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 چکیده

های وری کل عوامل تولید در بخشاصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهرههدف 
بر این اساس  کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کالن و بخشی اقتصاد ایران است.

و با تصریح یک مدل تعادل عمومی  1831-49های آماری دوره زمانی با تکیه بر داده
گیری است. الگوی تصریح شده با بهرهام شدهپویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقد
سازی شده است. نتایج حل و شبیه dynareاز روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار 

در هر  وری کل عوامل تولیدسازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهرهحاصل از شبیه
ارای ها داعمال تکانهسه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره 
س از گذاری بوده و پاثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه

ها در هر سه بخش دارای رسد. همچنین این تکانهچند دوره، اقتصاد به تعادل مجدد می
اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کاالهای 

های بعدی اند که در دوره، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بودهوارداتی
 رسد.روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می
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 همقدم -1
وری به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی مطرح است. های رشد، بهرهدر تئوری

تفاده ی و اسوراند بخشی از رشد اقتصادی خود را با ارتقای بهرهبسیاری از کشورها توانسته

گذاری جدید، ها و سرمایههای موجود و نه از طریق افزایش مصرف نهادهبهینه از ظرفیت

وری از تامین کنند. به عبارت دیگر دستیابی به رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره

ذیر ناپهای گریزمهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده و حتی فراتر از آن، یکی از ضرورت

 در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی جوامع است.

وری کل عوامل تولید، به عنوان یکی از عوامل توسعه طرف عرضه اقتصاد، ارتقای بهره

اثرات کالن اقتصادی مهمی نظیر کاهش تورم و سطح قیمتها، افزایش سطح رفاه عمومی، 

د صادرات، رشد اقتصادی و... به دنبال دارد. در گذاری، رشافزایش اشتغال، رشد سرمایه

 کننده بخشی از رشد اقتصادیوری، به عنوان تامینگذاری رشد بهرهاقتصاد ایران نیز هدف

های چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و گذاری شده، در برنامههدف

 واقع شده و این موضوعفرهنگی جمهوری اسالمی ایران مورد تصویب و توجه سیاستگزاران 

در متون و محافل اقتصادی و سیاستگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضرورت 

مطالعات محققین امر را در راستای تحلیل کمیت و فرایند اثر گذاری نوسانات این عامل 

 سازد.مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی را کامال محرز می

وری عوامل تولید بر متغیرهای اقتصادی، مستلزم طراحی ری بهرهگذامطالعه کم و کیف اثر

 سازی دنیای واقعیها به منظور شبیهاقتصادی و تبیین روابط ریاضی این مدل هایمدل

 1494سنجی مرسوم در دهه های کالن اقتصادزمان با گسترش استفاده از مدلاست. هم

های بینیهای مذکور از جمله پیشای به مدلمیالدی، ظهور و بروز انتقادات عمده

ف از های مختلنادرست، تضاد نظری با فرضیه انتظارات عقالیی، انتقاد لوکاس، استفاده

زا جهت نیل به شرایط شناسایی زا و برونهای صفر، تقسیم متغیرها به درونمحدودیت

 (1841، 1مدل و... اعتبار آنها را دچار تردید کرد. )امیری و مالبهرامی

                                                 
1 Amiri & Molabahrami (2017) 
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( و 1499) 1به بعد با انتشار مقاالت فیشر 1434گفته، از دهه ر مواجهه با انتقادات پیشد

شکل  8هایی تحت عنوان تعادل عمومی پویای تصادفی(، مدل1434) 4کیدلند و پرسکات

تصاد های اقها مبتنی بر پایهگرفت و وارد فضای الگوسازی اقتصاد کالن گردید. این مدل

یابی توابع هدف مورد نظر خود کلیه کارگزاران اقتصادی از طریق بهینهخرد بوده و در آنها 

ر به نمایند. نظدر طول زمان نسبت به تعیین رفتار متغیرهای اقتصادی مربوطه اقدام می

ها و خاصیت در بردارندگی کلیه عوامل اقتصادی، کنش و واکنش هر عمومیت این مدل

دولت، سیاستگزار پولی و...( بر دیگر عوامل اقتصادی یک از عامالن اقتصادی )خانوار، بنگاه، 

ها همچنین به واسطه توان باالی بود. این مدلبه صورت پویا قابل سنجش خواهد

بینی و تبیین اثرات مختلف سیاستگذاری، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی و پیش

 اند.اد کالن بدل شدهکارآمد در بررسی سناریوهای مختلف سیاستگذاری در حوزه اقتص

 های پولی وها در تبیین اثرات سیاستبه بعد، استفاده از این مدل 1833در ایران از سال 

  است.رایج شدهمالی و... بر متغیرهای اقتصادی

وری کل عوامل تولید بر با توضیحات فوق، این تحقیق به بررسی اثر نوسانات بهره

دازد. ویژگی اصلی این مقاله، بررسی موضوع مذکور به پرمتغیرهای کالن اقتصاد ایران می

گانه صنعت، کشاورزی و خدمات بوده و برای اولین بار با استفاده از های سهتفکیک بخش

ای هاست. به این منظور، ساختار بخشمدل تعادل عمومی پویای تصادفی به آن پرداخته

معادالت مدل تعادل عمومی پویای آتی مقاله شامل مروری بر مطالعات انجام شده، تصریح 

وری کل عوامل تولید در پارامترهای مدل و تحلیل اثرات شوک بهره 9دهیتصادفی، مقدار

ی بندگیری و جمعهای مذکور بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران و در نهایت نتیجهبخش

 است.

