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این مطالعه چالشهای تأمین مالی بنگاههای تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاستهای
پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی
قرار داده است .برای این منظور از دادههای واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره  1731تا 1737
و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک -پروسکات روند زدایی گردیدهاند استفاده
و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهرهگیری شده است .در
این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادالت هر بخش نسبت به بهینهیابی اقدام و پس از
شبیه سازی مدل ،به کمک گشتاورهای متغیرها ،مدل مورد برازش واقع گردید .نتایج حاصله
مؤید موفقیت نسبی مدل شبیهسازیشده با واقعیتهای اقتصاد ایران بود .در ادامه ،توابع
عکسالعمل آنی مربوط به شوکهای بهرهوری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها
موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهرهوری و رشد حجم
پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده
که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
واژههای کلیدی :سیاست پولی ،تأمین مالی ،بخش بانکی ،مدل تعادل عمومی پویای تصادفی.
طبقهبندی.L10 ،G17 ،E52 ،E23 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه ارومیه است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
نظام مالی هر کشوری نقش کلیدی در رشد اقتصادی آن کشور دارد چراکه منابع الزم
برای تأمین مالی سرمایهگذاری ها باید توسط نظام مالی تجهیز و تخصیص یابد .ایده یک
نظام مالی در بحث وامدهی و تأمین اعتبار بر پایه این اصل بسیار ساده بناشده است که
پسانداز کنندگانی که مازاد منابع دارند ،آن را در اختیار سرمایهگذارانی که نیاز به منابع
مالی دارند قرار میدهند ،سرمایهگذاران نیز از محل درآمد ناشی از فرصتهای تولیدی
جدید ،پاداشی به پسانداز کنندگان پرداخت مینمایند .لذا این اصل بسیار ساده بهانه
تشکیل مؤسسات مالی واسطهای و بانکها برای جذب سپردههای خانوار و اعطای آن به
بنگاهها و سرمایهگذاران میشود .بانکها واسط بین پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران
هستند و اعتبار در اختیار بنگاههای متقاضی قرار میدهند ،هرقدر بانکها در جهتدهی
پساندازها به سمت سرمایهگذاری عملکرد بهتری داشته باشند ،رشد اقتصادی باالتری
را تضمین مینمایند اما درصورتیکه خللی در عملکرد بانکی ایجاد شود ،این ضعف در کل
سیستم اقتصادی آشکار و جریان نقدینگی به سمت بنگاهها دچار اختالل میگردد.
بنگاههای تولیدی و تجاری اغلب فاقد منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی یا تأمین
نیازهای خود بوده ،لذا باید از طرق مختلف ،منابع الزم برای پیشبرد اهداف خود را تأمین
نمایند .به فرایندهای انتخاب روشهای مذکور و دستیابی به منابع موردنیاز ،تأمین منابع
مالی بنگاههای اقتصادی گفته میشود .بر مبنای نظر فعاالن اقتصادی مسئله تأمین مالی
در صدر عمده موانع تولیدی در ایران قرار داشته و این امر در طول سالهای اخیر تشدید
نیز شده است .نتایج حاصل از گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد
که از نگاه فعاالن اقتصاادی در ایران ،معضل دسترسی به منابع مالی در صدر  15مانع
فراروی تولید و قبل از موانع دیگری چون تورم قرارگرفته اساات یمیراحساانی.)1736 ،1
از سااویی در سااالهای اخیر همگام با رشااد بنگاههای اقتصااادی ازلحاظ تعداد و دامنه
فعالیت آنها بر حجم تقاضاای تسهیالت افزودهشده و فشار بر سیستم بانکی برای تأمین
مالی فعاالن اقتصاادی نیز افزایشیافته است ،بهطوریکه بر اساس آمارهای بانک مرکزی
نساابت تسااهیالت پرداختی بانکها به سااپردههای جذبشااده آنها ،حدود  33/0بوده
درحالیکه نسبت مطلوب و استاندارد برای اقتصاد ایران در حدود  09درصد است یجنتی

)Mir-Ahsani (2013
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فرد و نیکرفتار ، )1731 ،1پیامد این موضاو چیزی جز تبدیلشدن مسئله تأمین منابع
مالی به یکی از مهمترین مشاکالت فراروی تولیدکنندگان نیست .نتایج حاصل از گزارش
رقابتپذیری جهانی در مورد اقتصاد ایران نیز بهخوبی گویای این امر هست ینمودار.)1-

نمودار  :1مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرایندهای تولیدی از نگاه فعاالن اقتصادی
منبع :گزارش ساالنه رقابتپذیری جهانی ی ،)6917-6911مجمع جهانی اقتصادی.

نظام تأمین مالی در ایران با توجه به قدمت ساایسااتم بانکی و عدم توسااعهیافتگی بازار
سرمایه ،وابسته به سیستم بانکی است و بهعبارتدیگر بانک محور است و مصرفکنندگان
و فعاالن اقتصاادی توقع دارند با مراجعه به سیستم بانکی منابع موردنیاز خود را دریافت
نمایند .سایستم بانکی علیرغم جذب حدود  35درصد نقدینگی و اعطای تسهیالت فراتر
از قواعد موجود ،همچنان با صفهای دریافت تسهیالت و الزامات دستوری برای پرداخت
تسااهیالت مواجه اساات .این در حالی اساات که افزایش نرخهای سااود تسااهیالت نیز به
کاهش حاشایه ساود بنگاههای اقتصاادی در شارایط فعلی دامن زده است .نظام بانکی
ایران در حال حاضار بار اصالی تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی را بر عهده داشته
و به دلیل رکود اقتصاادی حاکم و نیاز بخشهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش،
مسائله تأمین مالی بنگاههای اقتصاادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است .از
ساویی بانکها و مؤساسات مالی واسطهای بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد

)Jannati-fard & Nikraftar (2012
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کالن میتوانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصااد و انتقال شاوکهای اقتصادی در
جامعه ایفا کنند.

