
 

 
 

 
 

 

 یهاشوک گذاریاثر درگذاری تورم ی نقش سیاست هدفبررس

 1رانیا یخارج تجارت بر ینفت

 مهدی بهراد امین
 M.Behradamin@gmail.com  دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان،

 غالمرضا زمانیان
  Zamanian@eco.usb.ac.ir دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار

 مرضیه اسفندیاری
 m.esfandiari@eco.usb.ac.ir ،بلوچستاناستادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و 

 

 دهیچک
 یمنف اثرات کاهش و جذب در تورم یگذارهدف استیس ریتأث یبررس مطالعه نیا هدف

 ینزیک شدهلیاستفاده از مدل تعد با راستا، نیا دراست.  یبر تجارت خارج ینفت یهاشوک

 یاقتصاد باز کوچک، به بررس کی یبرا یتصادف یایپو یتعادل عموم کردیدر قالب رو و دیجد

 رآوردب و ورودی مقادیر تعیین باشده است.  پرداخته رانیاقتصاد ا یبرا فوق استیس ریتأث

 از حاصل نتایج ،3131-3131 زمانی دوره طی بیزین روش از استفاده با مدل پارامترهای

 تورم، یگذارهدف استیس اتخاذ حالت در که است آن بیانگر مدل متغیرهای سازیشبیه

 یشوک درآمدها یاثرات منف یاز شدت و دوره زمان است،یس نیا اتخاذ عدم حالت به نسبت

شدت  از و نمودهطور کامالً موفق عمل در کنترل تورم به  استیس نیاکاسته شده است.  ینفت

 استیدر حضور س ن،ی. همچناستدر زمان بروز شوک کاسته  واردات شیافزا و صادرات کاهش

 یمترکشدت  ازاز وقوع شوک  بعدکل  دیو تول یرنفتیغ دیکاهش تول زانیم تورم، یگذارهدف

 بوده است. برخوردار

 یعموم تعادل یالگو ،ینفت شوک ،یخارج تجارت تورم، یگذارهدف :یدیکل هایواژه

 .(DSGE) یتصادف یایپو
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 مقدمه -1

 دهایتهد و هااز فرصت عیوس یدانیم دیبدون ترد دیرا با یتجارت جهان ۀعرص امروزه

فروش محصوالت  شیخود اگرچه امکان افزا عیدر شکل وس یبرشمرد. مبادالت تجار

شدت رقابت در  کنیل آورد،یمکشورها فراهم  یرشد درآمد و انباشت ثروت را برا ،یداخل

ورها کش یرو شیدر پ زیرقابت را ن دانیخطر شکست در م ختلف،محصوالت م یِبازار جهان

و عوامل  یخارجتجارت  یبررس تیاهم .ها قرار داده استآن یمختلف اقتصاد یهاو بخش

 دارد. یعملکرد اقتصاد مل وضعیتآن بر  میمستق ریتأث نیدر هم شهیر زیمؤثر بر آن ن

 رد شوک بروز و رییتغ ،ینفت یدرآمدها به رانیا یدولت بودجه بودن یمتک لیدل به

نحوه  بنابراین .داشته باشد یتراز تجاربر  یامالحظهقابل  ریتأث تواندیم ینفت یدرآمدها

 تیاهم حائز اریبس آن یمنف اثرات کاهش و هاشوک نیا کنترل در هادولت یگذاراستیس

-استیس اتخاذ و یکافعدم توجه  لیبه دل رانیاقتصاد ا رسدیم نظر بهحال،  نیا با. است

 لین یبرا ینتوانسته از تجارت خارج متناقض، گاه و ریمتغ و ثباتیب یتجار و یارز یها

 یل ملپو یقیحق ارزش شیافزا لیبه دل هااز سال یدر برخ یبه توسعه استفاده کند و حت

 داتیولت یاقتصاد تیبه واردات کاال از خارج وابسته و مز ،ینفت یدرآمدها شیبه دنبال افزا

 .استدچار لطمه شده  یداخل

 است یپول یهااستیس شود،یم دنبال هادولت توسط که یکنترل یهااستیس از یبخش

مختلف از جمله  یهایاستراتژ تحت یاسم لنگر کی از استفاده هاآن غالب هسته که

 یهایاستراتژ انیم در. است...  و ارز نرخ یگذارهدف ،یپول یگذارهدف تورم، یگذارهدف

استاندارد  یعملکرد ندیفرا کیعنوان تورم به  یگذارهدف یپول استیس امروزهمطرح، 

 طرف، کیاز  تورم یگذارهدفشده است.  لیسراسر جهان تبد یمرکز یهابانک یبرا

تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز   جهینت دردر صادرات و واردات و  ینقش مؤثر

در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در  ،های کشور دارد و از طرف دیگرپرداخت

تغال و اش ولیدتعیین میزان ت جه،ینت درو برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی 

 به یمتعدد مطالعات اگرچهموضوع،  تیاهم رغمیعل برخوردار است. یاز نقش مؤثر

 قالب در راث نیا یبررس اما اند،پرداخته رانیا یخارج تجارت بر ینفت یهاشوک اثر یبررس

 یگذارهدف یهااستیو به خصوص در حضور س 3یتصادف یایپو یعموم ادلتع یالگوها

                                                 
3 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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 جهت در شتریو لذا انجام مطالعات ب است بوده توجه مورد کمتر یاقتصاد یرهایمتغ

 تجارت بر ینفت یهاشوک یمنف اثرات جذب در یگذارهدف یهااستیس نقش یبررس

-اثر شوک یمطالعه به بررس نیضرورت، ا نیا ی. در راستادینمایم یضرور رانیا یخارج

 یوالگ کیدر قالب  تورم یگذارهدف استیس حضور در رانیا یخارج تجارت بر ینفت یها

 یدر دوره زمان کوچک باز اقتصاد کی یبرا دیجد ینزیک یتصادف یایپو یتعادل عموم

 .است پرداخته نیزیبا استفاده از روش ب 3131-3131

 هپرداخت تحقیق پیشینه و نظری مبانی بررسی به دوم بخش در و مطالعه این ادامه در

 استخراج از پس و شده پرداخته تحقیق الگوی تصریح به سوم، بخش در. است شده

 آثار آن، اعتبار ارزیابی و الگو ورودی مقادیر تعیین با چهارم بخش در الگو، معادالت

 رحضو عدم و تورم گذاریهدف سیاست اتخاذ سناریوی دو تحت نفتی مثبت هایتکانه

 .ستا شده ارائه پنجم بخش در تحقیق نتایج درنهایت،. است شده بررسی سیاست، این

 موضوع اتیادب -2
 ستیبایم یپول استیس یاصل نقششده است که  رفتهیپذ نظرانصاحب یتمام نیب باًیتقر

-استیس غالب یاصل هسته(. 8889 ،3پول یالمللنیب صندوق) باشد هامتیق ثبات حفظ

 در مختلف یکشورها اتیتجرب به توجه با. 8است «یاسم لنگر» کی از استفاده ،یپول یها

-هدف ،یپول یگذارهدف ارز، نرخ یگذارهدف یاستراتژ چهار ،یپول یهااستیس با رابطه

 است. یقابل معرف 1یضمن یاسم لنگر کی با یپول استیس و یتورم یگذار

 نرخ تیتثب در میمستق مشارکت. است یبیمعا و ایمزا یدارا فوق یهایاستراتژ از کی هر

 از بودن فهم قابل و ساده و یپول استیس تیهدا یبرا خودکار قاعده کی جادیا تورم،

 مالحظات به واکنش جهت یپول استیس استقالل عدم و ارز نرخ یگذارهدف یایمزا

از دست دادن عالئم نرخ ارز، احتمال انتقال  انیز بازان،سفته حمله خطر احتمال ،یداخل

 توسعهدرحال یدر کشورها یمال یداریلنگر به داخل کشور و ناپا یشوک از کشور خارج

 یگذارهدف استیس. است شده برده نام ارز نرخ یگذارهدف استیس بیعنوان معابه  زین

                                                 
3 International Monetary Fund 

گیرد و هدف از اختیار آن، کاهش مورد استفاده قرار میلنگر اسمی متغیری است که جهت تحقق سیاست پولی  8

انتظارات تورمی و متعهد کردن مقامات پولی برای رسیدن به اهداف اعالم شده است. برای مطالعه بیشتر مراجعه 

 Mishkin (1998)شود به 

 Mishkin (1999)ببینید  1
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 بر تا دهدیم یپول گذاراستیس به را امکان نیا ارز، نرخ یگذاربرخالف هدف یپول