 مروری بر مطالعات انجام شده -2
ی پولی و تکنولوژی بر هاشوکبه بررسی اثرات  ای( در مطالعه4449) 1گومس و همکاران

های مورد استفاده توسط اساس سه مدل متفاوت در منطقه یورو پرداختند. یکی از مدل

                                                 
1 Fisher 
2 Kydland & Prescott  
3 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  
4 Calibration 
5 Gomes et al.  
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بوده که هدف از آن بررسی اثرات شوک تکنولوژی بر ( DSGEنویسندگان، الگوی )

وری کل رهزای بهمتغیرهای کالن بوده و در آن شوک تکنولوژی به عنوان افزایش برون

است. نتایج بررسی اثرات شوک داگالس  تعریف شده -عوامل تولید در تابع تولید کاب

مثبت تکنولوژی در این الگو حاکی از آن است که شوک مذکور مرز تولید اقتصاد را به 

شود و در نتیجه دهد و باعث کاهش هزینه نهایی بنگاه میصورت موقتی گسترش می

یابد. دیگر اثرات این شوک به صورت افزایش گذاری افزایش میتولید، مصرف و سرمایه 

دستمزد واقعی، کاهش قیمت، کاهش تورم، کاهش نرخ بهره و کاهش تعداد ساعت کار 

برای اقتصاد برزیل، ( DSGE( با استفاده از یک الگوی )4443) 1است. سیلویراظاهر شده

لی، شوک تورم و شوک های پوی مختلفی نظیر شوک سیاستهاشوکبه بررسی اثر 

طح دهد که در یک ساست. نتایج نشان میوری بر متغیرهای اقتصادی برزیل پرداخته بهره

وری موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار، کاهش شده تولید، اثر شوک مثبت بهرهداده

 شود.های نهایی میدستمزد واقعی و کاهش هزینه

برای اقتصاد کوچک باز دارای محدودیت  نئوکینزینی( DSGE( یک مدل )4411) 4سنبتا

ی هاشوکاست. در مدل ارائه شده عالوه بر ارز خارجی جنوب صحرای آفریقا ارائه کرده

وری کل عوامل تولید سیاست پولی خارجی، تورم خارجی و درآمد خارجی، اثر شوک بهره

رار بررسی قبه تفکیک بخش کاالهای قابل تجارت و کاالهای غیر قابل تجارت نیز مورد 

وری در بخش کاالهای قابل تجارت شامل است. نتایج بررسی اثر شوک مثبت بهرهگرفته 

افزایش اشتغال، کاهش مصرف، افزایش نرخ دستمزد، افزایش هزینه نهایی تولید در هر 

است. همچنین اثر شوک مثبت دو بخش و کاهش تولید در بخش غیر قابل تجارت بوده

قابل تجارت نیز کم و بیش مشابه بخش قابل تجارت بوده به طوری وری در بخش غیر بهره

وری در بخش کاالهای غیر قابل تجارت، تولید و مصرف که در اثر یک شوک مثبت بهره

 یابد.افزایش می

(، مکانیسم اثر شوک تکنولوژی بر متغیرهای اقتصاد کالن 4418) 8بوندزی و همکاران 

اند. نتایج آنها حاکی از مورد مطالعه قرار داده( DSGEت )کشور غنا را با استفاده از رهیاف

                                                 
1 Silveira  
2 Senbeta  
3 Bondzie et al.  
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های آن است که شوک مثبت تکنولوژی به دلیل تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخش

. شودای باعث انقباض موقت در بخش کاالهای نهایی میکاالهای نهایی و کاالهای واسطه

ولیه هزینه نهایی تولید و آنها همچنین نشان دادند که شوک تکنولوژی باعث کاهش ا

 شود.افزایش مجدد آن تا سطح تعادلی می

های ی اعتباری و شوک تکنولوژی بر چرخههاشوک( به بررسی اثر 4418) 1پسران و زو

در این مطالعه اثر یک شوک مثبت  اند.پرداخته( DSGEتجاری در قالب یک مدل )

ت. اسثیر بر نرخ بهره ظاهر شدهتکنولوژی به صورت افزایش نرخ سپرده و وام، بدون تا

 است.همچنین شوک مذکور باعث کاهش ساعت کار و کاهش درآمد خانوار شده

( در رساله دکترای خود به بررسی سیاست مالی و پولی در چارچوب 4419) 4وارثالیت 

وری پردازد. وی اثر شوک منفی بهرهنئوکینزی در منطقه یورو می( DSGEیک الگوی )