 -2ادبیات موضوع
نقش تأمین مالی بنگاهها در نوسانات اقتصادی ،بخش عمدهای از مطالعات را در سالهای
اخیر به خود اختصاص داده است .این موضو سبب شده تا ادبیات مربوط به تعیین نقش
متغیرهای مالی بر نوسانات و ادوار تجاری توسعه پیدا کند .بامالحظه وجود اصطکاکهای
مالی ،دو رویکرد متفاوت در ادبیات نظری برای توضیح چگونگی انتقال شوکها از طریق
تغییر بخش مالی به متغیرهای حقیقی اقتصاد قابلتمایز هستند .در رویکرد اول مکانیسم
انتقال از طریق تغییر در ترازنامه بنگاهها عمل میکند .بنابراین شکلگیری و مکانیسم
انتشار شوکها بهواسطه رفتار موافق سیکل هزینه تأمین مالی بیرونی بنگاهها رخ میدهد.
در مطالعه برنانکه و گرتلر 1ی ،)1335شوکهای وارده بر اقتصاد از طریق اثر بر جریان
نقدینگی وامگیرندگان منتشر میشوند .یک شوک کاهش جریان نقدینگی منجر به کاهش
توانایی بنگاهها برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری میگردد .این کاهش در ارزش
خالص دارایی بنگاه ،هزینه متوسط تأمین مالی بیرونی را افزایش داده و منجر به افزایش
هزینه سرمایهگذاریهای جدید میشود .با کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی
و جریان نقدینگی در پروژههای بعدی ،اثرات شوک اولیه مجدداً تکرار و منتشر میشود.
در رویکرد دوم ،اثرات شتابدهندهی مالی از طریق کاهش قیمت دارایی بهواسطه سیاست
پولی انقباضی جریان مییابد .وامگیرندگانی که داراییهای خود را بهعنوان وثیقه عرضه
کردهاند ،تواناییشان برای تامینمالی بیرونی محدودشده و درنتیجه سرمایهگذاری آنها
به دلیل کاهش ارزش بازاری اوراق وثیقه محدود میشود .در مطالعات برنانکه و همکاران
ی ،)1333کیوتاکی و موره 6ی )1335و محققان دیگری نظیر ایاکویلو و نری 7ی )6919فرض
شده که عامالن اقتصادی با محدودیت در وجوه اخذ وام مواجه هستند و دلیل آن تغییر
ارزش وثیقهای است که باید برای تضمین وام خود به وامدهنده ارائه نمایند .در دورههای
خوب که ارزش داراییها افزایش مییابد و عوامل میتوانند مقدار وامگیری خود را افزایش
دهند ،مصرف و سرمایهگذاری افزایشیافته و درنتیجه فعالیتهای واقعی اقتصاد تحریک
و تشویق میشود .در مقابل وقتی شوکهای نامطلوب ارزش وثیقهها را کاهش میدهد،
1
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عوامل اقتصادی مجبور به کاهش هزینههای سرمایهگذاری هستند .مدلهای ارائهکننده
اصطکاکهای مالی پیشین بدون در نظر گرفتن نقشی برای بانکها و دیگر نهادهای مالی
پایهریزی شدهاند و بنابراین صرفاً روی سمت تقاضای اعتبارات تمرکز کردهاند .هدف اصلی
ادبیات مطرح شده این بود که وسعت و پایداری نوسانات در تولید کل را تصویر کند
درحالی که هدف ادبیاتی که بخش بانکی را به مدل تعادل عمومی پویای تصادفی وارد
میکند تشریح ویژگیهای بحران مالی است .مدلهای پیشگام در معرفی بانکها به مدل-
های تعادل عموی پویا ،توسط کریستیانو و همکاران 1ی ،)6993گودفرند و مککالوم6
ی ،)6993و گرتلر و کیوتاکی ی )6993ارائهشده است .کریستیانو و همکارانش این پرسش
را مطرح کردند که آیا بانکها و بهطور کل ،بخش مالی برای تشریح ادوار تجاری مهم
هستند و داللتهای آنها برای سیاست پولی چه هست؟ آنها بهمنظور واردکردن بخش
بانکی در مدل ،از متدولوژی چری و همکاران 7ی )1335استفاده کرده و روش بیزین را
برای تخمین مدل بهکاربردهاند .کریستیانو و همکاران ی )6993مدل خود را در دو اقتصاد
آمریکا و اروپا ارزیابی کرده و با استفاده از معیار پیشبینی خطا ،به نتایج مختلفی برای
متغیرهای مختلف اقتصاد کالن دست پیدا کردند .مهمترین نتیجه مدل این است که
شوک اصطکاک مالی با فرض احتمال وجود سرمایهگذاران ،یکی از محرکهای اصلی در
ادوار تجاری مدل به شمار میآید .مدل گودفرند و مککالوم ی )6993بر مبنای روش-
شناسی برنانکه و همکاران ی )1333ساختهشده است که یک بخش بانکی رقابتی را مدل-
سازی کردند که داراییهای بسیار متنوعی را با بازدهیهای متفاوت عرضه میکند .در این
مدل فعالیت عمده بانکها تولید وام و سپردههای بانکی و اوراق قرضه بدون ریسک هست
و تولید وام بستگی به میزان وثیقه و هزینه نظارت وامدارد .در این مدل دو نو شوک
مالی نیز دیدهشده است که محرکهای اصلی متغیرهای اقتصاد کالن در مدل هستند.
یکی از این شوکها باعث می شود وثیقه سرمایه در ایجاد تسهیالت مؤثرتر واقع شود و
دیگری بهرهوری تسهیالت را افزایش میدهد .نتایج حاصل از تحقیق گودفرند و مککالوم
ی )6993نشان میدهد که با بهکارگیری پول و بانکداری در مدل میتوان در حالت باثبات،
متغیرهای کلی و نرخ بهره را با دادههای قابلمشاهده آمریکا تطبیق داد .این مدل مخصوص ًا
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در حالت باثبات برای تطبیق دادههای ساعات کاری ،نسبت خروجی سرمایه ،نرخ بهره
بینبانکی ،هزینه تأمین مالی بیرونی با وثیقه ،موفق عمل کرده است .در مدل گرتلر و
کیوتاکی ی ،)6993اصطکاکهای مالی از سوی واسطه مالی ایجادشده و هیچگونه شوک
مالی به اقتصاد وارد نمیشود .بانکها در این مدل ،سپردههای خانوارها و یا وجوه بینبانکی
را بهمنظور اعطای تسهیالت دریافت میکنند .جزء اصلی این مدل زمانی پدید میآید که
در پایان هر دوره ،بانکدار بخشی از سپردهها را برای خانواده خود واریز کند .چنانچه یک
بانکدار این وجوه را برای منافع شخصی خود واریز کند ،طلبکاران میتوانند تنها بخشی از
سپرده خود را از بانک بگیرند که این امر باعث ایجاد اصطکاک مالی میشود .در برخی
دیگر از مطالعات در ادبیات موجود سعی شده است تا واسطهگرها یک نقش فعال در
تعیین قیمت یا عرضه داراییهای مالی داشته باشند .یک نمونه از این مطالعات ،تحقیق
ایاکویلو ی )6919هست که قیدهای وامگیری را به یک مدل تعادل عمومی پویای
نیوکینزین وارد کرده است .برخی محققان نیز با واردکردن بخش بانکی به اقتصادهایی که
چندین ابزار مالی همزیست دارند به بررسی و مطالعه مدلهای تعادل عمومی پویا
پرداختهاند .بهطور مثال اندرس و آرسه1ی ،)6993بنس و لیز 6ی ،)6993آلیاگا-دیاز و
الیورو 7ی )6993و آسالم و سنتورو 1ی )6990مدلهایی را با واسطهگری مالی و اشاعه
تفاوت زمانی نرخهای وثیقهها و وامدهی بسط دادهاند .کوردیا و وودفورد 5ی ،)6990مدل-
سازی حاشیههای نرخ بهره بانکی ،داللتهای تغییر حاشیه نرخ بهره بهمنظور مدیریت
سیاست پولی را بررسی کردند .هدف آنها بررسی تغییر قواعد سیاست پولی بهینه
استاندارد در یک فضای نیوکینزی باوجود شکاف بین نرخهای بهره پسانداز و وامگیری
است.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر اعتبار بانکها در جهت اعطای وام ،ساایاساات پولی
اسات ،این سیاست معموالً توسط بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی ازجمله
ابزار نرخ ذخیره قانونی ،نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام میشااود در اصااطالح
به فرآیند تأثیر سیاست پولی بر اقتصاد مکانیسم انتقال میگویند .بهطورکلی ،مکانیسم
انتقال سیاست پولی را میتوان در چهار بخش عمده طبقهبندی نمود :کانال نرخ بهره،
1
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کانال نرخ ارز ،کانال قیمت داراییهای بادوام و کانال اعتباری یمیشااکین .)1335 ،1در
این راسااتا ،بانکها در بخش کانال اعتباری نقش ویژهای را در ساایسااتم اقتصاااد ایفا
میکنند .این کانال انتقال سایاست پولی ،زیرمجموعهای از نگرشهای غیرنئوکالسیکی
به مکانیساام انتقال اساات .در این مدلها فرض میشااود که اوراق قرض اه و اعتبارات
بانکی جانشاین ناقص یکدیگرند .با این فرض دو راهکار عمده برای اثرگذاری سایاست
پولی بر اقتصااد معرفی میشود :کانال وامدهی بانکها و کانال ترازنامهای ،که تأکید این
مطالعه عمدتاً بر روی کانال اعتباری و کانال وامدهی خواهد بود.
بر اسااس چارچوب کانال اعتباری در اثر اعمال یک سایاست پولی انقباضی ،دسترسی
به منابع بانکی دشااوارتر میشااود و هزینه تأمین ساارمایه بنگاههای کوچک افزایش
مییابد .در مقابل ،بنگاههای بزرگتر که دساترسای بیشتری به سایر بازارها و ابزارهای
مالی دارند کمتر تحت تأثیر پیامدهای ناشاای از ساایاساات پولی قرار خواهند گرفت
یمیشاکین .)1335 ،البته اعتقاد بر آن اساات که مکانیسام انتقال پولی از سااوی کانال
اعتباری نهتنها روی تقاضااا برای وام یاز طریق تغییرات نرخ بهره) تأثیر دارد ،بلکه قادر
اساات تا بر عرضااه اعتبارات بانکی در بازار مؤثر باشااد و به دنبال آن ساارمایهگذاری و
مصرف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در اقتصاد ایران باوجود شیوههای مختلف تأمین مالی غیررسمی و پیشرفت بازارهای مالی
طی دهه گذشته ،سیستم بانکی همچنان در تأمین مالی جایگاه ویژهای دارد .تصمیمات
سرمایهگذاری بنگاههای دولتی و خصوصی و تصمیمات مصرفی خانوارها با نحوه فعالیت
سیستم بانکی کشور ارتباط نزدیکی دارد .از طرف دیگر ابزارهای سیاستهای پولی نیز
سیستم بانکی کشور را به مهمترین مجرای اعمال سیاست پولی جهت مقابله با شوکهای
وارد بر اقتصاد کالن تبدیل کرده است .ابزارهای مستقیم سیاست پولی شامل کنترل
نرخهای سود بانکی و سقف اعتباری و ابزارهای غیرمستقیم شامل نسبت ذخیره قانونی و
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی ،با تأثیر بر حجم سپردهگذاری و تسهیالت اعطایی
بانکها ،ایجاد محدودیتهای اعتباری و جهتدهی به آنها ،فعالیت نظام بانکی کشور و
کل اقتصاد را متأثر میسازد.
با این تفاسیر هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاستهای پولی بر تأمین مالی و حجم
سرمایهگذاری بنگاهها از طریق کانال اعتباری بانکها و واسطههای مالی با ارائه یک مدل
Mishkin
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تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران با برجسته کردن نقش بخش بانکی بوده
و به علت نگرش کلی و درعینحال دقیق الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی به تمام
قسمتها و اجزای اقتصاد به شکل همزمان ،این روش جهت انجام تحقیق و تجزیهوتحلیل
دادهها و نتایج در این تحقیق موردتوجه واقعشده است.
الزم به ذکر است که در بیشتر مطالعات انجامشده در ایران نظیر زراءنژاد و انواری1
ی ،)1731مهرگان و دلیری 6ی )1736و بشیری 7ی )1731رفتار بانک مرکزی در
سیاستگذاری منوط به لحاظ نرخ رشد پول در تابع عکسالعمل سیاستگذار پولی است.
در این تحقیق نیز مدل اولیه اقتصاد ایران در قالب قاعده سیاستی با لحاظ رشد حجم
پول طراحی میشود .همچنین اگر تنها منبع تجهیز منابع مالی بانکها را سپردههای
خانوار و تنها محل تأمین اعتبار بنگاهها را نیز بانکها و مؤسسات مالی واسطهای بدانیم و
از سویی چون تأثیر تغییرات نرخ بهره در اثر اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی بر
روی رفتار خانوار و بنگاهها کامالً قرینه هست بدین نحو که با افزایش نرخ بهره اشتیاق
خانوار برای سپردهگذاری افزایش و در مقابل انگیزه بنگاهها برای دریافت تسهیالت یبه
سبب باال بودن هزینه اجاره سرمایه) کاهش و برعکس با کاهش نرخ بهره عالقه خانوار به
سپردهگذاری کاهش و اشتیاق بنگاهها برای دریافت تسهیالت افزایش مییابد که با فرض
قیمت پذیر بودن بانکها و مؤسسات مالی در تعیین نرخ بهره در حالت اول مؤسسات
مالی با یشوک) مازاد منابع و در حالت دوم با یشوک) کمبود منابع مالی مواجه میگردند
که یافتن پاسخ به این پارادوکس و درک چگونگی انتقال اثرات سیاستهای پولی بر روی
فعالیت بخش بانکی سؤال اساسی و هدف اصلی این مطالعه بوده است.
 -1-2مطالعات تجربی خارجی
کریساتیانو و همکاران ی )6995یک مدل با انعطافناپذیری اسامی مناساب برای بررسی
واکنش پویای اثر شاوک سایاست پولی در چارچوب تعادل عمومی برای دادههای امریکا
طراحی کردند .این مدل پاساخ کم تورم و واکنش مداوم تولید به نوسان سیاست پولی را
تائید مینماید .بعالوه الگوی مذکور با اسااتفاده از چارچوب انعطافناپذیری کالوو ،پاسااخ
کوهان شاکل در سارمایهگذاری ،مصارف ،اشاتغال ،سود و بهره وری ،و پاسخ کوچک در
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دسااتمزد واقعی را نشااان میدهد .عدم افزایش شاادید هزینههای نهایی بعد از شااوک
انبساطی سیاستهای پولی از نتایج مدل است.
ژانگ 1ی )6993تأثیر بیثباتی بخش بانکی در جذب یا انتشااار ادوار تجاری در چارچوب
مدل تعادل عمومی محاسابه پذیر را مورد ارزیابی قرار داده است .نتایج شبیهسازی نشان
میدهد ،بیثباتی در بخش بانکی بهتنهایی میتواند در کاهش عرضاااه وام مؤثر باشاااد و
همچنین بیثبااتی در بخش باانکی برجاذب و انتشاااار ادوار تجااری در کوتاهمدت نیز
بهشادت اثرگذار اسات .شوکهایی که از بخش بانکی آغاز میشوند نظیر کاهش ناگهانی
در ساارمایه بانک یا کاهش ناگهانی در سااپرده میتواند منجر به رکود شاادید در بخش
واقعی اقتصاااد شااود .در بلندمدت بیثباتی در بخش بانکی باعث کاهش در ساارمایه کل
اقتصاد و درنتیجه کاهش در سطح سرمایهگذاری و تولید میشود.
دیب 6ی )6919در مطالعهای که در چارچوب اقتصاد خردی ارائه نموده است بخش بانکی
را در مدل تعادل عمومی پویای تصاادفی وارد و سپس با استفاده از مدل ،نقش و اهمیت
رفتار ساایسااتم بانکی و شااوکهای مالی را در ادوار تجاری آمریکا موردبررساای قرار داده
اساات .همچنین رفتار ساایسااتم بانکی در دو حوزه ارائه خدمات بانکی و انتقال وجوه در
بازار بینبانکی مطالعه و شااوکهای پولی ،اعتباری و شااوک تغییر در میزان ساارمایه و
سپرده بانک بر رفتار کارگزاران اقتصادی بررسیشده است و تغییر در حجم پول بهعنوان
شاوک پولی و تغییر در عرضه اعتبارات بهعنوان شوک اعتباری و تغییر در میزان سرمایه
و ساپرده بهعنوان عامل محرک نوساانات اعتبارات در نظر گرفتهشده است .نتایج بررسی
نشااان میدهد که وجود ساایسااتم بانکی بهعنوان واسااطه مالی در کاهش نوسااانات
متغیرهای کالن اقتصااادی نظیر رشااد اقتصااادی در مواجهه با شااوکهای پولی ،بانکی و
تکنولوژی تأثیر به سزایی دارد.
هافسااتد 7و همکاران ی )6916اثر شااوک اعتباری را بر متغیرهای کالن اقتصااادی در
شارایط رقابت انحصااری سنجیدهاند .مدل مقاله ،یکبار باوجود سیستم بانکی و یکبار
بدون وجود سیستم بانکی حلشده است تا نشان دهد شوکهایی که از سیستم بانکی
نشاااءت میگیرند ،آثار منفی بزرگتری بر متغیرهای کالن اقتصااادی دارند .یافتههای
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این مطالعه حاکی از آن اساات که وجود ساایسااتم بانکی اثر شااوکهای مختلف که از
اقتصاااد کالن وارد میشااوند را کاهش میدهد ،اما آنها را بیاثر نمیکند .دوم اینکه
شاوکهایی که از سایستم بانکی آغاز میشوند ،هم در طرف تقاضا برای منابع یسپرده
برای بانک و وام برای بنگاه و خانوار) و هم در طرف عرضاه یعرضاه وام توسط بانک و
استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی) میتواند باعث بیثباتی اقتصاد کالن شود .اما
آثار منفی شوک طرف تقاضا کمتر از آثار منفی شوک طرف عرضه بر متغیرهای کالن
اقتصادی نظیر سرمایهگذاری و تولید است.
 -2-2مطالعات تجربی داخلی
شااهحساینی و بهرامی 1ی )1731به بررسای ساناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم
باانکی یک مدل تعادل عمومی پویای تصاااادفی نیوکینزی با در نظر گرفتن بخش بانکی
بهعنوان واساطه ی مالی برای اقتصااد ایران طراحی و بر اساس نتایج حاصل از حل مدل
مدعی موفقیت نسابی مدلشاان در شابیهسازی اقتصاد کالن ایران شدند .در این مطالعه
اثرات شااوکهای نفتی ،بهرهوری و شااوک پولی بر متغیرهای حقیقی ،اساامی و بانکی
اقتصاااد بررساای و نتایج مورد اسااتناد محقق در سااازگاری انتظارات تئوریک و واقعیات
اقتصااد قرارگرفته اسات .همچنین عالوه بر نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات شوک پولی
در ساناریوی وجود مطالبات معوق در سایستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق ،باعث
کاهش اثرگذاری شاوک پولی میشاود که داللت بر کاهش اثربخشاای ساایاست پولی در
جهت مقابله با نوساانات اقتصادی دارد .در این مطالعه هیچکدام از چسبندگیهای اسمی
یا حقیقی موردمطالعه و بررسای محققین قرار نگرفته و صاارف ًا شاابیهسازی اقتصاد کالن
ایران با یک مدل تعادل عمومی مدنظر بوده و در تنظیم نرخ ساایاسااتی مقام پولی نیز از
قاعده تیلور استفادهشده است.
مهرگان و دلیری ی )1736در مطالعهای به بررسای واکنش بانکها در برابر ساایاستهای
پولی با اساااتفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصاااادفی با رویکرد بیزی برای ایران
پرداختند .نتایج حاصاااله نشاااان میدهد که بانکها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ
بهره پس از بروز شاوک پولی نمیتوانند به مکانیسام انتقال کمک چندانی کنند و شوک
پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای دریافت وام خواهد شد .از
طرفی  ،این رخداد سابب بروز شوک در بخش کاالهای بادوام مانند مسکن شده و قیمت
)Shah-hoseini & Bahrami (2012