 یبایدست یبرا عیسر یدهعالمت آن، گرید تیمز. دینما تمرکز یداخل اقتصاد مالحظات

 محج نیب باثبات رابطه کی وجود روش، نیا تیموفق طیشرا نیترمهم از. است هدف به

 (.3113 ،3و آتشک ی)درگاه است تورم و پول

 ماتیتصم اتخاذ آن در که است یپول یهایاستراتژ نیدتریجد از یتورم یگذارهدف

. ردیگیم صورت انتظار مورد یآت تورم با شده اعالم هدف تورم سهیمقا قیطر از یاستیس

 هچچنان و ردیگیم نظر در یآت تورم یبرا یمقدار هدف کی گذاراستیس اساس، نیا بر

 باشد، ندهیآ در خاص یزمان افق یبرا شده اعالم هدف از متفاوت ینیبشیتورم مورد پ

-هدف مقدار بر منطبق تورم ینیبشیپ تا کرد خواهند دیجد یپول استیس اعمال به اقدام

 گنجانده ریمتغ یهااستیس قالب در تورم یگذارهدف ،یشده گردد. ازلحاظ نظر یگذار

 هدف به دنیرس جهت مناسب ابزار رییتغ و انتخاب در گذاراستیس که یطور به شودیم

-هدف استیس همانند تورم یگذارهدف استیس(. 3339 ،8سونسن) است آزاد شده اعالم

 ابد؛ی تمرکز یداخل مالحظات بر گذاراستیس تا سازدیم فراهم را امکان نیا یپول یگذار

 رعتس نوسانات به مربوط مشکالت معرض در که دارد را تیمز نیا پول لنگر به نسبت اما

-هدف همانند تورم، و پول حجم نیب باثبات رابطه وجود روش نیا در. ستین پول گردش

 ،یسادگ. دهدیم کاهش را یتورم یهاشوک آثار روش نیا. ستین یضرور ،یپول یگذار

 یایمزا گرید از را یمرکز بانک ییگوپاسخ و اعتبار شیافزا و مستقل یپول استیس وجود

محکم و محدودکننده و  نیقوان جادیا ر،یبا تأخ یدهعالمت. برشمرد توانیم روش نیا

در  آن است که دوارانهیام دگاهید. در واقع، است روش نیا بیمعااز  دیتول شترینوسانات ب

 یاقتصاد عیرشد سر لیاهداف مهم از قب ریسا ،متمرکز بر تورم یپول استیس کردیرو جهینت

(. 8889 پول، یالمللنیب صندوق) شود محقق میرمستقیعنوان اهداف غ اشتغال به جادیو ا

 ای «رشد» یجا به استیتمرکز س ،یپول استیارتدکس به س کردیرو نیبا توجه به ا

، رشد «باتث»به  یابیبار دست کیکه  یفرض ضمن کیبا  ،است« ثبات جادیا»بر « توسعه»

 (.3331 ،1پوسن و نیشکیمخواهد داشت ) در پیاشتغال و کاهش فقر را  جادیا ،یاقتصاد

                                                 
3 Atashak & Dargahi (2002) 
8 Svensson 

1 Mishkin and Posen 
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 توسط که است حیصر نه و یضمن یاسم لنگر کی با یپول استیس ،یپول یاستراتژ نیآخر

 و یاخلد مالحظات بر دیتأک مستقل، یپول استیس. است شده اتخاذ کایآمر متحده االتیا

 بیمعا از. است روش نیا یایمزا از تورم، و پول حجم نیب باثبات رابطه وجود به ازین عدم

 استیس نیمسئول به استیس تیموفق یوابستگ است،یس نیا تیشفاف عدم روش، نیا

 (.3113و آتشک،  یاست )درگاه ییگوپاسخ در یمرکز بانک اندک تیمسئول و یپول

 یگذاراستیبه عنوان هدف س حیهدف صر کیاست که چرا تعهد به  مطرح سؤال نیا اما

با رفتار متعارف  حیهدف صر کیاگرچه تعهد به  ؟مطلوب است یبانک مرکز کی یبرا

. 8است «3اعالن»اصل  یگذارهدف استیدر س یمتناقض است، اما اصل اساس یبانک مرکز

 یآت عملکرد مورد در کمتر که است آن عاقالنه ،یمرکز بانک متعارف رفتار اساس بر

-تاسیقاعده س ایو  حیوجود دارد که هرگونه هدف صر تیحساس نیچرا که ا شود، صحبت

 نشده ینیبشیپ تیدر مواقع وقوع وضع یکامل واکنش بانک مرکز یمانع اجرا یگذار

 به را نآ حل فهیوظ یمرکز بانک که یمشکل نوع درباره یاساس نکتهاستدالل  نیاشود. 

 انکب هستند، نگرندهیاقتصاد آ یاصل رانیگمیجا که تصم. ازآنگذردیم کنار را دارد عهده

 یخوب لیلد جه،یو درنت باشد رگذاریتأث تواندیم زین انتظارات بر خود ریتأث قیطر از یمرکز

 یذارگاستیس یبرا کیستماتیس کردیرو کی به را خود که دارد وجود یمرکز بانک یبرا

 رائها یمرکز بانک داخل یریگمیتصم یبرا حیصر یچارچوب تنها نه امر نیا. کند متعهد

. تاس استفاده قابل زین مردم به یمرکز بانک ماتیتصم حیتوض یبلکه برا دهد،یم

 نهیکه به نحو به یگذاراستیس قاعده کی به التزام یایمزا نیترمهم از یکی ن،یهمچن

ردم م یبرا یبانک مرکز تیفهم فعال تیاست. اهم مردم فهم لیتسه ،انتخاب شده باشد

 یلپو استیس شتریب ییکارا ،بودن نهاد یمردم اصلبر حفظ  عالوه که است جهت آن از

 (.8884 ،1)وودفورد شودیم موجب زین را

 یتعادل عموم کردیعموماً رو یپول یگذاراستیس لیوتحلهیتجز یبرا ر،یاخ یهادهه در

 یاز چسبندگ یهمراه با اشکال دیجد ینزیک یهامدل قالب در( DSGE) یتصادف یایپو

 تعادل د،یجد ینزیک یهامدل در. ردیگیم قرار استفاده مورد متیق ای یدستمزد اسم

                                                 
3 Announcement 

 آن، اساس بر تا کندیم اعالم جامعه به را خود هدف مورد ریمتغ حیصر مقدار گذاراستیس ،اعالن اصلبر اساس  8

 .دهند شکل را خود انتظارات یاقتصاد کارگزاران

1 Woodford 
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-کسع تابع ،یمرکز بانک یپول یگذاراستیس رفتار یبرا که شودیم حاصل یزمان یعموم

 لیتحل به مربوط یاقتصاد اتیادب ،یالدیم 38 دهه لیاوا از. شود اضافه مدل به العمل

 نیا حیرتص نیترمعروف لوریت قاعده که است گرفته سرعت یمرکز بانک العملعکس تابع

 یاسم رهبه نرخ در رییتغ قیطر از یپول مقام لور،یت قاعده اساس بر. است العملعکس تابع

جا که در . ازآندهدیهدف خود واکنش نشان م ریو تورم از مقاد دینسبت به انحراف تول

 ابعت کردن لحاظ شود،ینم استفاده یپول یگذاراستیدر س یاز قاعده خاص رانیاقتصاد ا

از  حال، نی. با استین یحیفرض صح رانیاقتصاد ا یبرا لور،یهمانند قاعده ت یالعملعکس

-تاسیس العملتابع عکس یمنوط به معرف دیجد ینزیمدل ک کیجا که استفاده از آن

 یدیالحدص رفتار که شود یمعرف یتابع تا نمود یسع دیبا است، یمرکز بانک یپول یگذار

 (.3133 ،3انیتوکل و یجانی)کم دهد نشان را یگذاراستیس در یمرکز بانک

مطالعات تجربی اندکی به خصوص در داخل کشور در ارتباط با موضوع این مطالعه وجود 

 .است شده اشاره یخارج و یداخل مطالعات یبرخ به ادامه دردارد که 

 در یپول یگذاراستینحوه س ی( در مطالعه خود به بررس3133) انیتوکل و یجانیکم

 یتعادل عموم کردیرو از استفاده با تورم یضمن یگذارهدف و یمال دیشد سلطه یفضا

 دهدیم اننش ینفت درآمد شوک یبرا یآن واکنش توابع جینتا. اندهپرداخت یتصادف یایپو

 وشده  یو کاهش مخارج جار یمخارج عمران شینفت باعث افزا یدرآمدها شیکه افزا

 .است افتهی شیافزا یخصوص یگذارهیمصرف و سرما

مناسب در مواجهه با شوک  یپول استینقش س یبررس ( به3131) 8پدرام و یهمدان عیرب

 یومتعادل عم یالگو کیها . آناندهاقتصاد صادرکننده نفت پرداخت کی ینفت برا متیق

 یراب نه،یبا لحاظ کردن هر دو کانال انتشار شامل اثر ثروت و فشار هز ،یتصادف یایپو

 تورم یگذارهدف قاعده که دهدیمطالعه نشان م نیا جیکردند. نتا یطراح رانیاقتصاد ا

 .است یرفاه یهانهیهز و یتیتثب عملکرد حسب بر نهیبه یپول استیس ،یداخل

 انریدر اقتصاد ا یپول یگذاراستیس یخود به بررس مطالعه در( 3138) 1یشیقر و یبهرام

 یولپ استیس تیهدا یکنترل نرخ ارز برا ایبر اساس انتخاب دو هدف کنترل نرخ تورم و 

 ینآ العملعکس توابع جینتا. اندپرداخته یتصادف یایپو یتعادل عموم یقالب الگو در

                                                 
3 Komijani & Tavakolian (2012) 
8 Rabi-Hamedani, H. & Pedram (2014) 

1 Bahrami & Ghoreyshi (2011) 
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 سطح که دهدینشان م ینفت یدرآمدها شوک به پاسخ در قیتحق نیا مدل یرهایمتغ

 نرخ یگذارهدف یویسنار در. ابدییم شیافزا ویسنار دو هر در اشتغال و مصرف د،یتول

 .است تورم یگذارهدف یویاز سنار شتریب اشتغال و دیتول شیافزا زانیم ارز

 یتوناس یاقتصاد باز برا یتصادف یایپو یتعادل عموم یالگو کی( 8883) 3کوفیو کل نیگل

 ینزیوکین یهایژگیو شامل یاهیناح دو یالگو کیمورد مطالعه  ی. الگواندزده نیرا تخم

 یهانهیهز ر،یمتغ هیسرما یریکارگبه ،یاسم متیدستمزد و ق یهایازجمله چسبندگ

و  یهر دو بخش داخل یبرا- معمول یهایژگیو گرید نیهمچن و یگذارهیسرما لیتعد

 حاتیترج ،یتکنولوژ مانند یساختار یهاشوک از سرشار الگو نیا. است -وروی هیناح

 .است...  وآپ -مارک مصرف،

کشور  کیبر اقتصاد  یخارج یهااثرات شوک سمی( مکان8839) 8بنخودجا و آلگرت

اقتصاد  یبرا نیزیبر اساس روش ب DSGE یالگو کیصادرکننده نفت را با استفاده از 

 یهاتکانه به واکنش در که داد نشان مطالعه نیا جینتا. اندهقرار داد یمورد بررس رهیالجز