است. هنگام های مختلف تثبیت، بررسی کردهلید را در شرایط سیاستکل عوامل تو

های وری کل عوامل تولید، دولت از طریق سیاستمواجهه اقتصاد با یک شوک منفی بهره

ت دهد و در حالتثبیتی مالی و پولی اقدامات الزم را به منظور تثبیت اقتصاد  انجام می

ر دارای نتایج متفاوتی خواهد بود. نتایج های مختلف تثبیت، شوک مذکواعمال سیاست

وری های تثبیت، اثر اولیه یک شوک منفی بهرهحاکی از آن است که در کلیه موارد سیاست

شامل کاهش تولید، کاهش مصرف خانوار، کاهش اشتغال، کاهش نرخ بهره اسمی، کاهش 

 است.گذاری بودهصادرات و افزایش سطح سرمایه

ی خارجی بر اقتصاد داخلی کانادا هاشوکای به بررسی اثر لعه( در مطا4411) 8برقولت

پردازد. در مطالعه وی اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصاد خارجی و اقتصاد کانادا به عنوان می

خارجی  هایدهد که شوکاست. نتایج نشان میاقتصاد داخلی مورد مطالعه قرار گرفته

ی وری خارجهستند به طوری که شوک بهره برای پیش بینی نوسانات داخلی عامل مهمی

 است.های تجاری عمل کردهبه عنوان مهمترین عامل اثر گذار بر چرخه

                                                 
1 Pesaran & Xu  
2 Varthlitis  
3 Bergholt  
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وری در یک ای به بررسی اثرات کالن شوک بهره( در مقاله4411) 1آرکابیک و همکاران 

پرداختند. نویسندگان اثر تغییرات و شوک ( DSGEاقتصاد کوچک با استفاده از یک مدل )

وری بر متغیرهای کالن اقتصاد کروواسی شامل شکاف تولید، نرخ بهره اسمی، تورم و بهره

رابطه مبادله را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که شوک مذکور نقش 

 است.شده نداشتهداری در تبیین تغییرات متغیرهای اشارهمعنی

ی مختلف نظیر تکنولوژی، نرخ بهره هاوکشای به بررسی اثر ( در مطالعه4413) 4پونزی

های سبز و غیر سبز در قالب یک مدل و نقدینگی بر میزان تولید و اخذ وام بانکی بنگاه

(DSGEمی )ی هاپردازد. نتایج حاکی از آن است که بروز یک شوک تکنولوژی در بنگاه

سطح تعادلی  سبز، باعث افزایش اولیه تولید و کاهش آن پس از دو دوره و رسیدن به

های است. در نقطه مقابل، بروز شوک تکنولوژی در بنگاهتر پس از حدود ده دوره شدهپایین

غیر سبز، باعث افزایش اولیه تولید و رسیدن آن به سطح تعادلی باالتر پس از ده دوره 

است. همچنین وقوع شوک تکنولوژی باعث کاهش میزان اخذ وام بانکی توسط شده

 شود. های غیر سبز میو افزایش آن در مورد بنگاه های سبزبنگاه

ای به ارائه یک مدل ادوار تجاری واقعی با در نظر گرفتن ( در مطالعه4413) 8واسیلو

پردازد. در این مطالعه انباشت کیفیت آلودگی و مالیات محیطی برای بلغارستان می

دوره قبل و مخارج دولت  محیطی در هر دوره، تابعی از کیفیت محیطی دوره قبل، آلودگی

در حوزه کاهش آلودگی دوره قبل است. نتایج حاکی از آن است که یک شوک مثبت 

گذاری، مصرف انرژی و مخارج وری کل عوامل تولید، موجب افزایش تولید، سرمایهبهره

وری باعث افزایش خالص عایدی عوامل شد. همچنین افزایش بهرهمصرفی دولت خواهد

شود. شوک مذکور باعث افزایش انگیزه خانوارها برای و نیروی کار( می تولید )سرمایه

است. شود و افزایش دستمزد را هم نشان دادهانباشت سرمایه و عرضه بیشتر ساعات کار می

 گفته، ابتدا به صورت کاهش کیفیت محیطمحیطی، اثر فعل و انفعاالت پیشدر بعد زیست

شوک تکنولوژی، کاهش تولید و آلودگی، کیفیت  شده که پس از کاهش اثرزیست ظاهر

 نماید.محیطی به حالت پایدار خود بازگشت می

                                                 
1 Arcabic et al.  
2 Punzi  
3 Vasilev 
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وری کل عوامل تولید در ای به بررسی نقش بهره( در مقاله1833) 1مهرآرا و احمدزاده

