,   ∆ وي خارجی بانک مرکزي به صورت اسمی ها ییداراغییرات ت    ∆نرخ ارز اسمی، 
 يهمان تغییرات پایه     ∆ +  ,   ∆، )54( يدر معادله. باشند یم، شود یم

=      :، لذاشود یمنشان داده     ∆پولی یا پول پرقدرت است که با نماد      ,  +      )55(                                                                                     
       

حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزي را ) 55(و ) 54(، )53(ترکیب معادالت 
−      :دهد یمدست هبه صورت زیر ب        +      =        −          +      +             −     )56 (         
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مربوط به حساب  ي، معادلهCPIبر شاخص ) 56( يبا تقسیم دو طرف معادله
−     :دیآ یمدست هب تلفیقی دولت و بانک مرکزي به صورت واقعی        +     =          −          +     +               −    )57(   

              
 

=      :دیآ یمدست هزیر ب ينرخ ارز واقعی است و از رابطه    که در آن،        ∗   )58(                                                                                                     
     

واقعی و منابع خارجی واقعی نگهداري  ضمن آنکه، مقادیر اوراق مشارکت
(  )log  :کنند یمشده توسط بانک مرکزي از روابط زیر تبعیت   =    log(   ×   )  +   log(   ) +   log(    )  +   log(    )  +     ,    ∶   ( ,    ) )59(                                                          

                                      log(   ×   )  =    log(     ×     )  +   log(   ) +    log    +  log(    ×    )                                                                                            )60(  
باشند که به العمل بانک مرکزي میتوابع عکس يدهندهمعادالت باال نشان

بدین مفهوم که واکنش بانک  .شودپولی در اقتصاد استفاده می هايعنوان قاعده
  اوراق مشارکت و ذخایر خارجی بانک مرکزي در مقابل  مرکزي را از کانال

به عبارت دیگر ضرایب متغیرهاي معادالت  .گذاردمیهاي نفتی به نمایش شوك
العمل بانک مرکزي را عکس هاآنتوان با تعیین فوق پارامترهاي سیاستی بوده که می

گذاري تورم و تغییر درآمدهاي ناشی هاي مختلف ارزي، قواعد مختلف هدفدر نظام
  .از صادرات نفت مورد بررسی قرار داد

  
  بخش خارجی -4-3

بخش خارجی براي سادگی از فرآیندهاي ) ∗  (و تورم ) ∗  (تولید  که دشو یمفرض
log  :زیر تبعیت نمایند   ∗  =    ∗ log     ∗  +     ∗ ,    ∗ ∶   ,   ∗  )61(                                       

           log   ∗  =    ∗ log     ∗  +     ∗ ,    ∗ ∶     ,   ∗  )62(                                    
           

∗   و ∗    که در آن،   .به ترتیب شوك تولید و تورم بخش خارجی هستند  
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  بازارها يشرط تسویه -4-4
در این مقاله،  .کامل بازارهاست ي، تسویهDSGE يها مدلي بارز ها یژگیویکی از 

و ) 64و  63( يبرقراري اتحاد درآمد ملی در رابطه هايتسویه بازارها در قالب شرط
=       :به صورت زیر بیان شده است) 65( يدر رابطه ها پرداختتراز حساب       +      +      +      +     +        −      +      ,      =      +      )63(                                                                 =   +      )64(                                                                                            ∆   =        +           −      )65 (                                                 

   

مجموعه پارامترهاي ساختاري و سیاستی مدل را در  الزم به ذکر است که
=    32:بیان نمود توان یمزیر  يقالب مجموعه {  ,   ,   ,   ,   ,  ,  ,  ,   ,  ̅ ,  ̅ ,  ̅ ,  ,  ,   ,   ,   , ,   ,    ,    

   , ,   ,    ,   ,   ∗ ,   ∗ , ∗,  ,  , ,  ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,   ,   ,   } )66(      
   

  نتایج -5
را ) 65( يدر رابطه شده حیتصرتحلیل تجربی مدل، مجموعه پارامترهاي  منظور به

در این  .است شده  ارائه) 1( ينتایج در جدول شماره . میینما یمکالیبره و برآورد 
نبع مورد استفاده آورده شده پارامترهاي مدل به همراه م جدول مقادیر کالیبره شده