-هدف قاعده و است گرید قواعد به نسبت رکارایغ ارز نرخ یگذارنفت، قاعده هدف متیق

 .دارد یبرتر تورم یگذارهدف قاعده به نسبت تورم هسته یگذار

 یهاگوال یطراح نهیدر زم ینسبتاً خوب توجه اگرچه گرفته، صورت یداخل مطالعات نیب در

DSGE نهیتوجه در زم نیصورت گرفته است، اما ا رانیا یاقتصاد طیمتناسب با شرا 

. است مشاهده قابل ترکم یخارج تجارت بر هااستیس نیا آثار و یگذارهدف یهااستیس

ارائه شده توسط  DSGE یهامدل یکل چارچوب از استفاده بر عالوه حاضر، مطالعه در

افه به مدل اض زیاقتصاد ن یبخش خارج ،ینزیوکین میتحت پارادا یو خارج یمحققان داخل

 استیس ریتأث یاقتصاد باز کوچک جهت بررس کی یبرا DSGEمدل  کیشده و لذا 

 .است شده ارائه یتجارت خارج بر تورم یگذارهدف

 قیتحق یالگو یطراح -3
( و 8883) 1کوفیو کل نیگل ،(3133) انیتوکل و یجانیمطالعات کم هیبخش، بر پا نیا در

 یبخش( چهارDSGE) یتصادف یایپو یتعادل عموم یالگو کی(، 3134) 4پوریمنظور و تق

                                                 
3 Gelain & Kulikov 

8 Allegret and Benkhodja 
1 Gelain & Kulikov 

4 Manzoor & Taghipour (2016) 



 

 

 

 

  

    

           ...تورم گذاریهدف استینقش س یبررس                               1  

 

مورد  می. پاراداشودیم نیتدو ،یو بخش خارج یمقام پول-ها، خانوارها، دولتبنگاه شامل

همچون رقابت ناقص، عدم تقارن  ییهایژگیو لیبه دل الگو،ساخت  ندیاستفاده در فرآ

است،  رتکینزد یواقع یایکه به دن هایاطالعات، در نظر گرفتن بحث انتظارات و چسبندگ

 .دینما نییرا تب رانیا یبتواند ساختار اقتصاد نفت که ینحواست، به  ینزیوکین میپارادا

 یکاالها را برا و نمودهکار را عرضه  یرویاست که ن یامطالعه شامل خانوار نمونه یالگو

کاالها  یرا در بازار رقابت انحصار زیمتما محصوالت هاو بنگاه دینمایم یداریمصرف خر

( گرفته 3311) 3تزیگلیاست و تیگزید از یانحصار رقابت هیپا یالگو. رسانندیبه فروش م

. خانوارها و است شده فی( تعر3311) 8وبا استفاده از روش کالو متیق یچسبندگ وشده 

ود خود و س یانتظار تیمطلوب یرفتار نموده و به دنبال حداکثرساز نهیبه نحو به هابنگاه

لت . دوکندیوجود دارد که نرخ حجم پول را کنترل م یمقام پول کی نیهستند. عالوه بر ا

 ات،یحاصل از مال یدرآمدهاتوازن بودجه،  ینگهدار نیکه در ع کندیرفتار م یاگونهبه زین

 .دهدیاختصاص م خودخلق پول و فروش نفت را به مخارج 

 خانوارها -1 -3

 یدگزن تینهایب تا که شده لیتشک یمشابه یخانوارها از اقتصاد که است نیا بر فرض

Mtپول  یقیتراز حق ینگهدار ،Ltعرضه کار  ،Ct مصرف و کنندیم

Pt
اوراق  ینگهدار و 

 :ندبرسان حداکثر به را ریز تیمطلوب تابع که کنندیم انتخاب ینحو به را Btمشارکت 

Et ∑ βi {
(CtGt

γ
)

1−σ

1−σ
− χ

Lt
1+η

1+η
+

ϖ

1−b
(

Mt

Pt
)

1−b

}∞
i=0                                              (3)  

β آن در که  ∈ 1 ،یادوره نیب لیتنز عامل (8,3)

σ
≥ 0 ، 1

η
≥ 0، 1

b
≥  بیترت به 𝜒 و 0

عدم  بیو ضر یقیکشش تراز حق کار، یروین کشش مصرف، یادوره نیب ینیجانش کشش

از  بیرکت کیاست که  نیفرض بر ا تیتابع مطلوب نیاز کار هستند. در ا یناش تیمطلوب

صورت  به ، Gt ،(تیمالک حقوق)مخارج  یعموم خدمات و کاالها و ،Ct ،یمصرف خصوص

γ ابعت نی. در اشودیم کنندهمصرف تیمطلوب شیداگالس است که باعث افزا-تابع کاب ∈

 اتحیبر ترج یعموم یکاال یرگذاریتأث زانیم کنندهنییاست که تع یپارامتر (8,3)

γ .است کنندهمصرف = خانوار  حاتیبر ترج یمصرف عموم یرگذاریعدم تأث یمعن به 8

γ کهیاست درحال = همانند  حاتیبر ترج یمصرف عموم ریاست که تأث یمعن نیا به 3

                                                 
3 Dixit & Stiglitz 
8 Calvo 
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 و قاعده خود بودجه دیق به نسبت را خود حاتیترج خانوار است. یمصرف خصوص ریتأث

 :دینمایم حداکثر ر،یبه شکل ز هیحرکت سرما

Ct + It +
Bt

Pt
+

Mt

Pt
+ Tt ≤ wtLt + Rt−1Kt−1 + (1 + rt−1)

Bt−1

Pt
+

Mt−1

Pt
+ Dt 

(8)                                                                                                        

Kt = (1 − δ)Kt−1 + It                                                                     (1)  

wt یقیحق دستمزد نرخ، Rt−1 ه،یسرما اجاره یقیحق نرخ Bt−1 اوراق مشارکت، rt−1 

به دولت از طرف  یپرداخت اتیمال Tt ،یادوره کیخالص اوراق مشارکت  یقیبازده حق

-هواسط یکاال دکنندهیتول یهابنگاه شدهعیسود توز Dt ها،متیق یسطح عموم Ptخانوار، 

δ و tدر دوره  هیحجم سرما Kt ،یا ∈  است. یخصوص هینرخ استهالک سرما  (8,3)

شده است و  یمدل اقتصاد باز کوچک طراح کیصورت به  قیتحق نیاز آنجا که مدل ا

 قیتحق یهدف اصل ینفت یکشور در واکنش به شوک درآمدها یتجار تیوضع یبررس

 یواردات ی( و مصرف کاالهاCd,t) داخل دیتول یاز مصرف کاالها یبیاست؛ مصرف کل ترک

(Cm,t است )با کشش ثابت  ینیتابع جانش کیبر اساس  که(CES) گر جمع قیاز طر و

 :دیآیبه دست م ریصورت رابطه زبه  تزیگیاست-تیگزید

Ct = [(1 − γ1)
1

θ1(Cd,t)
(θ1−1)

θ1 + (γ1)
1

θ1(Cm,t)
(θ1−1)

θ1 ]

θ1
(θ1−1)

                                 (4)  

 ترپارام و یواردات و داخل دیتول یکاالها مصرف نیب ینیجانش کشش 1 پارامتر آن در که

γ1 یمصرف سبد نهیهز کردن حداقل از. است را کل مصرف در یواردات یکاالها سهم، 

 :دیآیمبه دست  ریزصورت  به یواردات و داخل دیتول یکاالها مصرف یبرا تقاضا توابع

Cd,t = (1 − γ1) (
Pd,t

Pt
)

−θ1
Ct                                                                              (9)  

Cm,t = γ1 (
Pm,t

Pt
)

−θ1
Ct                                                                                     (3)  

 :دیآیمبه دست  ریز رابطه از و است (CPI)کننده مصرف متیق شاخص Pt که

Pt = [(1 − γ1)(Pd,t)
1−θ1 + γ1(Pm,t)

1−θ1
]

1

1−θ1                                              (1)  

 بیرکاول و ت مرتبه طیشرا حلبودجه آن و  دینسبت به ق تیتابع مطلوب یحداکثرساز از

رضه ع یرابطه برا کیپول،  یقیتراز حق یتقاضا یرابطه برا کی گر،یکدیروابط آن با 

 یو بازده اسم هینرخ اجاره سرما نیرابطه ب کیمعادله استاندارد اولر و  کیکار،  یروین
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 د،یآیخانوار به دست م یهاییدارا یپرتفو یریگمیکه از تصم ،یادوره کیاوراق مشارکت 

 عبارتند از: بیکه به ترت شد خواهد حاصل

ϖmt
−b = (

rt

1+rt
) Gt

γ
(CtGt

γ
)

−σ
                                                                       (1)  

χ
Lt

η

Gt
γ

(CtGt
γ

)
−σ = wt                                                                               (3)  

βEt
Gt+1

γ
(Ct+1Gt+1

γ
)

−σ

πt+1
=

Gt
γ

(CtGt
γ

)
−σ

1+rt
                                                       (38)  