های اقتصاد ایران پرداخته اند. نتایج آنها حاکی از آن است که سهم رشد تولید بخش

ها و در تولید در رشد اقتصادی در بخش خدمات بیش از سایر بخش وری کل عواملبهره

 ها بوده است.بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش

آوری منجر به گیرند که تکانه فندر مقاله خود نتیجه می (1848) 4فطرس و همکاران

نفتی ریشود. تکانه نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غنفتی و تورم میافزایش تولید غیر

های فناوری و نفتی باعث افزایش رشد اقتصادی شود. از طرف دیگر تکانهو افزایش تورم می

های انهاست. با توجه به تأثیر تکشوند اما تکانه پایه پولی اثری بر رشد اقتصادی نداشتهمی

ه یاست که تکانه فناوری بر متغیر تولید و تکانه پامذکور بر اقتصاد ایران، مشاهده شده

 پولی بر تورم دارای بیشترین اثر هستند.

 تصادفی پویای عمومی تعادل مدل معادالت تصریح-3

 خانوارها-3-1

 نشان iاندیس  با است که شده تشکیل خانوار زیادی تعداد از اقتصاد که شودمی فرض

 یحقیق هایمانده نگهداری و کاالها مصرف از خانوارها همگن هستند. آنها همه و دهیممی

 زیرا شودمی از مطلوبیت آنها کاسته بیشتر کار ارایه با و کنندمی کسب مطلوبیت پول

 دوران طول در نماینده خانوار که هاییمطلوبیت حال ارزش یابد.می کاهش آنها فراغت

 باشد:می زیر شکل به آورد،می دست به خود زندگی

     (1                                         )                                  E0 ∑ βiUt
i(0)∞

i=0  

 است. زمانی تنزیل عامل β آن  در که

 کار عرضه و پول حقیقی ، ماندهخانوار کل مصرف از تابعی که خانوار مطلوبیت تابع شکل

 است: زیر شرح به باشد،می

     (4     )Ut
i = [

1

1−σc
(ct

i − ℎ𝑐𝑡−1)
1−σc −

1

1+σl
(Lt

i )
1+σl +

1

1−σm
(

Mt
cو t

Pt
c )

1−σm

]                 

                                                 
1 Mehrara & Ahmadzade (2009) 
2 Fetros et al. (2014) 
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مصرفی تولید داخل و  کاالهای از ترکیبی از مصرفی کاالهای (4شماره ) معادله در 

-می تامین واردات و داخلی تولیدکنندگان توسط است کهشده تشکیل متفاوت وارداتی

 کندکهمی بیان را نسبی گریزیریسک ضریب σc(، 4شماره ) مطلوبیت تابع در شود.

 عکس بیانگر σlامتر پار1دهد.می نشان را ای مصرفدوره بین جانشینی کشش عکس

 پول حقیقی مانده کشش عکس σmو  واقعی دستمزد به نسبت کار نیروی عرضه کشش

(mt

cو t
=

Mt

cو t

Pt
c) دهدمی نشان را بهره نرخ به نسبت. 

 مصرف تقاضای توابع آوردن دست به و مصرفی سبد انتخاب -3-1-1

ctحقیقی ) قیمت به کل مصرف شودمی فرض (4)معادله  در
iمصرف کاالهای از  (، ترکیبی

ct)داخلی 
d) وارداتی ) کاالهای وct

imداخلی تولیدی هایبنگاه توسط که به ترتیب ( است 

 ترکیب هم با 8استیگلیتز -دیگسیت 4جمعگر طریق از کاالها شود. اینمی تامین ارداتیو و

 یعنی: شوند،می

(8                                      )ct = [ξc

1

μc(ct
d)

μc−1

μc + (1 − ξc)
1

μc(ct
im)

μc−1

μc ]

μc
μc−1

 

1)و ξc آن  در هک − ξc)  سبد کل در وارداتی و داخلی تولیدی کاالهای سهم ترتیب به 

دهد. می نشان را وارداتی و مصرفی کاالهای بین جانشینی کشش μc و  خانوارها مصرفی

ctحقیقی ) قیمت به تولید داخل کاالی مصرف شودمی فرض (8)معادله  در
dترکیبی ،) 

ctاورزی )کاالی کشمصرف  از
A) صنعت ،(ct

M) خدمات  و(ct
Sهایبنگاه توسط که ( است 

 هم استیگلیتز با-دیگسیت جمعگر طریق از کاالها شود. اینمی تامین داخلی تولیدی

 یعنی: شوند،می ترکیب

(9  )                  ct
d = [ χA

1

ηc(ct
A)

ηc−1

ηc + χM

1

ηc(ct
M)

ηc−1

ηc + χS

1

ηc(ct
S)

ηc−1

ηc ]

ηc
ηc−1

 

                                                 
 را مصرف نهایی مطلوبیت رشد به نسبت مصرف رشد نرخ کشش واقع در مصرف ای دوره بین جانشینی کشش44

          نرخ بهره واقعی. یعنی:  در درصدی افزایش به نسبت مصرف در رشد تغییر درصد با است معادل که دهدمی نشان