، مقادیر کالیبره شده برخی از گردد یممشاهده ) 1(در جدول  که همچنان .است
و مقادیر دیگر پارامترها از محاسبات  شده استپارامترها را از مطالعات گذشته اخذ 
. اند شدهحقیقی از اقتصاد ایران حاصل  يها دادهاقتصادسنجی صورت گرفته بر روي 

جانشینی بین و کشش  يگذار هیسرما، سهم واردات در مصرف و )1(در جدول 
و ) 7(تصریح شده در روابط  CESاز برآورد تابع  و وارداتی یکاالهاي مصرفی داخل

دست هب 1382تا  1357زمانی  يي سري زمانی طی دورهها دادهبا استفاده از ) 10(
کشش درآمدهاي نفتی از برآورد تابع مخارج کاپ داگالس مخارج دولت با  .دان آمده

برآورد شده  1389تا  1344نی زما يی طی دورهزمان يسر يها دادهاستفاده از 
ضرایب خودرگرسیونی معادالت مربوط به قیمت، تولید و صادرات نفت از  .است

                                                        
ي تعادل بلندمدت توانند محاسبات مربوط به لگاریتم خطی سازي معادالت و محاسبهخوانندگان مقاله می 32

  . متغیرها را از نویسندگان درخواست کنند
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قیمت، تولید و  يها دادهبرآورد یک مدل خودرگرسیونی سري زمانی بر روي 
همچنین ضرایب . اند آمدهدست هب 1389تا  1352زمانی  يصادرات نفت طی دوره

و ضرایب ) 59( يواقعی بانک مرکزي در معادله مربوط به معادالت اوراق مشارکت
از برآورد ) 60( يي خارجی واقعی بانک مرکزي در معادلهها ییداراي معادله

دست هب1388تا  1355زمانی  يی طی دورهانزم يسر يها دادهرگرسیونی براي 
ي سري زمانی مورد نیاز از بانک ها دادهي شایان ذکر است که، کلیه .آمده است
  .ي زمانی بانک مرکزي اخذ شده استها يسراطالعات 

  
  کالیبراسیون و برآورد پارامترهاي مدل: 1جدول 

=   )1391(شاه حسینی و بهرامی  2/0 ضریب ترجیح مانده پولی    )1391(توکلیان  42/0 سهم سرمایه از تولید   محاسبات تحقیق 35/0 سهم وارداتدر سرمایه گذاري    محاسبات تحقیق 11/0 سهم واردات در مصرف کل    )1391(توکلیان  39/2 ي نقديها پرداختمعکوس کشش تراز     )1391(، توکلیان )1385(طائی  17/2 معکوس کشش عرضه نیروي کار    )1391(توکلیان  571/1 ي مصرفا دورهمعکوس کشش جانشینی بین     )1389(شاهمرادي و ابراهیمی  042/0 ي ثابتها هیسرمانرخ استهالك    )1391(توکلیان  96/0 تنزیلفاکتور    منبع مقدار کالیبره شده توضیحات نام پارامتر ) 2002( 33فرانسیسکو و لوئیس  1/1  پارامتر هزینه تعدیل   1
کشش جانشینی بین کاالهاي صادرات داخلی و  ∗  محاسبات تحقیق 74/0 نفتیکشش درآمدهاي    )2009(گالین و کولیکوف  5/0 ضریب چسبندگی قیمت کاالهاي صادراتی    )2009(گالین و کولیکوف  5/0 ضریب چسبندگی قیمت کاالهاي وارداتی    )1391(توکلیان  5/0 تولیدکنندگان داخلی ضریب چسبندگی قیمت    براي کشور ونزوئال

 خارجی
̅    )1389(متوسلی و همکاران   )درصد 30(  3/1  مقدار باثبات مارك آپ قیمت داخلی  ̅  )2009(گالین و کولیکوف  5/0 کاالهاي صادراتیدرجه بندي شاخص قیمت     )2009( 34گالین و کولیکوف 5/0 درجه بندي شاخص قیمت کاالهاي وارداتی    )1391(توکلیان  715/0 درجه بندي شاخص قیمت کاالهاي داخلی    )1387(خیابانی  24/7 کشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی وارداتی  ,    محاسبات تحقیق  56/1  کشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی داخل و وارداتی    )2009(گالین و کولیکوف   25/1  مقدارباثبات مارك آپ قیمت کاالهاي صادراتی  ̅  )2009( گالین و کولیکوف  25/1  مقدار باثباتمارك آپ قیمت کاالهاي وارداتی  ̅   )1389(متوسلی و همکاران   33/4  کشش جانشینی بین کاالهاي مختلف داخلی