Rt + (1 − δ) = Et
1+rt

πt+1
                                                                   (33)  

مسئله  داریپا تیوضع دهد،یم نشان را X ریمتغ داریپا تیوضع مقدار X̅ نکهیفرض ا با

 خواهد بود: ریکننده به صورت زمصرف

ϖm̅−b = (
r̅

1+r̅
) G̅γ(C̅G̅γ)−σ                                                                            (38)  

χ
L̅η

G̅γ(C̅G̅γ)−σ = w̅                                                                                           (31)  

R̅ + (1 − δ) =
1+r̅

π̅
=

1

β
                                                                                (34)  

 .دیآی( به دست م33) و( 38) روابط داریپا تیوضع بیترک از( 34) رابطه که

x̂) باشد آن داریپا تیوضع از X ریمتغ تمیلگار انحراف x̂ نکهیا فرض با = log X − log X̅)، 

 :شوندیم یخط تمیلگار ریبه صورت ز 3گیکننده با استفاده از روش اوهلمعادالت مصرف

ϖm̅−b(1 − bm̂) = (
r̅

1 + r̅
) G̅γ(C̅G̅γ)−σ(1 − r̂t − σĉt + γ(1 − σ)ĝt) 

m̂t =
σ

b
ĉt +

γ(σ−1)

b
ĝt −

1

b
r̂t                                                                          (39)  

χ
L̅η

G̅γ(C̅G̅γ)−σ
(1 + ηl̂t + σĉt + γ(σ − 1)ĝt) = w̅(1 + wt) 

ŵt = ηl̂t + σĉt + γ(σ − 1)ĝt                                                                         (33)  

β
G̅γ(C̅G̅γ)−σ

π̅
Et(1 − σĉt+1 + γ(1 − σ)ĝt+1 − π̂t+1)

=
G̅γ(C̅G̅γ)−σ

π̅
(1 − σĉt + γ(1 − σ)ĝt − r̂t) 

ĉt = ĉt+1 −
1

σ
[r̂t − π̂t+1 − γ(σ − 1)(ĝt+1 − ĝt)]                                          (31)  

R̅(1 + r̂t) + (1 − δ) =
1 + r̅

π̅
Et(rt − πt+1) 

R̂t =
1+k

δ+k
(r̂t − π̂t+1), k =

1−β

β
                                                                   (31)  

                                                 
3 Uhlig 
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 هابنگاه -2 -3

-بنگاه و یینها یکاالها دکنندهیتول بنگاه دو از یداخل یکاالها دیتول بخش شودیم فرض

 .است شده لیتشک واسطه یکاالها دکنندهیتول یها

 یینها یکاال دکنندهیتول بنگاه -1 -2 -3

Yt که دارد وجود اقتصاد در یینها یکاال دکنندهیتول بنگاه کی شودیم فرض
j از واحد 

j ،یاواسطه یکاالها دکنندهیتول یانحصار رقابت یهابنگاه دیتول ∈  متیق در را ،[8,3]

Pt یاسم
j تا کندیم یداریخر Yt  ابجمع گر  یتکنولوژ از استفاده با را یینها یکاال احدو 

 :دینما دیتول ریز اسیمق به نسبت ثابت بازده

Yt = (∫ (Yt
j
)

1

λ
N,t
p1

0
dj)

1+λt
p

                                                                               (33)  

Yt ،یینها یکاال دیکل تول Ytکه در آن، 
j بنگاه  دیتولj  ام وλt

p در  ریمتغ متیمارک آپ ق

 طول زمان است.

log(λt
p

− λ̅p) = ρp(log λt−1
p

− λ̅p) + ut
p
                                                        (88)  

λtمقدار باثبات  λ̅pدر رابطه باال، 
p یبرا نهیهز فشار شوک بر داللت معادله نیاست. ا 

 .دارد تورم معادله

 یکاال یتوان تابع تقاضایم ،یینها یکاال دیتول بخش در نهیاز شرط حداقل کردن هز

Ytواسطه
j  به دست آورد: ریصورت زرا به 

Yt
j

= (
Pt

j

Pt
)

−(1+λt
p

)

λt
p

Yt ,             ∀ j ∈ [0,1]                                                        (83)  

 و ییانه یکاالها دیتول یتکنولوژ در واسطه یکاالها یتقاضا تابع یگذاریجا با نیهمچن

 به دست ریصورت معادله زرا به  یداخل دکنندهیتول متیتوان شاخص قیم یسازساده

 آورد:

Pt = (∫ (Pt
j
)

−1

λ
N,t
p1

0
dj)

−λt
p

                                                                               (88)  

 یاواسطه یکاالها دکنندهیتول بنگاه -2 -2 -3

 تیفعال یانحصار رقابت بازار کی در یاواسطه یکاالها دکنندگانیتول از یواحد رهیزنج

 نیتأم کامل رقابت بازار کی از را خود کار یروین و هیسرماها (. آنj[8,3]) کنندیم

 :دارند ریزصورت به  یدیتول تابع و کنندیم
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Yt
j

= At (K̃t−1
j

)
α

(Lt
j
)

1−α
(Kt−1

g
)

αg
− Φj                                                         (81)  

α  آن در که ∈ αg  و دیتول در یخصوص هیسرما سهم(8,3) ∈  بخش هیسرما سهم(8,3)

K̃t−1 .دهدیم نشان را دیتول در یدولت
j

= ztKt−1
j یخصوصمؤثر  هیسرما حجم 

Kt−1 .است( شده یبردار)بهره
g هیسرماصورت  به شده فرض که است دولت هیسرما حجم 

At. گذاردیم ریتأث یاواسطه یکاالها دیتول در افزا = ρa log At−1 + ut
a شوک 

 از نانیاطم یبرا که است ثابت نهیهز Φj. است هابنگاه همه در کسانی و مانا یتکنولوژ

 .است شده اضافه معادله به داریپا تیوضع در سود شدن صفر

 یولوژتکن تیمحدود به نسبت نهیهز کردن حداقل واسطه یکاال دکنندهیتول بنگاه هدف

 :است ریز رابطهصورت  به آن نیالگرانژ تابع که است دیتول

min
{K̃t−1

j
,Lt

j
}

Wt

Pt
Lt

j
+ Rt

k K̃t−1
j

+ ςt [Y̅t
j

− At (K̃t−1
j

)
α

(Lt
j
)

1−α
(Kt−1

g
)

αg
]             (84)  

 ریتفس امjواسطه  یواحد کاال کی دیتول یقیحق یینها نهیهزصورت به  ςtالگرانژ که

 سبتن الگرانژ، بیضر برحسب فوق مسئله اول مرتبه طیشرا روابط حل قیطر از. گرددیم

 :دیآیمبه دست  ریز معادلهصورت  به کار یروین به هیسرما نهیبه
K̃t−1

j

Lt
j =

α

(1−α)

Wt

Pt

1

Rt
k  

 ابطهرصورت به  یقیحق یینها نهیهز اول، مرتبه طیشرا در باال رابطه کردن یگذاریجا با

 :دیآیمبه دست  ریز

mct =
1

At
(

1

α
)

α
(

1

1−α
)

1−α
(

Wt

Pt
)

1−α
(Rt

k)
α

(
1

Kt
g)

αg

                                            (89)  

 :است ریز معادله صورت به آن شده یخط تمیلگار فرم که

mĉt = αR̂t
k + (1 − α)ŵt − αgK̂t−1

g
− Ât                                                        (83)  

 یدارا د،کننیم تیفعال یانحصار رقابت بازار در یاواسطه یکاالها دکنندگانیتولازآنجاکه 

 کالو روش اساس بر یگذارمتیق شده فرض نجایا در که هستند یگذارمتیق قدرت

 یهابنگاه از درصد( -1) تنها دوره هر در که یصورت به ،ردیگیم صورت( 3311)

 N یبرا و کنندیم لیتعد را خود متیق نهیبهصورت به  یاواسطه یکاالها دکنندهیتول

صورت به  متیق کنند لیتعد نهیبهصورت  به را خود متیق توانندینم که هیبق درصد

 :گرددیم یبند شاخص ریزصورت  به گذشته سال تورم از یدرصد

Pt+1
j

= (πt)τPt
j
                                                                                               (81)  
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πt آن، در که =
Pt

Pt−1
 شاخص درجه  τپارامتر و تجارت رقابلیغ یکاالها ناخالص تورم نرخ 

-تمیق نهیبه لیتعد به قادر که ییهابنگاه دوره هر در. کندیم مشخص را متیق یبند

 ریزصورت به  خود یانتظار شده لیتنز سود یحداکثرساز دنبال به هستند شانیها

 :هستند

max
Pt

j
Et ∑ (βθ)k λt+k

λt
[∏ (πt+s−1)τN

Pt
j

Pt+k

k
s=1 − MCt+k] Yt+k

j∞
k=0   

s. t            Yt
j

= (
Pt

j

Pt
)

−(1+λt
p

)

λt
p

Yt                                                                        (81)  

Pt نهیبه متیق نییتعمرتبه اول مسئله فوق جهت  طیگاه شرا آن
 از درصد( -1) یبرا ∗

 :است ریز صورت به هستند خود متیق لیتعد به قادر که ییهابنگاه

Et ∑ (βθ)k λt+k

λt+k
p [∏

(πt+s−1)τN

πt+s

k
s=1 ]

−1

λ
t+k
p

∞
k=0

Pt
∗

Pt
Yt+k =

Et ∑ (βθ)kλt+k
1+λt+k

p

λt+k
p [∏

(πt+s−1)τN

πt+s

k
s=1 ]

−
1+λ

t+k
p

λ
t+k
p

∞
k=0 MCt+kYt+k                      (83)  