𝜕𝐿𝑛(
𝑐𝑡+1

𝑐𝑡
)

𝜕𝑟
=

𝜕𝐿𝑛(
𝑐𝑡+1

𝑐𝑡
)

𝜕𝐿𝑛(
𝑢′(𝑐𝑡+1)

𝑢′(𝑐𝑡)
)

=
1

𝜎𝑐
   

2 Aggregator 
3 Dixit- Stiglitz 
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 سبد کل در کشاورزی، صنعتی و خدمات کاالهای سهم ترتیب به χSو   χA،χMآن  در که

χA و  خانوارها مصرفی + χM + χS = شاورزی، ک کاالهای بین جانشینی کشش ηc و   1

 دهد.می نشان را صنعت و خدمات

 داد. قرار بررسی مورد مرحله دو در توانمی را خانوار گیریتصمیم مسئله کلی، حالت در

 نماید انتخاب را مصرفی کاالهای از ترکیبی چه که گیردتصمیم می خانوار اول، مرحله در

 شود. در حداقل یکاالی ترکیب مصرف از معینی سطح آوردن دست به هزینه اینکه تا

 مقادیر خانوار، ctمصرف  از معینی سطح هر در دسترسی هزینه به توجه مرحله دوم با

 و Lt  و  ctاز ایبهینه
Mt

c

Pt
. شود حداکثر اشمطلوبیت که کندمی انتخاب ایگونه به را ،  

 ست:سازی مخارج خانوار و معادالت مشتقه از آن به صورت زیر ابهینه

(1                                                                   )min
Ct

i
Pt

dct
d + Pt

im𝑐ct
im𝑐 

(1)                                 s. t: ct = [ξc

1

μc(ct
d)

μc−1

μc + (1 − ξc)
1

μc(ct
im)

μc−1

μc ]

μc
μc−1

         

ctآن در که
d  وct

im𝑐 تولید داخل و کاالهای وارداتی و کاالهای مصرف ترتیب به Pt
dو 

Pt
im𝑐  است. وارداتی کاالهای و کاالهای داخلی قیمت شاخص ترتیب به 

(9                               )                               ct
im𝑐 = (1 − ξc) (

Pt
im𝑐

Pt
c )

−μc

ct 

(3                                            )                                ct
d = ξc (

Pt
d

Pt
c)

−μc

ct 

(4 )                                     Pt
c = [ξc(Pt

d)
1−ηc

+ (1 − ξc) (Pt
imc)

1−ηc

]

1

1−ηc
 

Ptآن در که
c باشدمی کننده مصرف قیمت کل شاخص بیانگر.              

ctترکیبی  مصرف سطح خرید هزینه خانوارها مرحله دوم، انجام برای
d کنند.می حداقل را 

 کنند:می حل را زیر مسئله آنها ،صنعت و خدماتکشاورزی،  کاالهای خصوص در

(14                                                           )min
Ct

i
Pt

Act
A + Pt

Mct
M + Pt

Sct
S 

(11)              s. t: ct
d ≥ [χA

1

μc(ct
A)

μc−1

μc + χM

1

μc(ct
M)

μc−1

μc + χS

1

μc(ct
S)

μc−1

μc ]

μc
μc−1
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ctآن مصرف کاالی کشاورزی ) در که
A) صنعت ،(ct

M) خدمات  و(ct
Sو )Pt

A،Pt
M   و Pt

Sبه 

نه سازی تابع فوق است. از بهی خدمات وصنعتی کاالی کشاورزی،  قیمت شاخص ترتیب

 شود:روابط زیر حاصل می

(14 )                                                   ct
𝑖 = χi (

Pt
i

Pt
c)

−μc

ct
d      𝑖 = 𝐴و 𝑀و 𝑆 

(18              )           Pt
d = [χA(Pt

A)
1−μc

+ χM(Pt
M)

1−μc
+ χS(Pt

S)
1−μc

]

1

1−μc 

 خانوارها هدف ،سوم مرحله در شد، تعیین دوم مرحله در کاالها بهینه ترکیب اینکه از بعد