1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /1زمستان 1731

31

واقعی مساااکن را افزایش میدهند .در این مطالعه به نقش ساااپردههای خانوار بهعنوان
مهمترین منبع تأمین مالی بانکها و واسطههای مالی اشاره نشده است.
خیابانی و امیری 1ی )1737تأثیر شااوکهای قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی،
مالی و کالن اقتصااادی را در چارچوب مدل اقتصاااد باز کینزینهای جدید موردبررساای
قرار دادهاند .نتایج حاصل از شبیهسازی و تحلیل توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که
شاااوکهای قیمت و تولید نفت خام بر سااارمایهگذاری ،تولید ملی ،هزینه نهایی تولید و
تورم تاأثیر مثبات و معنیداری دارند .نتایج همچنین نشاااان میدهند که شاااوکهای
موردنظر تأثیر مثبت و معنیداری بر مخارج دولت ،درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی
دارند.
احمدیان 6ی )1731در مطالعهای به مدلسااازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل
عمومی پویای تصاادفی برای ایران پرداخته است .وی با استفاده از روش تعادل عمومی
پویای تصااادفی نئوکینزی و با بهرهگیری از آمار ساااالنه اقتصاااد ایران در دوره -1719
 ،1736به بررساای واکنش متغیرهای کالن اقتصااادی نظیر تولید ،تورم و متغیرهای
بانکی به شاوکهای برداشت ناگهانی سپرده و افزایش بدهی به بانک مرکزی پرداخته
اسات .برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین بهرهبرداری
نموده و با اسااتفاده از آزمون بروکز و کلمن و توابع عکسالعمل صااحت برازش مدل
مورد ارزیابی قرار داده اسات .نتایج حاصال از این تحقیق نشاان داد ،برداشت ناگهانی
ساااپردههاا توساااط خانوار باعث کاهش قدرت وامدهی بانکها و درنتیجه کاهش
ساارمایهگذاری و تولید میشااود .از نتایج دیگر این مطالعه این بود که افزایش بدهی به
بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ساود ساپرده و وام شاده و عرضه اعتبارات و درنتیجه
تأمین مالی تولید افزایش خواهد یافت .در این تحقیق رفتار مقام پولی در نرخ سایاستی
بر اساس قاعده تیلور تصریحشده است.
پس از مطالعهی کارهای مرتبط انجامشده در این زمینه الزم است مختصری در خصوص
تفاوت مطالعهی حاضر با مطالعات قبلی اشاره شود .آنچه این مطالعه را نسبت به مطالعات
دیگر در این زمینه متمایز مینماید تفکیک بنگاههای تولیدکنندهی داخلی به تولیدکننده-
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ی کاالهای عمدهفروشی ،خردهفروشی و نهایی و همچنین تولیدکنندهی کاالهای سرمایه-