 هب را خود متیق توانندیم هابنگاه از یبخش یزمان دوره هر در که دیگرد فرض که آنجا از

 شتهگذ تورم نرخ اساس بر را خود یهامتیق هابنگاه هیبق و کنند نییتع نهیبه صورت

 از یوزن متوسط کی صورت به یداخل یکاالها کل متیق شاخص کنند،یم یبندشاخص

 :دیآیمبه دست  ریز صورت به بنگاه نوع دو نیا

(Pt)

−1

λt
p

= θ[(πt−1)τPt−1]

−1

λt
p

+ (1 − θ)(Pt
∗)

−1

λt
p

                                               (18)  

 یمنحن داخل، یدیتول متیق شاخص رابطه با آن بیترک و( 83) مسئله یحداکثرساز از

 یداخل یهاکاال دیتول بخش در تورم نرخ ییایپو که دیآیم دست به دیجد ینزیک پسیلیف

 است: ریبه صورت ز یمنحن نیا یخط تمی. فرم لگاردهدیم حیتوض را

π̂t =
β

1+βτ
Etπ̂t+1 +

τ

1+βτ
π̂t−1 +

1

1+βτ

(1−βθ)(1−θ)

θ
mĉt + λ̂t

p
                         (13)  

 یخارج بخش -3 -3

 فرض. است شده لیتشک صادرکننده یهابنگاه و واردکننده یهابنگاه از یخارج بخش

 قدرتاز  یتا حدود زیتما جادیو ا یبرندساز قیدو نوع بنگاه از طر نیکه ا است شده

 .هستند برخوردار یگذارمتیق
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 واردکننده یهابنگاه -1 -3 -3

 و کرده یداریخر بازار از همگن یکاالها که است بنگاه یادیز تعداد شامل واردات بخش

 یکاالها نیا. کنندیم لیتبد( یبرندساز قی)از طر زیمتما یمصرف یکاالها به را آن

 فروخته یمل پول در متیق یچسبندگ اساس بر یداخل یخانوارها به زیمتما یمصرف

-متیق رفتار همانند کنندیم عمل آن اساس بر واردکننده یهابنگاه که یچارچوب. شودیم

 از درصد( F-1) دوره هر در نیبنابرا؛ است یاواسطه یکاالها دکنندگانیتول یگذار

 درصد F و کنند لیتعد را خود متیق نهیبهصورت به  دارند اجازه واردکننده یهابنگاه

 :کنندیم لیتعد ریز یبندشاخص فرمولصورت  به را خود متیق گر،ید واردکننده

PF,t+1
j

= (πF,t)
τFPF,t

j
                                                                                        (18)  

πF,t و است یواردات یکاالها متیق یبندشاخص درجه τF باال، رابطه در که =
PF,t

PF,t−1
 

  .است یواردات یکاالها متیق ناخالص تورم نرخ

 :گرددیم محاسبه ریز رابطه قیطر از یواردات یکاالها متیق شاخص

PF,t = (∫ (PF,t
j

)

−1

λF,t
p1

0
)

−λF,t
p

                                                                                (11)  

λF,t آن در که
p تمیلگار فرمصورت به  و است واردات یبرا مانا متیق آپ مارک شوک 

 :کندیم یرویپ ریزصورت به  AR(1) ندیفرا کی از شده یخط

λ̂F,t
p

= ρM
p

λ̂F,t−1
p

+ ûF,t
p

                                                                                     (14)  

 است شده زیمتما یواردات یکاالها از j[8,3] وستهیپ بیترک کی یینها یواردات یکاالها

 :است ریزصورت  به (CES) ثابت ینیجانش کشش با گرجمع کیصورت به که

CF,t = (∫ (CF,t
j

)

1

λF,t
p1

0
)

1+λF,t
p

                                                                              (19)  

  یواردات یمصرف یکاال یتوان تابع تقاضایواردات م بخش در نهیاز شرط حداقل کردن هز

 نوشت: ریصورت ز به را

CF,t
j

= (
PF,t

j

PF,t
)

−
1+λF,t

p

λF,t
p

CF,t                                                                                 (13)  

ده ش لیسود تنز انیواردکننده جر یهابنگاه ،یاواسطه یکاالها دکنندگانیمشابه تول

( 3311اساس روش کالوو ) برو  متیق یچسبندگ تیخود را با توجه به محدود یانتظار
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 ینزیوکین پسیلیف یشده منحن یساز یخط تمیفرم لگار تیکنند. درنهایحداکثر م

 :دیآیبه دست م ریصورت ز به یواردات یکاالها یبرا یدیبریه

π̂F,t =
β

1+βτF
Etπ̂F,t+1 +

τF

1+βτF
π̂F,t−1 +

1

1+βτF

(1−βθF)(1−θF)

θF
mĉF,t + λ̂F,t

p (11)     

mĉF,t که = p̂t
fr + êt − p̂F,t است واردکننده یهابنگاه یقیحق یینها نهیهز. 

 صادرکننده یهابنگاه -2 -3 -3

. فروشدیم یجهان یهابازار در هم و یداخل بازار در هم را خود یکاالها یداخل بنگاه هر

ست. ا یمحصوالت داخل یمشابه تقاضا برا یصادرات یکاالها یبرا تقاضاکه  شودیفرض م

 :شودیم گرفته نظر در ریز رابطهصورت  به رانیا یصادرات یکاالها یتابع برا رونیازا

EXt = (
PE,t

Pt
f )

−ηf

Ct
fr                                                                                         (11)  

 کشور در را یخارج یکاالها و یداخل یصادرات یکاالها نیب ینیجانش کشش ηf که

Ct و دهدیم نشان یخارج
fr سهیدر مقا رانیاقتصاد ا کهییازآنجا .است جهان کل مصرف 

 شودیبسته محسوب م رانیاقتصاد جهان نسبت به اقتصاد ا نیبنابرا ،با جهان کوچک است

Ct که شودیم فرض رونیو ازا
fr = Yt

fr اتدیتول یبرا صادرات یتقاضا تابع جهیدرنت باشد؛ 

 :دیآیمبه دست  ریزصورت به  ما کشور

EXt = (
PE,t

Pt
f )

−ηf

Yt
fr                                                                                         (13)  

 که ودشیفرض م است، زیناچ یجهان دیتول به نسبت رانیا صادرات سهم که لیدل نیا به

 رانیا یصادرات یکاالها رونیازا است؛ برقرار واحد متیق قانون یصادرات یکاالها بازار در

 :شودیم فیتعر ریصورت ز به آن متیق شاخصو  بوده متیق رندهیگ یدر بازار جهان

PE,t =
PH,t

et
                                                                                                         (48)  

 .است یاسم ارز نرخ teو داخل دیتول تجارت قابل یکاالها متیق شاخص PH,t  آن در که

 ونیخودرگرس ندیفرا یزا و داراصورت برون ( بهی)جهان یخارج دیتورم و تول نیهمچن

 :شودیفرض م ریصورت زمرتبه اول به 

πt
fr = ρπfr log πt−1

fr + εt
πfr

 ,         εt
πfr

≈ iid. N(0, σ
πfr
2 )                                 (43)  

yt
fr = ρyfr log yt−1

fr + εt
yfr

 ,         εt
yfr

≈ iid. N (0, σ
yfr
2 )                                 (48)  

 یمرکز بانک و دولت -4 -3

 انکب و دولت توانینم ران،یا در دولت یمال سلطه و یمرکز بانک استقالل عدم لیدل به

 کی در بخش دو نیا است الزم و کرد یسازمدل مجزا بخش دوصورت  به را یمرکز
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 داشتننگه متوازن دولت هدف که شودیم فرض نجایا در. شود گرفته نظر در چارچوب

 رد یسع ،حفظ توازن بودجه یبرا دولت به کمک کنار در یمرکز بانک. است خود بودجه

 قیطر از ،یاقتصاد رشد شیافزا و هامتیق ثبات حفظ شامل خود، یاصل اهداف به دنیرس

 قیطر از راخود  مخارج دارد یسع دولت حاضر مدل در .دارد یپول یگذاراستیس

 از حاصل درآمد و مشارکت اوراق فروش خانوارها، از اتیمال افتیدر از حاصل یدرآمدها

 خلق درآمد، منبع نوع سه نیا قیطر از بودجه توازن صورت در. سازد متوازن نفت فروش

 تاسیس اعمال به قادر یمرکز بانک و افتاد نخواهد اتفاق دولت الضرب حق از یناش پول

 نیا وجود با چنانچه. بود خواهد دولت بودجه تیمحدود گرفتن نظر در بدون خود یپول

 رداشتب ای) یمرکز بانک از استقراض قیطر از دولت افتد، اتفاق یکسر یدرآمد منبع سه

 کرد خواهد خود بودجه یکسر یمال نیتأم به اقدام( یمرکز بانک نزد خود یهاسپرده از

 در دولت ینفت یدرآمدها از حاصل ارز فروش. ازآنجاکه است یمال سلطه یمعن به نیا و

 منعکس یپول هیپا راتییتغصورت به  دولت بودجه دیق در آنچه شود،یم منعکس یپول هیپا

 با. است یمرکز بانک نزد دولت یهاسپرده از برداشت و ینفت یدرآمدها بیترک شود،یم

 :دیآیمبه دست  ریز رابطهصورت  به دولت بودجه دیق حاتیتوض نیا

Gt + Rt
Bt−1

Pt
=

ωetot

Pt
+ Tt +

Bt

Pt
+

(DCt−DCt−1)

Pt
                                                   (41)  