  
  )2009(گالین و کولیکوف   3  ي وارداتیگذار هیسرماکشش جانشینی بین کاالهاي   ,   )2009(گالین و کولیکوف   3

                                                        
33Francisco J. S. and Luis A. Puch. 
34 Gelain, P. and Kulikov, D. 
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داخلی و  يگذار هیکشش جانشینی بین کاالهاي سرما   
∗   انتخابی 8/0  معادله تولید خارجیAR(1)ضریب  ∗    انتخابی  1  سهم درآمدهاي نفتی از صادرات نفتی     محاسبات تحقیق 7/0  معادله تولید نفتAR(1)ضریب      محاسبات تحقیق 8/0  معادله قیمت نفت AR(1)ضریب      محاسبات تحقیق 59/0 ضریب درآمد در معادله مالیات     )2007( 35و همکاران آدولفسون  5/1  وارداتی    انتخابی 8/0  معادله تورم خارجیAR(1)ضریب  

 
 محاسبات تحقیق 09/0 مرکزيي خارجی بانک ها ییداراضریب معادله     محاسبات تحقیق 82/0 ي خارجی بانک مرکزيها ییداراضریب معادله     محاسبات تحقیق 27/0 ي خارجی بانک مرکزيها ییداراضریب معادله     محاسبات تحقیق 90/0 ي خارجی بانک مرکزيها ییداراضریب معادله     محاسبات تحقیق 97/0 مرکزيضریب معادله اوراق مشارکتواقعی بانک     محاسبات تحقیق 18/0 ضریب معادله اوراق مشارکتواقعی بانک مرکزي    محاسبات تحقیق 53/0 ضریب معادله اوراق مشارکتواقعی بانک مرکزي    محاسبات تحقیق 06/0 ضریب معادله اوراق مشارکتواقعی بانک مرکزي     )1390(و همکاران  مشیري  72/0 فرآیند تکنولوژي AR(1)ضریب 

  مطالعات پیشین تجربی و محاسبات تحقیق: منبع
  

ي و تحلیل دینامیک مدل، معادالت مدل طراحی ساز هیشبحال به منظور 
مقادیر تعادلی . شوند یمي سازیخطشده حول مقادیر تعادلی بلندمدت، لگاریتم 

معادالت مربوط به هرکدام محاسبه شده است، که به  يبلندمدت متغیرها بر پایه
  ي شده و معادالت مربوط به ساز یخطدلیل حجم باالي سیستم معادالت 

 یخطپس از  .مقادیر تعادلی بلندمدت از گزارش آن خودداري شده است يمحاسبه
ي معادالت، مدل خطی سازي شده را با توجه به مقادیر کالیبره شده پارامترها ساز
اند، مقادیر تعادلی بلندمدت متغیرها که متناسب با اقتصاد ایران محاسبه شدهو 

فرآیند شبیه سازي به معناي پروسه تولید داده براي  .شبیه سازي شده است
  . ي مدل استزا درونمتغیرهاي 

 36فرآیند شبیه سازي روند متغیرهاي تحقیق با استفاده از نرم افزار داینار
هاي زمانی متناسب با داده ي، براي یک دورهMATLABی تحت محیط برنامه نویس

هاي زمانی هاي واقعی شامل سريداده .از اقتصاد ایران صورت گرفته استواقعی 
هاي ثابت، موجودي فصلی متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه

سرمایه، مصرف کل داخلی، مخارج دولت، درآمدهاي نفتی دولت، درآمدهاي 
                                                        

35 Adolfson, M. and Laseen, S. and Linde, J. and Villani, M. 
36 Dynare  
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 از آنجا .37باشدمی 1389تا   1369 زمانی يمالیاتی دولت و حجم پول طی دوره
که مدل به صورت لگاریتمی، خطی سازي شده است، لذا متغیرها به شکل انحراف 