 حداکثر ایدوره بین بودجه قید به نسبت را خود انتظار مطلوبیت مورد تابع که است این

 بصورت توانمی قیقیح هایقیمت حسب بر را خانوارها ایدوره بین بودجه کنند. قید

 کرد: بیان زیر

(19            )ct
i + It

i + bt
i + mt

cوi
= (1 + rt−1

d )
bt−1

i

πt
c +

mt−1

cوi

πt
c + TRt

i − Tt
i + yt

i     

It آن در که
i گذاری، سرمایه میزانbt

i مشارکت، اوراقrt−1
d اوراق  اسمی بهره نرخ بیانگر

Ttمشارکت، 
i  افزوده(، ارزش و مستقیم غیر مستقیم، خانوارها )مالیات مالیات TRt

i  

Pt ای دولت،یارانه هایپرداخت
I باشد و خانوارها ثروت گذاری میسرمایه قیمت شاخص

mtمانده واقعی پول خود را بصورت

cو i
btاوراق مشارکت  و 

i کنند و نگهداری میyt
i  بیانگر 

 شود:  می تعریف زیر بصورت که باشدمی خانوارها درآمد

(11            )                            yt
i =

Wt
i

Pt
c Lt

i + Rt
kzt

ikt−1
i − ψ(zt

i)kt−1
i + Divt

i 

Wt)کار  نیروی دستمزد محل از خانوارها کل درآمد
i

Pt
c Lt

i ،)هزینه منهای سرمایه اجاره 

 یهابنگاه شده تقسیم سودهای سرمایه و ظرفیت از بردارینرخ بهره در به تغییرات مربوط

Divt ی واسطه کاالهای کننده تولید
i (، 18رابطه ) در آید.می دست بهWt

i اسمی،  دستمزد

Rt
k و سرمایه حقیقی بازدهی نرخ zt

i سرمایه  ظرفیت از برداری(بهره اده )نرخاستف شدت

ψ(ztو 
i) سرمایه ظرفیت از برداریبهره هزینه باشد.می سرمایه از برداریبهره هزینه 

ψ(zt
i) روابط زیر  بلندمدت تعادل حالت در است. فیزیکی سرمایه واحد هر هزینه بیانگر

 است.  برقرار

(11)                                               ψ′′ > ′ψ و 0 > ψ(1) و  0 = z  و0 = 1 

 گذاریسرمایه و سرمایه موجودی -3-1-2
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 تولید فرایند در همگن تولید عامل عنوان به و است خانوارها مالکیت در سرمایه موجودی

Rtنرخ  با را خود سرمایه موجودی د. خانوارهاگیرمی قرار استفاده مورد
k هایبنگاه به 

 را سرمایه صورت دو توانند بهمی خانوارها دهند.می اجاره یواسطه کاالهای کنندهتولید

 دهند: افزایش

 .شودمی سرمایه موجودی در افزایش به منجر که Itگذاری سرمایه افزایش طریق از-1

 .سرمایه موجودی از برداریبهره میزان در تغییر-4

Itبخش کشاورزی  گذاریایهجمع سرم از گذاریسرمایه کل که شودمی فرض
A  بخش ،

Itصنعت 
M  و بخش خدمات It

S است: شده تشکیل 

(19                                                      )                     It = It
A + It

M + It
S 

 ها بنگاه-3-2

 ییبنگاه نمونه تولید کننده کاالی نها -3-2-1

یی ، تولید کننده کاالهای نهاه استشد( فرض 1444) 1آیرلندآنچه در  نمونه مشابه بنگاه

Ytبخشی واحدهای کاالی  بوده و 
i  های تولیدکننده کاالی سه بخش که توسط بنگاه

Pt ، را با قیمت اسمیشودکشاورزی، صنعت و خدمات تولید می
i  ییکاالی نهاو خریداری 

𝑌𝑡 خود یعنی
𝑛𝑜  )با فرض جمعگر بودن بنگاه تولید کننده  کند.را تولید می)تولید غیر نفتی

تولیدات کاالهای سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات( به کاالی نهایی )جمع کننده 

 به صورت توان، تابع تولید کاالی نهایی را می (1449) 4و استیگلیتز  تبعیت از دکسیت

 :نوشت معادله زیر

(13     )             [ωA

1

ζ(Yt
A)

ζ−1

ζ + ωM

1

ζ(Yt
M)

ζ−1

ζ + ωS

1

ζ(Yt
S)

ζ−1

ζ ]

ζ

ζ−1

≥ 𝑌𝑡
𝑛𝑜         

ζکه در آن  > و کشش  بودهکاالهای واسطه، متمایز و جانشین ناقص همدیگر  و 1

تابع تقاضای برای هر سه  ،مرتبه اولشرط با حل بین آنها برقرار است.   ζ 8جانشینی ثابت

 بنگاه بصورت زیر خواهد بود:

(14)                      Yt
i = [

Pt
i

Pt
]

−ζ

𝑌𝑡
𝑛𝑜        i = Aو Mو S                                               

                                                 
1 Ireland  
2 Dixit & Stiglitz 
3 Constant Elasticity of Substitution 
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  دهد.را نشان می  iبنگاه کشش قیمتی تقاضا برای کاالی ζ−در آن  که

بنگاه صفر ن ایسود  کند، لذافعالیت می ی در بازارهای رقابتییکاالی نها کنندهبنگاه تولید 

 شود:بصورت زیر تعریف می  Pt ، ط سود صفررشبا  ؛است

(44                               )Pt
d = [ωA(Pt

A)
ζ−1

ζ + ωM(Pt
M)

ζ−1

ζ + ωS(Pt
S)

ζ−1

ζ ]

ζ

ζ−1

 