 درآمد Tt ،یدولت مخارج Gt و یبه بانک مرکز یبخش دولت یبده خالص DCt  آن در که

 طرف. است ینفت یدولت از درآمدها سهمω  و ینفت یارز یدرآمدها ot دولت، یاتیمال

 .دهدیم نشان را بودجه یهانهیهزآن  چپ طرف و بودجه یدرآمد منابع معادله راست

 هیسهم و شودیم نییزا تعصورت برونو به  یجهان ینفت در بازارها متیق کهییازآنجا

حاصل از  یارز یدرآمدها رونیازا شود،یم مشخص اوپک قیطر از زین رانیا یصادرات

ه مرتب ونیخودرگرس ندیفرا کیاز  شودیزا بوده و فرض مصورت برونصادرات نفت به 

 :کندیم تیتبع ریصورت معادله زاول به 

log(ot) = (1 − ρo)o̅ + ρo log(ot−1) + εt
o                                                   (44)  

 .ودشیدر نظر گرفته م ریمعادله ز به شکل ،یاز درآمد مل یدولت تابع یاتیمال یدرآمدها

log(Tt) = ρtax log(Yt−1) + εt
T                                                                     (49)  

 .است GIt یعمران مخارج و GCt یجار مخارج نوع دو شامل دولت مخارج

Gt = GCt + GIt                                                                                                 (43)  
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صورت  به اول مرتبه ونیخودرگرس ندیفرا کی از دولت یجار مخارج که گرددیم فرض

 :کندیم تیتبع ریز

log(GCt) = (1 − ρGC)G̅C + ρGC log(GCt−1) + εt
GC                             (41)  

 و کاسته خود یعمران مخارج از اغلب دولت ،ینفت یدرآمدها کاهش از پسازآنجاکه 

 دولت یعمران مخارج شودیم فرض رد،یگیم قرار ریتأث تحت کمتر دولت یجار مخارج

 :است ینفت شوک از یریرپذیتأث با اول مرتبه ونیخودرگرس ندیفرا کی

log(GIt) = (1 − ρGI)G̅I + ρGI log(GIt−1) + εt
GI + εt

oil                        (41)  
 :دارد نقش دولت هیسرما لیتشک در دولت یعمران مخارجمطابق با رابطه زیر 

Kt
g

= (1 − δg)Kt−1
g

+ GIt                                                                               (43)  

 یمرکز بانک ترازنامه -1 -4 -3

( یمرکز بانک ترازنامه اساس بر) یپول هیپا(، 3134) پوریتق و منظور مطالعه مشابه

 :گرددیم فیتعر ریزصورت به

Mt = DCt + et. FRt                                                                                       (98)  

 FRt و( 3یداخل اعتبارات) یمرکز بانک به یدولت بخش یبده خالص DCt آن در که

متیق سطح بر باال رابطه طرف دو میتقس با. است یمرکز بانک یخارج یهاییدارا خالص

 :دیآیمبه دست  یقیحقصورت به  یپول هیپا ها،

mt = dct +
et.FRt

Pt
                                                                                           (93)  

 :است ریرابطه ز برابر( یصورت ارز)به  یبانک مرکز یخارج یهاییخالص دارا رییتغ

FRt − FRt−1 = ϖfr (ω. ot + PE,t. EXt −
1

et
PF,t. IMt)                                    (98)  

IMt آن در که = CF,t و است یمصرف یکاالها واردات ϖfr یورود ارز از یدرصد انگریب 

Btفرض با باال رابطه. شودیم فروخته یمرکز بانک به که است کشور به
f = Rt

f Bt−1
f به 

 کشور است. یهادهنده معادله تراز پرداختنشان ینوع

 یمرکز بانک یپول یگذاراستیس -3-5

 ندیمااستفاده ن یاستیس ریمتغ کیاز  دیبا یپول یهااستیس یمنظور اجرابه  یمرکز بانک

 در رییتغ اب یمرکز بانک اساس، نیشود. بر ایم دهیبانک نام یاستیابزار س ر،یمتغ نیکه ا

ها را به دهد تا آنیم نشان واکنش یاقتصاد کالن یرهایمتغ به ینحو به خود، یپول ابزار

                                                 
3 Domestic Credit 
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عنوان ابزار بانک هره و حجم پول به بنرخ  ریدو متغ یطورکل به. دینما کیسطح هدف نزد

 تهگفعنوان ابزار انتخاب شود آنگاه شوند. اگر نرخ بهره به یو انتخاب م یتلق یمرکز

ا توجه کند. بیاستفاده م یپول یگذاراستیس در لوریت قاعده کیاز  یبانک مرکز شودیم

از  رانیا یمرکز بانکشود یمربوطه، فرض م یبدون ربا و مسائل شرع یبه قانون بانکدار

 رضف نیکند. همچنیاستفاده م یپول یهااستیس یبرا پول هیکنترل نرخ رشد حجم پا

 یولپ هیاست که نرخ رشد پا یبه نحو یپول گذاراستیالعمل سشود که تابع عکسیم

بالقوه و انحراف  ارز نرخاز  ارز نرخکاهش انحراف  یعنی ینسبت به دو هدف بانک مرکز

العمل عکس کند. تابعیمدو انحراف را حداقل  نیتورم از تورم هدف واکنش نشان داده و ا

 گردد:یم فیتعر ریصورت زبه  شده، یخط تمیفرم لگار در یپول یگذاراستیس

mĝt = ρmgmĝt−1 + λπ(π̂t − π̂t
∗) + λyŷt + λRERrer̂t + εt

mg
                      (91)  

mĝtکه در آن  = m̂t − m̂t−1 + π̂t ردایپا تیوضع مقدار از یپول هیدرصد انحراف رشد پا 

 و  tآن در دوره  داریپا تیانحراف تورم از مقدار وضع درصدπ̂t د،یشکاف تول ŷt آن،

π̂t
از  یقینرخ ارز حق شکاف rer̂t و tدرصد انحراف تورم هدف از مقدار هدف آن در دوره ∗

 آن است. داریپا تیوضع

و  حیصر یگذارهدف گونهچیتوسعه، ه یهاتورم در برنامه یگذاربا وجود هدف رانیدر ا

 یگذاران همواره سعاستیس اما ردیگیصورت نم یانک مرکزشده به مردم از طرف باعالم

( 8838) انیتوکل و یجانیبر اساس مطالعه کم لذا، ند؛ینما دنبال را یضمن هدف کیدارند 

 اریکه تنها در اخت است مشاهده رقابلیغ ریمتغ کی یگردد که تورم هدف ضمنیفرض م

ه ک شودیم فرض. ندارند یاطالع آن از یاقتصاد نیعامل ریسا و است بوده گذاراناستیس

 کندیم یرویپ ریصورت ز مرتبه اول به ونیخودرگرس ندیفرا کیاز  یتورم هدف ضمن نیا

تورم هدف  یشرط یاضیر دیام ن،یبنابرا؛ است کی به کینزد ،∗ρπالگو،  بیکه در آن ضر

 نیاعمال ا لیتورم هدف در دوره گذشته است. دل یاضیر دیبه ام کینزد اریبس tدر دوره 

طور متوسط، تورم هدف را در طول دارد تا به  یسع یپول گذاراستیفرض آن است که س

 .ماندیهدف ناکام م نیبه ا دنیاوقات در رس یزمان ثابت نگه دارد اما گاه

π̂t
∗ = ρπ∗π̂t−1

∗ + εt
π∗

 ,            εt
π∗

≈ iid. N(0, σπ∗
2 )                                         (94)  

 یمنض هدف تورم یمعرف اما است یگذاراستیس قاعده نوع کی یپول العملعکس تابع نیا

 .دشو لحاظ آن در گذاراستیس دیصالحد تا شده یسع و کاسته آن بودن قاعده از مدل در
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 یمل توسعه صندوق -3-6

 یاگونهاز فروش نفت است به یناش یارز یعمدتاً از درآمدها یصندوق توسعه مل منابع

1)که − ω) نگه یصورت سپرده در صندوق توسعه ملاز درآمد نفت در هر دوره به  درصد 

ورت صصندوق به  نیا ریکه انباشت ذخا شودیم فرض. شودیداشته شده و به مرور خرج م

 :کندیم تیتبع ریاز رابطه ز یارز

NDFt = NDFt−1 + (1 − ω)ot + LBt − Vt                                                    (99)  

 از صندوق یانتقال منابع مانده NDFt−1و  tصندوق در زمان  یارز ماندهNDFt  آن در که

 صندوق یهاسپرده سود نیهمچن و صندوق ییاعطا التیتسه سود و اصل LBt قبل، دوره

اقتصاد است که در تابع  یدیتول بخش به ییاعطا التیتسه زانیم Vt و یمرکز بانک نزد

 .گرددیموارد  دکنندگانیتول دیتول

 بازار هیتسو طیشرا -3-7

 لعوام بازار هیتسو و یمل درآمد اتحاد یبرقرار شامل خدمات، و کاالها بازار هیتسو طیشرا

 :گرددیم ارائه ریز روابطصورت به  د،یتول

Yt = Ct + ITt + GCt + ѱ(zt)Kt−1 + et (
PE,tEXt+ot

Pt
) − (

PF,tIMt

Pt
)                (93)  

ITt = It+GIt, Yt = Yno,t + Yo,t  
 الگو یپارامترها برآورد -4
ن در آ کهاست  شدهاستفاده  نیزیمدل از روش ب یبرآورد پارامترها یبرا قیتحق نیا در