گذاری و امکان ارائه چارچوبی جامع درزمینهٔ روابط بین کارگزاران مختلف در اقتصاد
و نیز در اختیار قرار دادن تحلیل نتایج سیاستگذاری بوده که تفاوت اساسی این مطالعه
با مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه بشمار میآید چراکه مدلسازی اقتصادی در
این زمینه در مطالعات داخلی یا صورت نگرفته و یا در صورت وجود نیز بخش تولید را در
دو نو بنگاههای تولیدکنندهی کاالهای نهایی و تولیدکنندهی کاالهای واسطهای در نظر
گرفته است .از دیگر تفاوتهای این مطالعه با مطالعات پیشین اینکه در مطالعات قبلی
موضو تأمین مالی بنگاهها صرف ًا از کانال بنگاههای تولیدکنندهی کاالهای واسطهای اعمال
گردیده درحالیکه در این تحقیق این موضو برای بنگاههای تولیدکنندهی کاالهای
عمدهفروشی که در رأس هرم تولید قرارگرفتهاند منظور شده تا تسری تأثیرات آن برای
بنگاههای پاییندست دیگر که تولیداتشان وابسته به تولیدات بنگاههای تولیدکنندهی
کاالهای عمدهفروشی است لحاظ گردد و نهایت ًا تفاوت اساسی این تحقیق با سایر تحقیقات
انجامشده و عمدتاً مشخصه نوآوری آن ،لحاظ سیستم بانکی به همراه یک الگوی جامع با
انوا بنگاههای اقتصادی با چارچوبی که شرح آن رفت است.

 -3طراحی الگوی تحقیق
این مطاالعاه به پیروی از مطالعات ایکیدا 1ی ،)6917کریساااتیانو و همکاران ی )6995و
هافساتد ی )6916در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،با در نظر گرفتن اقتصادی
با افق زمانی نامحدود متشااکل از بخشهایی که جزئیات آن در ادامه آورده شااده اساات
میباشد.
 -1-3خانوار
در این مطاالعه خانوار با رویکرد «پول در تابع مطلوبیت» عالوه بر به حداکثر رسااااندن
مطلوبیت باوجود محدودیت بودجه یمساائله مصاارف-پسانداز) ،به عرضااه نیروی کار به
تولیادکنندهی کاالهای عمدهفروشااای یمسااائله تعیین دساااتمزد بهینه) در مواجهه با
چسابندگی اسامی دستمزد میپردازد .که شکل تبعی تابع مطلوبیت بهصورت زیر نشان
داده میشود:
ی) 1

}

𝑞𝜎1−

𝑑𝑀

𝜐

L1+υ
t+s,j

) 𝑠βs {log(ct+s -hct+s-1 ) -ψL 1+𝜐 + 1−𝜎 ( 𝑃𝑡+
𝑠𝑡+

𝑞

∞∑ Et
s=0

0<𝛽<1
Ikeda

1
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که در آن  Etعبارت است از عملگر انتظارات βs ،عامل تنزیل Ct ،مصرف خانوار h ،عادت
مصرفی Lt ،1عرضه نیروی کار توسط خانوار 𝜐 ،مثبت و بیانگر وزن ماندههای اسمی پول
در تابع مطلوبیت 𝜎𝑞 ،معکوس کشش تقاضای پول و  Mtdماندههای اسمی پول و ψL
وزن فراغت در تابع تولید است.
در این مدل خانوار  jبا انتخاب مصاارف کاال  Ctو 𝑑𝑡 Mماندههای اساامی پول مطلوبیت
کسب مینماید و با مطلوبیت منفی حاصل از کار کردن  Ltمواجه است.
دلیل واردکردن پول در تابع مطلوبیت خانوار نظریهی ساایدراسااکی هساات بدین نحو که
دنبال کردن جریان پول در اقتصاااد و مشااخص کردن ماهیت محدودیت کالور 6برای هر
نو مبادالت میتواند بهساارعت پیچیده شااده و نیز ازنظر تحلیلی غیرقابلبررساای گردد.
این امر منجر به اساااتفاده از طریق قرار دادن پول بهطور مساااتقیم در تابع تولید یا تابع
مطلوبیت شاده اسات .در سال  1331میگوئل سیدراسکی 7الگوی پایهای فرانک -رمزی1
را باا در نظر گرفتن ماانادههاای حقیقی پول بساااط داد .بهطوریکه بر اسااااس الگوی
ساایدراسااکی ،پول نیز وارد تابع مطلوبیت میگردد ،بنابراین تابع رفاه اجتماعی شااامل
مصرف و ماندههای حقیقی پول هست یبالنچارد و فیشر)1731،5
در این مطالعه زنجیرهای از خانوارها وجود دارند که انباشااات آنها برابر واحد اسااات.
خانوارها نیروی کار تخصااصیافته دارند و همچنین دارای قدرت انحصاااری بر دسااتمزد
اسامی نیروی کار تخصاصیافته میباشاند 1.در تنظیم دستمزد اسمی ،خانوارها مواجه با
توهم تغییرات دساااتمزد اسااامی مطابق بامطالعه ارزیگ و همکاران 3ی )6999هساااتند.
خانوارها میتوانند دستمزد اسمی را با احتمال  0 < 1 − 𝜁𝑤 < 1مستقل و یکسان برای
تمامی خانوارها و در طول زمان تغییر دهند Wt (j) .بیانگر دساتمزد تنظیمشده خانوار j
ام در زماان  tاسااات .باه پیروی از کریساااتیاانو و همکاران ی )6995و ایکیدا ی،)6917
دستمزدی که تنظیم مجدد نشده است از قاعده زیر پیروی مینماید.
1

Habit Formation
Clawer
3
Miguel Sidrauski
4
Frank Ramsey
5
Blanchard & Fischer
 1خانوارها در یک بازار رقابت انحصاری ،نیروی کار خود را عرضه میکنند و هر خانوار قدرت آن را دارد که در مورد
عرضه کار خود تصمیمگیری نماید و دستمزد خود را بر اساس حداکثر سازی مطلوبیت خانوار تعیین کند.
7
Erceg et.al.
2
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)̅ t (j
W
if
t=0
ی) 6
}
s
lw
1−lw
̅
)Ԥk=1 (πzt+k−1 ) (πz
)W(j
… if t = 1,2,
که در آن 𝑡𝜋 بیانگر نرخ تورم در زمان  π ، tنشااااندهنده نرخ تورم در حالت پایدار 1و

{ = )Wt+s (j

 0 ≤ lw ≤ 1درجه شااخص ایجاد تورم گذشاته و نرخ رشاد گذشاته  TFPرا نشان می
دهد.
در این مادل ،نمااینادگیهاای رقابتی کارگری وجود دارند که نیروی کار را از خانوار به
بنگااه فراهم میآورناد .آنها نیروی کار تخصاااصیافته خانوار را مطابق تابع زیر ترکیب
میکنند.
𝑤𝜆

ی)7

1

1

] 𝑤𝜆)𝑗( 𝑡𝐿 Lt = [∫0

که  λWکشش تجمیع نیروی کار در شاخص دیکسیت استیگلیتز است.
در مسئله تعیین دستمزد خانوار حداکثر سازی مطلوبیت بهصورت زیر نوشته میشود:
}

ی)1

L1+υ
t+s,j
1+ʋ

s
∞∑ max Et
s=0(βζw ) {Λ t+s Wt+s (j)Lt+s (j) − ψL

که بیانگر مطلوبیت خانوار درازای کسااب دسااتمزد ناشاای از کار منهای مطلوبیت منفی
ناشی از کار هست و پارامتر  Λtعبارت است از مقدار واقعی شده ضریب الگرانژ.
تقاضای نیروی کاربر اساس حداکثر سازی منافع حاصل از کار کردن بهصورت زیر حاصل
میگردد:
1

πw = Wt+s Lt+s − ∫0 Wt+s (j)Lt+s (j)dj

ی) 5

1

− ∫0 Wt+s (j) Lt+s (j)dj

ی)1

λw

1

1

]= Wt+s [∫0 Lt+s (j)λw di

مشتق مرتبه اول رابطه فوق نسبت به  Lرابطه تقاضای نیروی کار را به ما میدهد.
λw,t

Lt+s

ی)3

W (j) 1−λ
( Wt+s ) w,t
t+s

= )Lt+s (j

ازآنجاییکه در چسبندگی کالوو ،بهینهسازی بهصورت تصادفی انتخاب میشود ،دستمزد
متوساط غیر بهینه در  t − 1برابر شااخص دستمزد بهینه آخرین دوره بهینهشده است.
ازاینرو ،قانون زیر چگونگی تنظیم دستمزدها را نشان میدهد:
1

ی)0

1

1

̅ 1−λw + ζw [(πt−1 )lw (π)1−lwWt−1 ]1−λw
Wt1−λw = (1 − ζw )W
t

عالوه بر این خانوار ریسااک گریز بوده و به میزان  Dtسااپرده در بانک سااپردهگذاری
میکند و نرخ سااود به میزان  Rdt−1ناخالص به وی تعلق میگیرد .عرضااه سااپرده به
Steady State

1
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1

بانکهای مختلف از برابری  Dt = ∫0 Djt dtتبعیت میکند .همچنین Rdt = 1 + rtd

بوده و قید بودجه خانوار در مدل پایه بهصورت رابطه زیر است.