لذا مدل طراحی شده، انحراف از تعادل . اند شدهاز تعادل بلندمدت در مدل گنجانده 
از این رو، جهت مقایسه  .کندازي میرا شبیه س) ف متغیرهاشکا(بلندمدت متغیرها 

زمانی لگاریتم  يها يسر هاي شبیه سازي شده،هاي واقعی با روندداده روند
براي این . متغیرهاي واقعی به فرم انحراف از تعادل بلندمدت تبدیل شده است

پس از مهیا نمودن شکاف  .استفاده خواهد شد 38منظور از فیلتر هودریک پرسکات
هاي زمانی متغیرهاي واقعی، قدرت مدل شبیه سازي شده مورد لگاریتم سري

هاي هاي زمانی دادهاین گشتاورها شامل میانگین سري. سنجش قرار خواهد گرفت
ها و ها، همبستگی این سريواقعی و شبیه سازي شده، انحراف معیار این سري

متغیر هاي زمانی واقعی و شبیه سازي شده با همچنین گشتاور هم حرکتی سري
ارائه شده  2نتایج مربوط به این گشتاورها در جدول  .باشد یمپایه شکاف تولید 

  . است
  

  ي روندهاي واقعی و شبیه سازي شدهگشتاورهاي مقایسه: 2جدول 

  
  متغیر

هم حرکتی با سري   همبستگی  انحراف معیار سري زمانی  میانگین سري زمانی
  زمانی شکاف تولید

شبیه 
شبیه   -  واقعی  سازيشبیه   واقعی  سازي

  واقعی  سازي

  1  1  64/0  072/0  094/0  002/1  9984/0  تولید
  15/0  23/0  57/0  10/0  146/0  005/1  11/1  تورم

  27/0  31/0  33/0  08/0  12/0  00/1  976/0  سرمایه گذاري
  96/0  69/0  58/0  032/0  075/0  00/1  03/1  مصرف

  42/0  48/0  57/0  06/0  10/0  002/1  23/1  موجودي سرمایه
  34/0  27/0  52/0  05/0  067/0  001/1  13/1  حجم پول
  17/0  22/0  34/0  19/0  32/0  02/1  008/1  مخارج دولت
  243/0  31/0  43/0  04/0  05/0  09/1  17/1  درآمدهاي نفتی
  12/0  178/0  61/0  18/0  26/0  02/1  16/1  درآمدهاي مالیاتی

  محاسبات تحقیق: منبع 
  

، مدل طراحی )2(مقادیر گشتاورهاي مورد استفاده در جدول  يبر پایه
شده از قدرت برازش و دقت باالیی برخوردار است و توانایی توضیح دهندگی اقتصاد 

                                                        
  . اندي زمانی بانک مرکزي اخذ شدهها يسرها از بانک اطالعات این داده 37

38 Hodrick-Prescott filter 
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 ها شوكآنی مربوط به  العمل عکسلذا در ادامه به تحلیل توابع . ایران را دارد
محور افقی این . اند شدهآتی ترسیم  يدوره 10این توابع براي  .شود یمپرداخته 
هاي زمانی و محور عمودي بیانگر درصد انحراف متغیر از سطح ایستاي توابع دوره

  . بلندمدت است
  

 توابع واکنش آنی به شوك قیمت نفت: 1نمودار 

 

 
  محاسبات تحقیق: منبع 

  
آنی متغیرهاي اصلی مدل به شوك  العمل عکس، بیانگر توابع )1(نمودار 

، شوك قیمت گردد یمکه در این نمودارها مالحظه نهمچنا. باشد یمقیمت نفت 
از ) K(و موجودي سرمایه ) I(ي گذار هیسرما، )Y(نفت باعث انحراف منفی تولید 

فرین منابع در اقتصاد ایران ن يگردد که مؤید فرضیهمی مدتشانبلندسطح تعادلی 
ي حداکثر چهار دوره به گذار هیسرماتعدیل اثر شوك قیمت نفت بر تولید و  .است