 اکثرحد برآورد جینتا با و نییتع نیشیپ عیعنوان توزپارامترها به  یبرا هیاول ریمقاد

 نیشیپ عیدر توز هی. اگر اطالعات اولشودیم بیترک یواقع یهاداده اساس بر ییدرستنما

 روش ند،ک مدل نیتخم به یکمک نتواند ییدرستنما حداکثر نیتخم و باشد قیکامل و دق

کامالً  نیشیپ عیاگر اطالعات توز اما؛ شودیم( یبند)درجه ونیبراسیکال به لیتبد نیزیب

 در. دشویم ییبه روش حداکثر درستنما لیتبد نیزیباشد، روش ب قیردقینادرست و غ

 است. ییو حداکثر درستنما ونیبراسیاز دو روش کال یقیتلف نیزیروش ب ،ینینابیب حالت

 دوره یبرا شده یفصل لیتعد یهاصورت دادهمطالعه به  نیشده در ا استفاده یهاداده

، 3113سال  متیبه ق یقیحق یناخالص داخل دیتول یرهایشامل متغ ،3131-3131

 ،ینفت یقیحق یدرآمدها دکننده،یتول متیشاخص ق ،(CPI)کننده مصرف متیشاخص ق

 یررسمیغ یدولت، نرخ رشد ارز اسم یو عمران یجار یقیدولت، مخارج حق یقیمخارج حق

ج استخرا یبانک مرکز یزمان یاز بانک اطالعات سر هاداده یاست. تمام یپول هیو حجم پا
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رشد  نرخ فیمانند تورم و نرخ رشد حجم پول بر اساس تعر ییرهایمتغ یاست. برا دهیگرد

 استفاده شده است. t-1به دوره  tدر دوره  ریاز نسبت متغ د،یجد ینزیدر مکتب ک

فاده ( با استرهایمتغ داریپا تی)انحراف از وضع رهایشده متغ یخط تمیمحاسبه لگار یبرا

 شده استخراج هاداده تمیلگار یکلیس یاجزا ،λ=  311با  (HP)پرسکات -کیهدر لتریاز ف

صورت  که به ییهاشاخص و پارامترها است الزم مدل یپارامترها نیتخم از قبل .است

 تیوضع ریمقاد قیپارامترها از طر نیکرد. ا برهیبه برآورد ندارند را کال یازین ایبوده  یسهم

 تیضعو ریعنوان مقادبه  هانسبت نیا یهاداده نیانگیم و ندیآیبه دست م رهایمتغ داریپا

 .اند( گزارش شده3در جدول ) داریپا طیشرا یپارامترها. شودیم گرفته نظر در هاآن داریپا

 داریپا طیشرا یپارامترها: (1) جدول

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر
 بخش هیسرما استهالک نرخ

 (δ) یخصوص
I̅

K̅
= 8313/8 GC̅̅ دولت مخارج کل به یجار مخارج نسبت  ̅̅

G̅
= 11/8  

 ناخالص دیتول به مصرف نسبت
 یداخل

C̅

Y̅
= 91/8 GI̅̅ دولت مخارج کل به یعمران مخارج نسبت  ̅

G̅
= 81/8  

 ی)خصوص یگذارهیسرما کل نسبت
 دیتول به( یو دولت

IT̅̅ ̅

Y̅
= 183/8  

 یهایبه خالص دارائ یصادرات نفت نسبت
 یبانک مرکز یخارج

IOL̅̅ ̅̅ ̅

FR̅̅ ̅̅
= 31/3  

 به دولت یمصرف مخارج نسبت
 دیتول

GC̅̅ ̅̅

Y̅
= 381/8  

به خالص  یرنفتیصادرات غ نسبت
 یبانک مرکز یخارج یهایدارائ

X̅

FR̅̅ ̅̅
= 93/8  

IM̅̅ دیتول به واردات کل نسبت ̅̅

Y̅
= 814/8  

 یهایکل واردات به خالص دارائ نسبت
 یبانک مرکز یخارج

IM̅̅ ̅̅

FR̅̅ ̅̅
= 81/3  

X̅ دیبه تول یرنفتیصادرات غ نسبت

Y̅
= 81/8  

 اهبانک و یدولت بخش یبده خالص نسبت
 یپول هیپا به

DC̅̅ ̅̅

M̅
= 43/8  

OIL̅̅ دیتول به ینفت صادرات نسبت ̅̅ ̅

Y̅
= 8/8  

 بانک یخارج یهاییدارا خالص نسبت
 یپول هیپا به یمرکز

FR̅̅ ̅̅

M̅
= 93/8  

 قیتحق محاسبات: منبع

 نیشیپ اریو انحراف مع نیانگیم ع،یتوز دیمدل ابتدا با یپارامترها یزیبرآورد ب یبرا

بر اساس  8متلب افزارتحت نرم 3نریافزار داگردد سپس با استفاده از نرم نییپارامترها تع

 ریمقاد ،4نگزیهست -سیمتروپول تمیدر قالب الگور 1مارکوف رهیروش مونت کارلو با زنج

 نیانگیم ریمقاد ،(8) جدول در. شودپارامترها محاسبه  نیپس اریو انحراف مع نیانگیم

 .دهدیم نشان را نیزیب روش از استفاده با مدل یپارامترها برآورد ن،یپس

                                                 
3 Dynare 

8 MATLAB 
1 Markov chain Monte Carlo (MCMC) 

4 Metropolis–Hastings algorithm 
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 مدل یپارامترها نیپس و نیشیپ عیتوز(: 2) جدول

 عیتوز حاتیتوض پارامتر
 پارامتر

 نیانگیم
 نیانگیم منبع نیشیپ

 نیپس

β و یجانیکم 331/8 بتا خانوار یذهن یادوره نیب لیتنز نرخ 
 331/8 (3133) انیتوکل

γ 318/8 " 338/8 بتا یدولت و یخصوص مصرف نیب ینیجانش کشش 

σoilr یگاما نفت درآمد شوک اریمع انحراف 
 43/8 " 8481/8 معکوس

σmb یگاما پول عرضه شوک اریمع انحراف 
 841/8 " 8381/8 معکوس

σgc یگاما یجار مخارج شوک اریمع انحراف 
 13/8 " 8331/8 معکوس

σGI یگاما یعمران مخارج شوک اریمع انحراف 
 41/8 " 8418/8 معکوس

θE و یابانیخ 9/8 بتا یصادرات یکاالها در کالوو متیق یچسبندگ پارامتر 
 93/8 (3131) 3یریام

θ1 89/3 نرمال یواردات و یداخل یکاالها مصرف نیب ینیجانش کشش 
 پوریتقو  منظور
(3134) 831/3 

ηf 33/8 " 93/1 نرمال یخارج و یصادرات یکاالها نیب ینیجانش کشش 
σC 411/3 " 98/3 گاما مصرف یادوره نیب ینیجانش کشش معکوس 
σL 891/8 " 83/8 گاما شیفر کار یروین کشش معکوس 
σM 91/3 " 84/8 گاما پول یقیحق تراز کشش معکوس 
ρa 384/8 " 193/8 گاما یتکنولوژ شوک ونیرگرس خود بیضر 

ρoilr 839/8 " 441/8 بتا نفت درآمد شوک ونیرگرس خود بیضر 
ρgc 998/8 " 133/8 بتا دولت یجار مخارج شوک ونیرگرس خود بیضر 
ρgi 313/8 " 198/8 بتا دولت یعمران مخارج شوک ونیرگرس خود بیضر 
ρmg 383/8 " 189/8 بتا یولپالعمل عکس تابع در پول رشد ونیرگرس خود بیضر 
ρπ∗ 48/8 " 18/8 بتا یمرکز بانک یضمن هدف تورم ونیرگرس خود بیضر 

λπ 
 تابع در تورم به یمرکز بانک تیحساس بیضر

 -48/3 " -343/3 نرمال یپولالعمل عکس

λY 
 تابع در دیتول به یمرکز بانک تیحساس بیضر

 -14/8 " -383/3 نرمال یپولالعمل عکس

λRER 
 تابع در ارز نرخ به یمرکز بانک تیحساس بیضر

 33/8 " 314/8 نرمال یپولالعمل عکس

K0 
 یارزالعمل عکس تابع درارز  نرخ ونیرگرس خود بیضر

 34/8 " 119/8 بتا یمرکز بانک

K1 
 تابع در دیتول به یمرکز بانک تیحساس بیضر

 -14/3 " -3/3 نرمال یارزالعمل عکس

K2 
 یخارج ریذخا نسبت به یمرکز بانک تیحساس بیضر
 -11/3 " -94/3 نرمال یارزالعمل عکس تابع در یپول هیپا به

α 41/8 " 44/8 بتا دیتول از یخصوص هیسرما سهم 
αKg 818/8 " 811/8 بتا دیتول از یدولت هیسرما سهم 

θp 83/8 " 84/8 بتا خلدا دیتول یکاالها در کالوو متیق یچسبندگ پارامتر 
θM 83/8 " 89/8 بتا یواردات یکاالها در کالوو متیق یچسبندگ پارامتر 
τ 19/8 " 98/8 بتا داخل دیتول یکاالها متیق شاخص یبنددرجه 

τF 14/8 " 31/8 بتا یواردات یکاالها متیق شاخص یبنددرجه 

σa یگاما یتکنولوژ شوک اریمع انحراف 
 83/8 " 83/8 معکوس

 قیتحق محاسبات و یتجرب مطالعات: منبع

                                                 
3 Khiabani & Amiri (2014) 
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 یانمونه درون انسیوار که دهدیم نشان( 3311) 3بروکز و گلمن یصیآزمون تشخ جینتا