Ptدر این معادله قیمت کاالی نهایی 
d   واسطه فقط به قیمت کاالیPt

i    بستگی دارد که

 i = A و M و S  .است 

 سه بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی هاتولید کننده کاال هایبنگاه-3-2-2

یل ذکور تشککاالهای م های رقابت انحصاری در بخش تولیدای از بنگاهاقتصاد از زنجیره

کنند که در نهایت توسط خانوارها ها، کاالیی متمایز تولید میشده است. هر کدام از بنگاه

Lt کننده کاالها، تولید  iبنگاهشود. خریداری )مصرف( می
i واحد نیروی کار و Kt

i  واحد 

های این دهکار عرضه شده به تولید کنن نیرویکند. کل از خانوار نوعی اجاره می سرمایه

   توسط خانوار منتخب در هر دوره برابر است با: سه بخش

(41            )                                                                      Lt = ∫ Lt
i di

1

0
    

Rt سرمایه خود را نیز به نرخ اجاره سرمایه موجودیهمچنین خانوار منتخب 
K به میزان 

Kt
i (i ∈  :کندامین تولید کننده کاالی واسطه عرضه می i( واحد سرمایه به [1و0]

(44    )                                                                              kt = ∫ Kt
idi

1

0
 

t،  Yt در دوره i در بخش کاالها، بنگاه
i  کند:تولید می واحد از کاال را به صورت زیر 

(48                                     )Bt
i Kt−1

i αi
[Lt

i ]
1−αi

≥ Yt
i            i = Aو Mو S        

0 در آن که < αi < Bt وریبهرهتکانه  اخیر معادلهسه . در است 1
i  از یک فرایند

 کند:مرتبه اول تبعیت می ناتورگرسیو

(49  )                                                                 Bt
i = ρt

Bi
Bt−1

i + εt
Bi

        

ρtکه در آن 
B ∈ εtو   (1و1−)

B  سریالی دارای توزیع نرمال با میانگین ناهمبسته تکانه

های کشارزی، صنعت ننده کاالبنگاه نمونه تولید ک باشد.می σBصفر و انحراف استاندارد 

بنگاه نمونه پس،  .رساندبه فروش می کاالی خود را در بازار رقابت انحصاری و خدمات

Ptقیمت  ، i تولید کننده
i در طی دوره  راt بنگاه تولید کننده کاالی  کند.مشخص می
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نی تولید هایش را با توجه به مقدار معیدر یک زمان صفر، هزینه در تصمیم پویا iبخش 

 به صورت زیر است: iکند. لذا تابع هدف بنگاه بخش حداقل می

(41                                                              )min
Kt−1

i Lt و
i

Wt
i

Pt
i Lt

i + Rt
KKt−1

i   

(41          )                          s. t:  Bt
iKt−1

i αi
[Lt

i ]
1−αi

= Yt
i              0 < αi < 1 

Wt
i بخش  اسمی دستمزدi ،Rt

K و سرمایه بازدهی نرخ Yt
i بخش  کاالی تقاضایi   که

 بهینه مسئله به مربوط اول مرتبه شرایطشامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است. 

 :از عبارتند هابنگاه یابی

(49     )                                                 Wt
i

Pt
i = (1 − αi)μtBt

iKt−1
i αi

[Lt
i ]

−αi
 

(43  )                                                        Rt
K = αiμtBt

iKt−1
i αi−1

[Lt
i ]

1−αi
 

 .های حقیقی استضریب الگرانژ و بیانگر هزینه نهایی بر حسب قیمت  μt که در آن

( رابطه نسبت سرمایه به نیروی کار به صورت زیر بدست 43( و )49از ترکیب دو معادله )

 آید:می

(44                              )                                              Kt−1
i

Lt
i =

αiWt
i

(1−αi)Rt
KPt

i 

MCtبرابر است با  iبخش های با توجه به اینکه هزینه نهایی بنگاه
i =

Wt
i

MPL
i بنابراین ،

 توان به صورت زیر نوشت:های حقیقی میهزینه نهایی بنگاه را بر حسب قیمت

(84                                        )                                     MCt
i =

Wt
i  × Lt

i  

Pt
i(1−αi)Yt

i     

ا های با آن مواجه است، تعدیل قیمتمسئله دیگری که بنگاه تولید کننده کاالی واسطه 

کنیم. یعنی ( استفاده می1438) 1است. در این مطالعه برای تعدیل قیمتها از روش کالو

1)هر دوره تنها  در − θP)  درصد از آنها قادر خواهند بود تا بطور بهینه قیمت محصول

ها را توانند در دوره جاری قیمتدرصد( که نمیθP) هاخود را تعدیل کنند، بقیه بنگاه

های گذشته با استفاده از فرمول زیر بصورت بصورت بهینه تعیین کنند براساس قیمت

 4کنند.بندی میصها را شاخ قیمت جزئی

                                                 
1 Calvo  

ار بندی از تورم دوره قبل و تورم مورد انتظبرای شاخص Adolfsonet et al. (2007)برخی از مطالعات مثالً  4