𝑑
m𝑑𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝑑𝑡 + 𝑡𝑡 = 𝑤𝑡 𝐿𝑡 + 𝑚𝑡−1

ی)3
،t t ،dt ،ct ،mdt

به ترتیب مانده واقعی پول ،مصاارف خانوار ،میزان سااپردههای
که در آن
خانوار نزد بانکها و مالیات پرداختی و  Rdt ،Lt ،wtبه ترتیب دسااتمزد واقعی ،میزان کار
نیروی کار و نرخ بهره پرداختی به سپردههای خانوار.
خانوار تابع مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه نسااابت به  mt , Lt , k t , dtحداکثر
مینماید.
-2-3بنگاههای عمدهفروشی
زنجیرهای از بنگاههای تولیدکنندهی کاالهای عمدهفروشااای وجود دارند که بنگاه جدید
در زمان 𝑡 با موجودی ساارمایه اولیه  K 0tوارد بازار میشااود .کاالهای تولیدشااده توسااط
بنگاههای عمدهفروشی کاالهای همگن نمیباشند لذا با اندیس  jنشان داده میشوند.
تابع تولید بنگاه  jام کاالی عمدهفروشای یکساان  Ytjیک تابع کاب داگالس به شکل زیر
است:
ی)19

0<𝛼<1

𝑗

𝑗

𝑗

𝛼𝑌𝑡 = (𝐾𝑡 )𝛼 (𝐴𝑡 𝐿𝑡 )1−
j
Lt

j
Kt

در این تابع موجودی ساارمایه نگهداری شااده توسااط بنگاه  jام در زمان  tبوده،
بیانگر واحد نیروی کار و  At1−αنشااندهنده بهرهوری کل عوامل 1اسات ،که نرخ رشد
آن معادل  ztهست که از فرآیند ) AR(1پیروی و به شکل زیر تعریف میشود.6

𝑍𝑡 ≡ 𝐴𝑡 /𝐴𝑡−1

ی)11
ی)16

0 ≤ 𝜌𝑧 < 1

𝑧
𝑡𝜌𝑧 log ( 𝑡−1 ) + 𝜀𝑧,
𝑧

=

𝑧
) 𝑡 ( log
𝑧

1

Total Factor Productivity
 6از نظر  Boskinو  Lauی )1336سه منبع اصلی رشد اقتصادی هر کشور عبارتاند از سرمایه زیاد ،نیروی کار
ماهر و پیشرفت فنی ییا بهعبارتدیگر بهرهوری کل عامل .این دو محقق سهم نسبی هریک از سه عامل رشد اقتصادی
یعنی سرمایه  ،نیروی کار و پیشرفت فنی را برای آمریکا  ،فرانسه  ،آلمان غربی  ،ژاپن و بریتانیا برآورد کرده و اندازه
گرفتند .آنها نشان دادند که طی دوره مطالعه ،پیشرفت فنی بدون تردید مهمترین عامل رشد اقتصادی است و سهم
آن پنجاهدرصد یا بیشتر یبرای کشورهای اروپایی  35درصد ) هست ،و سرمایه دومین عامل مهم رشد اقتصادی
یبهاستثنای آمریکا) .سرمایه و پیشرفت فنی بیش از  35درصد عامل رشد اقتصادی فرانسه ،آلمان غربی ،ژاپن و
بریتانیا را تشکیل میدادند .در آمریکا ،جایی که نیروی کار طی این دوره سریعتر از سایر کشورها افزایش یافت،
سرمایه و پیشرفت فنی بازهم  39در صد عامل رشد اقتصادی را تشکیل میدهند.
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که در آن 𝑡 𝜀𝑧,جزء پساماند که دارای توزیع مستقل و یکسان با میانگین صفر و واریانس
  z2است .موجودی سرمایه بهصورت زیر تعریف میشود:
0<𝛿<1

ی)17

که در آن 𝛿 نرخ استهالک سرمایه،

𝑗
𝑡𝐼

با توجه به شرایط مرتبه اول نسبت به
بهصورت زیر محاسبه میگردد:
ی)11

j

j

j

K t+1 = (1 − δ) K t + It

سرمایهگذاری در کاالهای نهایی است.
𝑗
𝑡𝐿

از تابع سود بنگاه ،قیمت کاالهای عمدهفروشی

Wt
j α j 1−α j −α
) (1−α)(Kt ) (At
) (Lt
j
j
t t
t

=

j

j

Wt

(1−α)Yt /Lt

= Ptw

قیمت کاالهای عمدهفروشی به هزینه هر واحد نیروی کار  W L / Yبستگی دارد.
بنگاههای کاالی عمدهفروشای بر اساس هدف حداکثر سازی سود با توجه به تأمین مالی

سااارماایاهگذاری ی  )PtI Itjو نیروی کار  Wt Ljtخود اقدام به خرید کاالی سااارمایهای از
بنگاههای تولیدکنندهی کاالی سرمایهای مینمایند.
ی)15

j

j

Lt , ItA=πr2 ≥ 0

j

j

j

max Ptw Yt − Wt Lt − PtI It

که 𝑤𝑡𝑃 نشااااندهنده قیمت کاالهای عمدهفروشااای 𝑃𝑡𝐼 ،قیمت کاالهای سااارمایهای و
سرمایهگذاری در سطح بنگاه برگشتناپذیر  𝐿𝑗𝑡 ≥ 0است.
همچنین در این مطالعه فرض شده است که بنگاه عمدهفروشی جهت تأمین مالی بخشی
از هزینههای دساااتمزد و اجاره سااارمایه خود ناگزیر به دریافت تساااهیالت از بانکها و
مؤسسات مالی در مقابل سپردن وثیقههای بانکی است.
قید اعتبار نیز برای بنگاه بهصورت زیر تعریف میشود:
j

j

j

PtI It + Wt Lt ≤ Bt

ی)11

-3-3بنگاه خردهفروشی و کاالهای نهایی
بنگاههای خردهفروش که توسط نماد 𝑖 شاخص میشوند ،کاالهای عمدهفروش را در
قیمت 𝑤𝑡𝑃 خریده و یک واحد از کاالهای عمدهفروشی را به واحدی از کاالهای خرده-
فروشی)𝑖( 𝑡𝑌 تبدیل میکنند .کاالهای خردهفروش به قیمت )𝑖( 𝑡𝑃 به تولیدکنندهی
کاالهای نهایی به فروش میرسد .تولیدکنندهی کاالی نهایی ،بر اساس جمع گر
دیکسیت -استیگلیتز بهصورت رابطه زیر کاالهای بخش خردهفروشی را ترکیب میکند.
𝑝𝜆

ی)13

1

1
] 𝑖𝑑 𝑝𝜆)𝑖( 𝑡𝑌 [∫0

= 𝑡𝑌
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که λpعبارت اسات از کشاش تجمیع قیمت در شااخص دیکسیت استیگلیتز و مقدار آن
همواره بزرگتر از یک است.
با توجه به قیمت کاالهای متمایز خردهفروشاای ،مقدار خرید خود از این کاالها را
بهگونهای تعیین میکند تا ساودش را حداکثر نماید که میزان تقاضای بنگاه  iام،Yt (i) ،
بهصورت زیر حاصل میشود:
λp

P (i) 1−λ
( Pt ) p Yt
t

ی)10

= )Yt (i

کاه ) i  (0,1اسااات Pt ،نشااااندهناده قیمت کاالهای نهایی اسااات .خردهفروشها با
چسااابندگی قیمتی کالوو ی )1307در هر دوره مواجه هساااتند که در آن ،بنگاههایی با
احتمال مشخص و مستقل  0 < 1 − 𝜁𝑝 < 1در طول زمان قادر به تغییر قیمت هستند.
در مواقعی که بنگاه فرصت تغییر قیمت را داشته باشد ،قیمت در ) P̅t (iتعیین میشود تا
هدف حداکثر سااازی سااود برآورده شااود .به پیروی از کریسااتیانو و همکاران ی )6995و
ایکیدا ی )6917قیمتی که در زمان 𝑡 تعدیل نشده است ،از قانون زیر پیروی میکند:

)P̅ (i
if
t=0
Pt (i) = { t
ی)13
}
lp
)1−lp ̅ (i
)Ԥk=1 (πt+k−1 ) (π
Pt
… if t = 1,2,
کاه در آن 𝑡𝜋 بیاانگر نرخ تورم در زمان𝑡 و 𝜋 نشااااندهنده نرخ تورم در حالت پایدار و

 0  lp  1بیانگر شاااخص بندی نساابت به تورم گذشااته اساات .هدف بنگاه حداکثر
کردن سااود اساات .بنابراین بنگاه قیمت را بهگونهای تعیین میکند که مجمو سااود
انتظاری در دورهای که قیمت ثابت اساات حداکثر شااود .مساائله حداکثر سااازی سااود
واحدهای خردهفروشی با فرض چسبندگی قیمت بهصورت زیر نوشته میشود:
Pw

ی)69

s

t+s
w
Yt+s (i)], pw
= ), Pt+s (i
(βζp ) Λt+s [Pt+s (i)Yt+s (i) − Pt+s
t+s = P
t+s
p
̅t (i)Ԥt,t+s
P