ورت ص یصحت مناسب برآوردها انگریکه ب اندشده همگرا یثابت مقدار به یانمونه نیب و

 .است نیزیمدل با استفاده از روش ب یگرفته از پارامترها

 گلمن و بروکز رهیمتغ چند یصیتشخ آزمون(: 1نمودار )
 قیتحق یهاافتهی: منبع

 آن انگریب ،یواقع یهاتوسط مدل با داده شدهیسازهیشب یگشتاورها ریمقاد جینتا سهیمقا

 ییبرخوردار است و توانا یاز قدرت برازش و دقت نسبتاً مناسب شدهیکه مدل طراح است

 .دارد را رانیا اقتصاد یدهندگحیتوض

 رهایمتغ شدهیسازهیشب و یواقع یروندها سهیمقا یگشتاورها(: 3) جدول

 ریمتغ

 نیب یهمبستگ اریمع انحراف نیانگیم

 و یواقع یهاداده

 شدهیسازهیشب

 یهاداده با یحرکت هم

 دیتول شکاف

 یواقع
 یسازهیشب

 شده
 یواقع

 یسازهیشب

 شده
 یواقع

 یسازهیشب

 شده

 3 3 11/8 811/8 814/8 84/3 3/3 دیتول

 83/8 84/8 13/8 31/8 38/8 89/3 88/3 تورم

 حجم

 پول
83/3 33/3 84/8 83/8 18/8 19/8 18/8 

 مخارج

 دولت
81/3 88/3 83/8 33/8 11/8 33/8 81/8 

 قیتحق محاسبات: منبع

 یسازهیشب -5

 یویسنار دومدل تحت  یپارامترها نیحاصل از تخم جیقسمت با قرار دادن نتا نیا در

 رییتورم )با تغ یگذارهدف استیتورم و اتخاذ س یگذارهدف استیعدم اتخاذ س

                                                 
3 Brooks & Gelman. 



 

 

 

 

 

 

 81                         3133/ بهار 3/ شماره چهارم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

صوص خکالن اقتصاد به  یرهایمتغ یبر رو ینفت یشوک مثبت درآمدها ریتأث ،پارامترها(

 .ردیگیقرار م یمورد بررس یبخش تجار

 (مرجع) هیپا حالت در ینفت یدرآمدها شوک آثار -1 -5

 یارز یدرآمدها شوک آثار و دهیگرد اعمال مدل یپارامترها نیتخم جینتا هیپا حالت در

 رارق یبررس مورد یآن العملعکس توابع قیطر از اقتصاد مهم یرهایمتغ بر دولت ینفت

در  یارتج تیبر وضع دیاقتصاد با تأک یاصل یرهایحاصل از واکنش متغ جی. نتاردیگیم

ه است ک یبه صورت ینفت یدرآمدها یاثرگذار سمی( نشان داده شده است. مکان8نمودار )

. ازآنجاکه بخش گرددیمخارج دولت م شیدولت باعث افزا ینفت یارز یدرآمدها شیافزا

 ریذخا قیطر نیاز ا شود،یفروخته م یدولت به بانک مرکز ینفت یارز یاعظم درآمدها

 شورک یارز یدرآمدها شیافزا. ابدییم شیافزا یپول هیتبع آن پاو به  یبانک مرکز یخارج

که  شودیم یقیحق ارز نرخ کاهش و یاسم ارز نرخ کاهش باعث پول حجم شیافزا و

اهش داخل ک دیتول یصادرات کاالها ،یقیو حق یصورت اسمبه  یپول مل تیتقو جهیدرنت

 شودیم مشاهده نیهمچن. ابدییم شیافزا یاواسطه و یمصرف یکاالها واردات و ابدییم

 یناش یرنفتیغ دیتول شیافزا آن دنبال به و ینفت دیتول شیافزا لیدل به ابتدا کل دیتول که

 شیاست اما با گذشت زمان به دنبال افزا افتهی شیافزا ،یدولت یگذارهیسرما شیافزا از

با  کل دیو تول افتهیکاهش  یرنفتیغ دیحجم پول، کاهش نرخ ارز و کاهش صادرات، تول

 هب ابتدا ینفت یدرآمدها شیافزا با کنندهمصرف متیکاهش مواجه بوده است. شاخص ق

 مرجع حالت در ینفت شوک به اقتصاد یاصل یرهایمتغ واکنش: (2)نمودار 
  )سیاه( در بلندمدت و خط پررنگ ریباثبات متغ تیوضع انگرینما )قرمز( : خط کمرنگتوضیحات

 .است ینفت شوک بروزپس از  ریمتغ تیوضع انگرینما
 قیتحق هاییافته: منبع
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 و زمان گذشت با اما است افتهی کاهش واردات شیافزا و یاسم ارز نرخ کاهش لیدل

 .است شده مواجه شیافزا با متیق یعموم سطح پول، حجم شیافزا

 تاسیس تواندیم یارز ینفت یشوک درآمدها یمنظور کاهش اثرات منفبه  یمرکز بانک

تورم در  یگذارهدف استیاتخاذ س ریبه اجرا گذارد. در ادامه تأث یمقتض یو ارز یپول

 . ردیگیم قرار یبررس مورد ینفت یهاشوک یاثرات منف کاهش

 تورم نرخ یگذارهدف استیس اتخاذ حالت در ینفت درآمد شوک آثار -2 -5

 را تورم نرخ کندیم یسع یمرکز بانک تورم، نرخ یگذارهدف استیس اتخاذ حالت در

 العملعکس توابع در تیوضع نیا در. دارد نگه شده یگذارهدف تورم نرخ کینزد

 تیاهم نیشتریب هدف تورم از تورم شکاف ریمتغ یمرکز بانک یارز و یپول یگذاراستیس

 شودیم فرض جا نیا در. هستند برخوردار یکمتر تیاهم از رهایمتغ ریسا و است دارا را

 هب یمرکز بانک یپول العملعکس تابع در هدف مورد تورم از ریغ به رهایمتغ ریسا وزن

 مهم یرهایمتغ بر دولت ینفت یارز یدرآمدها شوک ریتأث جینتا. ابدی کاهش دهمکی

 طورهمان. است شده داده نشان( 1) نمودار در یآن العملعکس توابع از استفاده با اقتصاد

 یزمان دوره و شدت از تورم نرخ یگذارهدف استیس اتخاذ صورت در شودیم مشاهده که

 ترلکن در استیس نیا کهینحو به است شده کاسته ینفت یدرآمدها شوک یمنف اثرات

 یرکمت زانیم به کل دیتول و یرنفتیغ دیتول از و کرده عمل موفق کامالً طور به تورم

 .تاس رفته نیب از ترعیسر رهایمتغ نیا یرو بر ینفت شوک اثرات و است شده کاسته

نسبت به  یاواسطه و یمصرف یکاالها واردات شیافزا و صادرات کاهش زانیم نیهمچن

 .است برخوردار یکمتر شدت از تورمنرخ  یگذارهدف استیحالت عدم اتخاذ س
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 یگذارهدف استیس حضور در ینفت شوک به اقتصاد یاصل یرهایمتغ واکنش (:3نمودار )

 تورم

 تیضعو انگرینما )سیاه( در بلندمدت و خط پررنگ ریباثبات متغ تیوضع انگرینما )قرمز( : خط کمرنگتوضیحات
 .است ینفت شوک بروزپس از  ریمتغ

 قیتحق یهاافتهی: منبع

 یریگجهینت -6
 و کاهش در مؤثر ینقش تورم یگذارهدف استیس که هیفرض نیا تحت حاضر مطالعه

 یبررس به داشت، خواهد کشور یتجار یرهایمتغبر  ینفت یهاشوک یمنف اثرات جذب

 کی منظور، نیبد. است پرداخته رانیا یخارج تجارت بر تورم یگذارهدف استیس اثر

 بخش چهار شامل ،اقتصاد باز کوچک کی یبرا یتصادف یایپو یعموم تعادل یالگو

 و یطراح ینزیوکین میتحت پارادا یخارج تجارت و یپولبخش -دولت ها،بنگاه خانوارها،

)حالت  تورم یگذارهدف استیس اتخاذ عدم حالت دو در ق،یتحق هیفرض یبررس جهت

 .شد وارد مدل به ینفت مثبت شوک کی تورم، یگذارهدف استیس اتخاذ و( مرجع

 و کاهش داخل دیتول یکاالها صادرات ،یشوک مثبت نفت جهیحالت مرجع، درنت در

 کل دیتول که شد مشاهده نیهمچن. افتی شیافزا یاواسطه و یمصرف یکاالها واردات

اما  افتی شیاافز ،یرنفتیغ دیتول شیدنبال آن افزا به و ینفت دیتول شیافزا لیدل به ابتدا

 دیحجم پول، کاهش نرخ ارز و کاهش صادرات، تول شیبا گذشت زمان به دنبال افزا

 یرآمدهاد شیبا افزا کنندهمصرف متیق شاخص. شدکل با کاهش مواجه  دیو تول یرنفتیغ

ا ب متیق یحجم پول، سطح عموم شیاما با گذشت زمان و افزا افتی کاهشابتدا  ینفت

 .شدمواجه  شیافزا
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شوک  یاثرات منف یشدت و دوره زمان ازتورم،  یگذارهدف استیس اتخاذ حالت در

ق طور کامالً موفدر کنترل تورم به  استیس نیا کهینحوبه  شدکاسته  ینفت یدرآمدها

کاسته شد و اثرات شوک  یکمتر زانیکل به م دیو تول یرنفتیغ دیو از تول کردهعمل 

 شیاافز و صادرات کاهش زانیم نیهمچنرفت.  نیاز ب ترعیسر رهایمتغ نیا یبر رو ینفت

نرخ  یگذارهدف استینسبت به حالت عدم اتخاذ س یاواسطه و یمصرف یکاالها واردات

 .دیگردبرخوردار  یتورم از شدت کمتر
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