اثر منفی شوك قیمت نفت بر موجودي سرمایه  يتخلیه کهیحال، در انجامد یمطول 
، تورم )C(از طرفی دیگر، متغیرهاي مصرف  .از پانزده دوره زمان الزم دارد بیش
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)INF(نهایی  ي، هزینه)MC( حجم پول ،)M ( و مخارج دولت)G ( به شوك قیمت

  انحراف مثبت پیدا  شانیتعادلو از سطح  دهند یمنفت واکنش مثبت نشان 
بدیهی است که شوك قیمت نفت منجر به افزایش درآمدهاي ارزي دولت . کنندمی
بدین  .کند یمدولت بانک مرکزي را ملزم به تأمین منابع ریالی بودجه . گردد یم

 . کند یمترتیب حجم پول و مخارج دولت افزایش پیدا 
مدل تحقیق را نسبت به  يآنی متغیرهاي عمده توابع واکنش) 2(نمودار 

 . دینما یمشوك تولید نفت را ارائه 
 که اثر شوك تولید نفت بر متغیرهاي مدل کامالً دهد یمنشان ) 2(نمودار 

که، یک شوك تولید نفت سبب نحوي به  .مشابه با اثر شوك قیمت نفت است
از سطح تعادلی ) K(ي سرمایه و موجود) I(ي گذار هیسرما، )Y(انحراف منفی تولید 

شوك به صورت کامل زمانی اثر  يگردد و با گذشت چند دورهتشان میدبلندم
در مقابل، بروز شوك تولید نفت سبب ایجاد انحراف مثبت مصرف  .گرددتخلیه می

)C( تورم ،)INF( حجم پول ،)M( مخارج دولت ،)G (نهایی تولید  يو هزینه)MC (
شوك رزمانی اث يگردد و با سپري شدن پنج دورهمی بلندمدتشاناز سطح ایستاي 

باز  شانگردد و متغیرهاي مذکور به سطح تعادلی بلندمدتبه صورت کامل تخلیه می
  .  گردندمی

نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان  يیید فرضیهأنتایج حاصل ضمن ت
ي پولی و مالی و ها استیس يریگ شکلي نفتی نقش کلیدي در ها شوكکه  دهد یم

  . کند یمتورم بازي 
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 توابع واکنش آنی به شوك تولید نفت :2نمودار 

 

  
  نتایج تحقیق: منبع

  
  خالصه و نتیجه گیري - 6

کالن  يي نفتی بر متغیرهاي عمدهها شوكدر این مطالعه با هدف بازنگري تأثیر 
براي این  .باز استفاده شده استاقتصاد  DSGEاقتصادي اقتصاد ایران، از یک مدل 

اقتصادي و متناسب با ساختار اقتصاد  يمنظور، مدل در قالب شش بخش عمده
ي نفتی شناسایی و در مدل ها شوكبه ویژه کانال انتقال . ایران تصریح گردیده است

ي و تحلیل پویاي مدل نشان داد که ساز هیشبنتایج حاصل از  .گنجانده شده است
از  .دهند یمي و موجودي سرمایه را کاهش گذار هیسرماتولید، ي نفتی ها شوك

نهایی و مخارج دولت و حجم  يي مذکور مصرف، تورم، هزینهها شوكطرفی دیگر، 
این نتایج، فرضیه نفرین منابع براي اقتصاد ایران  يبر پایه .دهد یمپول را افزایش 

ي نفتی در ها شوكر نتایج حاصل شده همچنین بیانگر نقش مؤث. گردد یمتأیید 
  . شکل گیري انبساط مالی و پولی و تورم در ایران است
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ملی،  يارزي و صندوق توسعه ينظارت مستمر بر موجودي حساب ذخیره
دولت بر بانک مرکزي و حفظ اصالت  يتدوین سازوکارهاي در جهت کاهش سلطه

عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و  يبانک مرکزي در انجام دو وظیفه
و  ها طرحمالی  نیتأمکنترل تورم، کاهش وابستگی دولت به درآمدهاي نفتی و 

ي عمرانی از طریق ابزارهاي مالی نظیر اوراق مشارکت و اوراق استصناع از ها پروژه
  . ي نفتی استها شوكجمله راهکارهاي جلوگیري از پیامدهاي سوء ناشی از 
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