که در آن  pt i   Pt / Ptقیمتهای نسابی بنگاهها حاصالشده از بهینهسازی و سطح
عمومی قیمتهای خردهفروشای اسات که شاامل هر دو قیمت بهینه و غیر بهینه است.
ازآنجاییکه در چسابندگی کالوو ،بهینهساازی بهصاورت تصادفی انتخاب میشود ،قیمت
متوسط غیر بهینه در 𝑡 − 1برابر شاخص قیمت بهینه آخرین دوره بهینهشده است .برای
^

^

حقیقی نمودن و روند زدایی از   t  s  t  s Pt  s At  sو  Y t  s  Yt  s (i) / At  sاستفاده
میگردد .ازاینرو ،قانون زیر حرکت شاخص قیمت کل خردهفروشی است:
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1

𝑝𝜆+ 𝜁𝑝 [(𝜋𝑡−1 )𝑙𝑝 (𝜋)1−𝑙𝑝 𝑃𝑡−1 ]1−

ی)61

1
𝑝𝜆1−

𝑡̅𝑃) 𝑝𝜁 = (1 −

1
𝑝𝜆1−

𝑡𝑃

-4-3تولیدکنندهی کاالهای سرمایهای
تولیادکننادهی کاالهای سااارمایهای ،کاالهای سااارمایهگذاری جدید را با اساااتفاده از
نهادههایی از تولیدکنندهی کاالی نهایی با در نظر گرفتن هزینههای تعدیل به بنگاههای
کاالی عمدهفروشای میفروشاد .تولیدکنندهی سرمایه با تعیین سطح کاالهای سرمایهای
𝑡𝐼 به حداکثر سازی سود انتظاری میپردازد:
ی)66

− z)2 ] Pt+s It+s } S" > 0

S" It+s
(
2 It+s−1

− [1 +

Λt+s
I
It+s
{Pt+s
Λt

t
∞∑ max Et
t=0 β

بنگاه تولیدکنندهی کاالی سرمایهای برای تأمین سرمایه 𝑡𝐼 ،باید مقدار 𝑡𝐼 را بخرد و مقدار
 S"2 (I It+s − z)2را بهصورت هزینه ساخت برای تولید کاالی سرمایهای متحمل شود که
t+s−1

در آن 𝑧 نرخ رشد وضعیت باثبات یپایدار) سرمایهگذاری کل 𝑆" > 0 ،پارامتر هزینه تعدیل
است .اگر رشدی وجود نداشته باشد و در آن صورت 𝑧 برابر یک خواهد بود .اگر سرمایه-
گذاری همانند قبل باشد کسر  I It+sبرابر یک شده و هزینه بنگاه صفر خواهد بود .ولی
t+s−1

اگر بنگاه بخواهد بیشتر یا کمتر از قبل تولید کند متحمل هزینه میشود .به پیروی از
کریستیانو و همکاران ی )6995هزینههای تعدیل استخراجشده توسط جزء درجهدو،
مکانیسم پایداری ایجاد میکند و برای واکنش  hump-shapedسرمایهگذاری و تولید به
شوکهای مختلف ،سازگار با مشاهدات بر مبنای  VARاست .نرخ رشد در حالت پایدار
در جزء درجهدو ظاهر میشود که تضمینکننده هزینه تعدیل صفر در حالت پایدار است.
سطح بهینه کاالهای سرمایهگذاری از طریق شرط مرتبه اول تأمین میگردد:
ی)67

− z)2

Λt+1
I
S"( t+1
Λt
It

− βEt

It
It−1

)− z

It
It−1

("− z)2 + S

S" It
(
2 It−1

PtI = 1 +

-5-3تجمیع و تعادل
تجمیع بنگاهها حول ، jتقاضای کل نیروی کار بهصورت زیر نشان داده میشود:
1

w 1−α

1

α
P A
j
∫j L̅t dj = (1 − α)α ( t Wt ) K t

ی)61

t

که در آن  Ltو  K tبه ترتیب بیانگر نیروی کار و ساارمایه کل اساات .شاارط تعادل برابری
مقدار تقاضا شده و مقدار عرضهشده نیروی کار را نشان میدهد که در آن جزء  L∗tبیانگر
1

عرضه متوسط نیروی کار است ).(L∗t = ∫0 Lt dj

باوجود چسبندگی دستمزد اسمی ،عرضه نیروی کار تجمیع شده بهصورت زیر مشخص
میشود:
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1

𝑤𝑡∗ = [∫0 [𝑊𝑡 (𝑗)/

𝑡𝜆𝑤,

33
𝑡𝜆𝑤,

1

𝐿𝑡 = (𝑤𝑡∗ )𝜆𝑤,𝑡−1 ∫0 𝐿𝑡 (𝑗)𝑑𝑗 = (𝑤𝑡∗ )𝜆𝑤,𝑡−1 𝐿∗𝑡 ,
𝑡𝜆𝑤,

𝑡1−𝜆𝑤,
𝑡𝜆𝑤,

]𝑗𝑑 𝑊𝑡 ]𝜆𝑤,𝑡−1

ی)65

تجمیع تولید فردی ،𝑌𝑡𝑗 ،حول  jمقدار تقاضای عوامل تولید بهصورت زیر گزارش میشود:

j
𝑗
𝑗
𝛼𝑌̅𝑡 = (K t )𝛼 (𝐴𝑡 )1−𝛼 (𝐿̅𝑡 )1−

ی)61

درحالیکه تجمیع آن حول 𝑗 مقدار تقاضا شده را تولید میکند.

𝑗

𝛼𝑌𝑡 = ∫𝑗 𝑌̅𝑡 𝑑𝑗 = (𝐾𝑡 )𝛼 (𝐴𝑡 )1−𝛼 (𝐿𝑡 )1−

ی)63

ازآنجاییکه بنگاههای عمدهفروشاای در بازار عوامل قیمت پذیر میباشااند ،دارای نساابت

سارمایه به نیروی کار یکسانی هستند .درنتیجه تجمیع تولید فردی آنها ∗ Ytjبا استفاده
از معادالت ی ،)1ی )11عرضه متوسط کاالهای عمدهفروشی ∗ Ytرا حاصل مینماید.

Yt∗ = K αt (At Lt )1−α

ی)60

و شرط تعادل برابری تقاضا و عرضه کاالهای عمدهفروشی را نشان میدهد.
1

∗𝑡𝑌 = 𝑖𝑑)𝑖( 𝑡𝑌 𝑑𝑗 = ∫0

ی)63

𝑗
𝑡̅𝑌 𝑗∫

تولید کل 𝑡𝑌 بهصورت زیر حاصل میشود:
𝑡1−𝜆𝑝,
𝑡𝜆𝑝,

ی)79

𝑡𝜆𝑝,

𝜆𝑃 (𝑗) 1−
] 𝑡[∫ ( 𝑡𝑃 ) 𝑝,
𝑡

=

∗𝑡𝑝

𝑡𝜆𝑝,

(𝑝𝑡∗ )𝜆𝑝,𝑡−1 𝑌𝑡∗ ,

= 𝑡𝑌

قید محدودیت منابع درمجمو با استفاده از معادله زیر بیان میگردد:
ی)71

𝑡𝐺 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +

 -6-3بانکها و مؤسسات مالی واسطه
در این مطالعه فرض بر این اساات که بانک نمایندهای وجود دارد که عملیات بانکی را در
شااارایط رقاابات انحصااااری انجاام میدهاد و ساااپردههای بانکی تنها ابزار پسانداز و
سرمایهگذاری بدون ریسک برای خانوار بوده و تسهیالت بانکی نیز تنها روش تأمین مالی
بنگاهها اسات .همچنین در این مدل بنگاههای عمدهفروشی برای تأمین مالی هزینههای
سرمایهگذاری و جبران هزینههای حقوق و اجاره سرمایه مجبور به تأمین مالی از بانکها
و مؤسسات مالی میباشند.
ازآنجاییکه بانکها مجاز به وامدهی صاد درصاد سپردههای جذبشده مشتریان نبوده و
مکلفاناد بخشااای از آن را بهعنوان نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ساااپردهگذاری
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نمایند لذا میزان وام پرداختی توساط بانکها و مؤسسات مالی به بنگاههای عمدهفروشی
از رابطه زیر قابلمحاسبه خواهد بود:
Bt = Dt (1 − est ) + K bt

ی)76

که در آن  Btکل حجم وامهای پرداختی توسااط بانکها و مؤسااسااات مالی 𝐷𝑡 ،میزان
ساپردههای خانوار و  estنرخ ذخیره قانونی معینشده از سوی مقام پولی هست که از یک
فرآیند ) AR(1پیروی میکند .بهطوریکه:
ی)77

) εe,t ≈ N(0, σ2εt,e

ln(est ) = ρs ln(est−1 ) + (1 − ρs )ln(e̅st ) + εe,t

و Ktbو  K btنیز عبارت است از سرمایه بانک در هر دوره که بهصورت زیر تعریف میشود:

K bt = (1 − δb )K bt−1 + πbt

ی)71

از طرفی بانکها سااپردههای خانوارها ی  )Dtرا جذب و در مقابل نرخ بهره ی  )rthرا به آنها
پرداخت میکنند و از محل این ساپردهها به بنگاهها وام و تسهیالت پرداخت و نرخ بهره
ی  )rtfرا دریافت میکنند لذا شرط سودآوری عملیات بانکها عبارت خواهد بود از:
rtf > rth

و تابع سود بانک نیز بهصورت زیر تعریف خواهد شد:

= rtf B t − rth Dht

ی)71

با جایگذاری تابع ی )76در ی )71خواهیم داشت:
ی)73

𝑓𝑖
ی)75

πbt > 0

πbt

πbt = rtf [Dt (1 − est ) + K bt ] − rth Dht

نرخ سااپردههای بانکی در مدلسااازی رفتار مقام پولی به شااکل زیر تعیین میگردد که
درواقع پاسااخ به انحراف از نرخ بهره و برخی شاااخصهای اقتصااادی در وضااعیت باثبات
فرض شده است.
ی)70
ی)73

εrh
t

ρmp

)

gm,t−1
gm

(

ρr
rh
t−1
)
rh

(

πt−1 ρπ γt−1 ργ
) ) ( γ
π
t

( = rth

rtf =rth +εt

پارامترهای  ρr ، ργ ، ρπو  ρmpبه ترتیب عبارتاند از وزن متغیرهای تورم ،تولید ،نرخ
 εrhنیز شوک پولی ناشی از خطای
سود و نرخ رشد پول در اعمال سیاستهای پولی و t
سیاستگذاری بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره هدف است .این شوک بهطور مستقیم در
قاعده سیاستگذاری پولی واردشده و بهعنوان یک متغیر برونزا و تصادفی ،متغیر نرخ
بهرهی سپردهگذاری را متأثر میسازد .پارامتر  ɛtنیز همان نرخ حاشیه سود بانکها است.
 -7-3دولت و بخش نفت

01

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /1زمستان 1731

در این مدل دولت و بخش نفت یدنیای خارج) وجود دارد .به پیروی از مطالعه مهرگان و
دلیری ی )1736فرض میکنیم کشااور موردمطالعه حاضاار یایران) گیرنده قیمت نفت
اسات و تنها مبادله کشور با سطح بینالملل محدود به صدور نفت است .لذا ،گنجاندن
بخش نفات و درآمادهاای نفتی در مادل هماانناد اغلاب مادلهای تعادل عمومی
درکشاورهای نفتی بهصورت فرایند خود رگرسیون مرتبه اول است ،ازاینرو درآمدهای
نفتی بهصورت زیر مدلسازی میشود:
ی)19

𝑡Ln(ort ) = (1 − 𝜌𝑜𝑟 )𝐿𝑛(𝑜𝑟 ∗ ) + 𝜌𝑜𝑟 𝐿𝑛(ort−1 ) + 𝜀𝑜𝑟,
∗

) ε𝑜𝑟,t ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, σ2or

نشاااندهنده شااوک درآمدهای نفتی or ،مقدار
که در آن
ایسااتای درآمدهای نفتی اساات .در این مطالعه ،دولت قانونگذار ساایاساات مالی بوده و
مقدار مخارج دولتی  GAtاز قاعده ) AR(1پیروی مینماید:
ی)11

̅̅̅̅̅ + ρg Ln(GAt−1 ) + εg,t
)Ln(GAt ) = (1 − ρg )Ln(GA

و )  ε𝑔,t ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, σ2gبیانگر شوک مخارج است .در این مدل عرضه اوراق قرضه دولتی
صفر در نظر گرفتهشده است .در مدل تعادل بودجه دولت بهصورت زیر در نظر گرفته
میشود:
ort
Pt

ی)16

+

Mt −Mt−1
Pt

+

Tt
Pt

= GAt

مقامات مالی مخارج را از طریق مالیات یکجا بر خانوار ،خلق پول و درآمدهای ریالی نفت
تأمین میکنند.
 -8-3سیاستگذار و مقام پولی
به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی در ایران ،نمیتوان این دو بخش را مجزا از هم در
نظر گرفت .در اقتصاد ایران نرخ رشد پول بهصورت فرایند خود رگرسیون برداری مرتبه
اول بوده و عالوه بر این شوکهای موجود در درآمدهای نفتی نیز قادرند تا بر نرخ رشد
پول برنامهریزیشده توسط بانک مرکزی مؤثر باشد ،بهعبارتدیگر نرخ رشد پول را
میتواند بهصورت زیر نمایش داد:
ی)17
ی)11

g

= mdt+1 = πm,t mdt
t+1

Mt

t+1

= g m,t P

Mt+1
Pt+1

Ln(g m,t ) = (1 − ρmp )Ln(g̅ m ) + ρmp Ln(g m,t−1 ) + ϑor.t + εmp,t

که در آن εmp,t ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, σ2mp) ،و نشاندهنده شوک رشد پول و  ϑبیانگر تأثیری
است که شوکهای موجود در درآمدهای نفتی کشور بر رشد پولی خواهد داشت.
همچنین  g m,tنرخ رشد پول اسمی mdt ،مانده حقیقی پول است
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-4کالیبراسیون
برای این منظور از یافتههای محققان و تحقیقات دیگر بهرهگیری و بهمنظور سازگاری
بیشتر نتایج تحقیق مقادیر بر اساس مطالعات انجامشده داخلی و در مواردی بر اساس
مطالعات کریستیانو ی ،)6995هافستد ی )6916و ایکیدا ی )6917برگزیدهشدهاند .در ادامه
در جداول  1و  6مقادیر برخی پارامترها ،منابع و توضیحات الزم برای مقداردهی پارامترها
به همراه نویسندگان مطالعات دیگر آمده است.
جدول ( :)1مقادیر کالیبراسیون پارامترهای مدل بر اساس مطالعات پیشین
پارامتر
βs
v
σq

نام پارامتر
نرخ تنزیل ذهنی
معکوس کشش عرضه نیروی کار
ترجیحات تقاضای پول

مقادیر
9/33
7
1/76

ξp

درصد بنگاههاییکه قادر به تعدیل قیمت نیستند

9/5

منابع
بوستانی ی)1736
بوستانی ی)1731
داوودی و زار پور
ی)1701
بوستانی ی)1731

جدول ( :)2کالیبراسیون پارامترها بر اساس یافتههای تحقیق
نام پارامتر
پارامتر
سهم سرمایه در تولید
α
نرخ استهالک سرمایه
δ
تورم فصلی
π
h
میل نهایی به مصرف
"S
هزینه تعدیل سرمایهگذاری
es
نرخ ذخیره قانونی
 ρmpضریب خود رگرسیونی شوک پولی
ρz
ضریب خودرگرسیونی شوک بهره-
وری
δmp
انحراف معیار شوک پولی
δz
انحراف معیار شوک بهرهوری
̅̅̅̅
gm
رشد اسمی پول در وضعیت پایدار
ساعات کار خانوار در وضعیت پایدار
̅L

9/95
9/991
1/911
9/7

تسهیالت بانکی در وضعیت پایدار
مقدار سپردهها در وضعیت پایدار

9/75
9/11

̅
B
̅̅̅
de

توضیحات
مقادیر
نسبت مصرف به تولید 9/576
9/7
 9/975نسبت سرمایهگذاری به تولید 9/771
 1/91با شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی
نسبت مصرف به تولید 9/576
9/0
نسبت سرمایهگذاری به تولید 9/771
7
بانک مرکزی
9/1
تخمین از سری زمانی
9/9011
تخمین از سری زمانی
9/71

منبع :محاسبات تحقیق

 -5نتایج شبیهسازی

یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق
محاسبات تحقیق
اختصاص یکسوم زمان خانوار به
اشتغال
نسبت تسهیالت بانکی به تولید 9/1
نسبت تسهیالت تولید به سپردهها
9/17
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در این تحقیق جهت ارزیابی خوبی برازش مدل از مقایسه مقادیر بین متغیرهای مصرف،
سرمایهگذاری و مخارج دولت نسبت به تولید و مقادیر متغیرهای درآمدهای نفتی و
تسهیالت بانکی به ترتیب نسبت به مخارج دولت و سپردههای بانکی استفاده و برای تعیین
قدرت توضیحدهندگی مدل نیز از لگاریتم دادههای واقعی فصلی سرانه مربوط به دوره
زمانی  1731تا  1737تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترهدریک-پرسکات 1روند زدایی
گردیدهاند استفاده و نتایج حاصله در جدول ی )7منعکسشده است.
جدول ( :)3مقایسه نسبت متغیرهای مربوط به دادههای واقعی و شبیهسازیشده
نسبتها
نسبت مصرف خانوارها به تولید
نسبت سرمایهگذاری به تولید
تسهیالت بخش تولید نسبت به سپردهها

مقادیرمدل
شبیهسازیشده
9/3113
9/6051
9/1711

مقادیر دادههای
واقعی
9/5761
9/7711
9/7001

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج گزارششده در جدول ی )7حکایت از سازگاری دادههای شبیهسازیشده و واقعی و
موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی دنیای واقعی دارد.
همچنین از دیگر معیارهایی که نشانگر خوبی برازش مدل شبیهسازیشده میباشند
عبارتاند از انحراف معیار و انحراف معیار نسبی بین متغیرها که این دو پارامتر بین مقادیر
واقعی و مقادیر شبیهسازیشده متغیرهای تولید ،مصرف ،سرمایهگذاری ،مخارج دولت،
سپردهها و تسهیالت بانکی مقایسه و نتایج در جدول ی )1گزارششده است.
جدول ( :)4مقایسه انحراف معیار متغیرهای دادههای واقعی و شبیهسازیشده
مقادیر

تسهیالت

انحراف معیار
سپردهها مخارج دولت

9/9357

9/9391 9/1910

واقعی

9/9116

9/9131

9/9017

9/1111

9/9035

شبیهسازیشده

9/9717

9/9111
9/9163
انحراف معیار نسبی
سپردهها مخارج دولت سرمایهگذاری

مصرف

تولید

واقعی

9/1605

9/3911

9/3337

1/9103

1/1150

1099

شبیهسازیشده

9/7076

9/1337

9/1019

9/3110

1/7969

1099

تسهیالت

9/9511

سرمایهگذاری

مصرف

تولید

منبع :محاسبات تحقیق
Hodrick-Prescott Filter
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همانطور که مالحظه میگردد نتایج جدول ی )1نیز بیانگر سازگاری دادههای
شبیهسازیشده و واقعی و موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی دنیای واقعی است.

-6توابع عکسالعمل آنی شوکها
از ابزارهای دیگر ارزیابی خوبی برازش مدل بررسی رفتار توابع عکسالعمل آنی متغیرهای
درونزای مدل در مواجهه با شوکهای تصادفی برونزای وارد بر مدل است .در این تحقیق
برای بررسی این موضو شوکهای بهرهوری ،شوک رشد حجم پول ،موردمطالعه
قرارگرفته است.

 -7عکسالعمل آنی نسبت به شوک بهرهوری
در این مطالعه تأثیر شوک بهرهوری کل عوامل ،بر روی متغیرهای تولید ،سرمایهگذاری،
مصرف ،میزان تسهیالت بانکی و سپردهها موردبررسی قرارگرفته است .بر اساس مبانی
تئوریک ایجاد یک شوک مثبت بهرهوری با افزایش حجم سرمایهگذاری ،افزایش تقاضای
تسهیالت بانکی توسط بنگاههای تولیدی جهت افزایش تولید را به دنبال دارد ،که افزایش
تقاضا برای تسهیالت بانکی نیز منجر به افزایش نرخ بهره وام بانکی و نرخ بهره حقیقی
سرمایه شده و نهایت ًا افزایش نرخ حقیقی دستمزد را به دنبال خواهد داشت .با توجه به
اینکه خانوارها تأمین کنندگان دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه برای بخش تولید می-
باشند افزایش نرخ بهره حقیقی سرمایه و نرخ حقیقی دستمزد منجر به افزایش درآمد
خانوارها خواهد گردید که این افزایش میتواند بهصورت افزایش مصرف و افزایش پسانداز
در قالب سپردههای بانکی نمود یابد .افزایش میزان سپردهگذاری خانوارها با رعایت این
اصل که مهمترین منابع تأمین مالی تسهیالت بانکها ،سپردههای خانوارها میباشند
قدرت وامدهی بانکها را افزایش داده و بهتبع آن حجم سرمایهگذاری و تولید نیز افزایش
مییابد .در ادامه اثر یک شوک بهرهوری بر روی متغیرهای تولید ،سرمایهگذاری ،مصرف،
تسهیالت بانکی و سپردهها در نمودار ی )6نشان دادهشده است که مؤید سازگاری و انطباق
مدل شبیهسازیشده با واقعیتهای موجود و انتظارات تئوریک است.
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نمودار( :)2عکسالعمل متغیرها نسبت به شوک بهرهوری
منبع :یافتههای تحقیق
توضیحات :در نمودارها ی ،)yی ،)cی ،)iی ،)Bی )deو ی )zبه ترتیب عبارتند از تولید ،مصرف خانوار ،حجم سرمایهگذاری
بنگاهها ،حجم تسهیالت پرداختی توسط بانکها و مؤسسات مالی واسطه ،میزان سپردههای خانوارها و نرخ رشد
بهرهوری

 -8عکسالعمل آنی نسبت به شوک رشد حجم پول
بروز هرگونه شوک مثبت در رشد حجم پول در اقتصاد باعث افزایش نقدینگی در جامعه
شده ،بر طبق نظریه خنثایی پول در بلندمدت ایجاد تورم و کاهش نرخ بهره پول را به
دنبال دارد .همچنین رشد پولی انبساطی در کوتاهمدت سبب پایین آمدن دستمزد واقعی
نیروی کار و اجاره واقعی سرمایه گردیده و تقاضا برای استخدام نیروی کار و جذب سرمایه
را افزایش میدهد که جذب و انباشت سرمایه جدید توسط بنگاههای تولیدی افزایش
تولید را در بر خواهد داشت ولی بهتدریج در اثر گذشت زمان همانطور که در نمودار نیز
مشهود است این اثر در بلندمدت زایل شده و به سمت صفر میل میکند .ازآنجاکه خانوارها
تنها منبع تأمینکنندهی نیروی کار و سرمایه برای بخش تولید میباشند افزایش استخدام
نیروی کار و سرمایه افزایش درآمد خانوارها را به دنبال داشته و سطح مصرف را باال خواهد
برد که این امر باعث تحریک طرف تقاضا گردیده و با توجه به وجود پتانسیل در طرف
عرضه ،تولید نیز پاسخ متناسب خواهد داد .از طرفی افزایش درآمد خانوارها منجر به
افزایش پسانداز این بخش نیز میگردد یهرچند به دلیل وجود شرایط تورمی رشد مصرف
خانوار غالب بر رشد پسانداز آن خواهد بود) که با افزایش میزان پسانداز حجم سپرده-
گذاری خانوار در بانک ها نیز افزایش خواهد یافت .در ایران به دلیل فقدان یک بازار مالی
مستقل و گسترده مهمترین منبع تأمین مالی بنگاههای تولیدی تسهیالت بانکی بوده و
مهمترین راه تجهیز منابع مالی بانکها نیز سپردههای خانوارها میباشند لذا هرگونه
افزایش در سپردههای خانوار منجر به افزایش قدرت وامدهی بانکها و افزایش تأمین مالی
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بنگاهها شده و نهایتاً افزایش سرمایهگذاری و تولید را به دنبال خواهد داشت ،ولی آنچه
دراینبین حائز اهمیت هست عدم تحمل چنین وضعیت تورمی توسط مقام پولی است که
ناگزیر جهت کنترل تورم با ورود به موضو و اقدام به اجرای سیاست انقباضی پولی،
کاهش نرخ رشد حجم پول ،کاهش سرمایهگذاری ،کاهش مخارج دولت و نهایت ًا کاهش
تولید را مجدد ًا به همراه خواهد داشت .عکسالعمل متغیرها در برابر شوک رشد حجم
پول در نمودار ی )7نشان دادهشده است.

نمودار( :)3عکسالعمل متغیرها نسبت به شوک رشد حجم پول
منبع :یافتههای تحقیق
توضیحات :در نمودار ی ،)yی ،)cی ،)iی ،)lی ،)inflی ،)gmی ،)rfی ،)Bی )deبه ترتیب عبارتاند از تولید ،مصرف خانوار،
حجم سرمایهگذاری بنگاهها ،نیروی کار ،نرخ تورم ،نرخ رشد حجم پول ،نرخ بهره ،حجم تسهیالت پرداختی توسط
بانکها و مؤسسات مالی واسطه و میزان سپردههای خانوارها.

 -9نتیجهگیری
بانکها و مؤسسات مالی واسطهای بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد نقش
مهمی در تعادل عمومی و انتقال شوکهای اقتصادی در جامعه ایفا میکنند .یکی از
چالشهای اساسی صنعت بانکی واکنشی است که این صنعت در برابر شوکهای اقتصادی
دارد چراکه تنها منبع تأمین و تجهیز منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی واسطه ،سپرده-
گذاریها میباشند .از طرفی مهمترین عامل اثرگذار بر اعتبارات بانکها در جهت اعطای
وام ،سیاستهای پولی است که این سیاستها معمو ًال توسط بانک مرکزی اتخاذ و با
استفاده از ابزارهای متعددی اعمال و از طریق کانالهای مختلفی بر تولید و درنهایت
اقتصاد اثر میگذارد که هدف این مطالعه نیز بررسی چالش تأمین مالی بنگاهها با تأکید
بر نقش سیاستهای پولی و اعتبارات بخش بانکی با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی
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پویای تصادفی در اقتصاد ایران با بسط مدلهای اقتصادی موجود و بومیسازی مدلهای
مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران است .این مطالعه با تأکید بر نقش دولت و بخش نفت
یارتباط با خارج) در اقتصاد ،از این قابلیت برخوردار بوده که با اندکی تغییر برای سایر
کشورهای درحالتوسعه و صادرکننده نفت نیز مورداستفاده قرار گیرد که این موضو
میتواند این مطالعه را نسبت به دیگر مطالعات مشابه انجامشده متمایز نماید .در این
مطالعه پس از تصریح مدل و تبیین معادالت هر بخش و تعریف فروض و خصوصیات و
نحوهی ارتباط بخشهای مختلف مدل با همدیگر ،نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به
نو هدف هرکدام اقدام و پس از شبیهسازی مدل به کمک نسبتهای واقعی و
شبیهسازیشده و همچنین با استفاده از انحراف معیار و انحراف معیار نسبی متغیرها برای
دادههای واقعی و دادههای شبیهسازیشده ،مدل مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید
موفقیت نسبی مدل شبیهسازیشده با واقعیتهای اقتصاد ایران بوده است و در انتها با
استفاده از توابع عکسالعمل آنی به آزمون فروض مطالعه پرداخته شد که در این زمینه
اثرات شوک بهرهوری و شوک رشد حجم پول موردمطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج
حاصله به ترتیبی که پیش تر شرح کامل آن رفت حکایت از آن داشت که شوک مثبت
بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره
موجب افزایش تولید گردیده که در اغلب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات
اقتصادی کشور بوده و حکایت از موفقیت نسبی این مطالعه در شبیهسازی مدل
موردبررسی داشته است.
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