 .انددوره بعدی استفاده کرده
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(81                                          )                                    Pt+1
i = (πt

i)
τp

Pt
i 

πtکه در آن
i =

Pt
i

Pt−1
i   بیانگر نرخ تورم تولیدات بخشi  وτp  پارامتری است که درجه

 دهد.میها را نشان بندی قیمتشاخص

های تولیدی سه بخش داخلی آن است که ارزش حال جریان سود در هر دوره هدف بنگاه

های آینده را با توجه به تابع تقاضا برای محصول که از سوی تولید مورد انتظار دوره

 شود، حداکثر کنند، یعنی:کنندگان نهایی انجام می

(84            )Max
Pt

i
𝔼t ∑ (βθP)k λt+k

λt
{∏ (πt+s−1

i )
τp Pt

i

Pt+k
d − mct+k

ik
s=1 } yt+k

i∞
k=0 

(88                        )s. t: yt+k
i = [∏ (πt+s−1

i )
τp Pt

i

Pt+k
d

k
s=1 ]

−ζ

yt+k         ∀k ≥ 0 

 شود:ها به صورت زیر تبدیل میسئله بنگاهبا جایگزیی قید منحنی تقاضا در تابع هدف، م

Max𝔼t
Pt

i
∑ (βθP)k λt+k

λt
{[∏ (πt+s−1

i )τp
Pt

i

Pt+k
d

k
s=1 ]

1−ζ

− [∏ (πt+s−1
i )τp

Pt
i

Pt+k
d

k
s=1 ]

−ζ

mct+k
i } yt+k 

∞
k=0             (89 )         

 رسیم:از انجام عملیات جبری بیشتر روی معادله قبلی به رابطه زیر می پس

(81    )Max𝔼t
Pt

i

∑ (βθP)k λt+k

λt
{[∏

(πt+s−1
i )

τp

πt+s
i

Pt
i

Pt
d

k
s=1 ]

1−ζ

− [∏
(πt+s−1

i )
τp

πt+s
i

Pt
i

Pt
d

k
s=1 ]

−ζ

mct+k
i } yt+k 

∞
k=0  

، شرط مرتبه و ساده سازی (𝑃�̅�) با مشتق گیری از رابطه اخیر نسبت به قیمت بهینه بنگاه

 اول بصورت زیر خواهد بود:

(81)                    𝔼t ∑ (βθP)kλt+k(ζ − 1) [∏
(πt+s−1

i )
τp

πt+s
i

k
s=1 ]

1−ζ
P̅t

Pt
d yt+k =∞

k=0 

𝔼t ∑(βθP)kλt+kζ [∏
(πt+s−1

i )
τp

πt+s
i

P̅t

Pt
d

k

s=1

]

−ζ

P̅t
−1mct+k

i yt+k 

∞

k=0

 

1)با توجه به اینکه در هر دوره زمانی تنها  − θP) توانند قیمتها میدرصد از بنگاه

های ها را براساس قیمت دورهها، قیمتینه تعدیل کنند و مابقی بنگاههایشان را بصورت به

 t(، شاخص قیمت کل در زمان 13کنند. لذا با استفاده از رابطه )بندی میقبل شاخص

 کند.اساس فرمول متوسط وزنی زیر عمل میبر

(89        )                       [Pt
i]

1−ζ
= θP[(πt−1

i )
τpPt−1

i ]
1−ζ

+ (1 − θP)[P̅t]1−ζ 
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( و ترکیب آن با قاعده تغییرات شاخص قیمت کل )رابطه 84شرایط مرتبه اول )رابطه از 

ه توان بخطی، می -های نرخ تورم داخلی را به صورت لگاریتم(، نهایتاً رابطه پویایی88

 صورت زیر بیان کرد:

(83         )                  π̂t
i =

β

1+βτp
+

τp

1+βτp
π̂t−1

i +
1

1+βτp
∗

(1−θP)(1−βθP)

θP
mĉt

i 

iدهد که در اینجا  را نشان می i( منحنی فیلیپس برای بخش 83معادله ) = AوMوS 

 باشد.سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می

 های وارد کنندهبنگاه-3-2-3

ptی مصرفی همگن را از بازارهای جهانی با قیمت کاالها jهر بنگاه 

jو∗
خریداری نموده  

وآنها را به کاالهای وارداتی نهایی تبدیل و سپس آنها را در بازار داخلی به خانوارها 

ptفروشند )می
واردکنندگان کاالهای  شاخص کل قیمت مصرف کننده جهانی است(.  ∗

ctمصرفی متفاوت 

jوimc استفاده از جمعگر  را باCES  ( به کاالی وارداتی نهاییct
imc به )

 کنند:شرح زیر تبدیل می

(84                     )                                 ct
imc = [∫ (ct

jو imc
)

1

1+λt
imc1

0
]

1+λt
imc

 

د که کنای انتخاب میگونهکه ترکیب کاالها را بهاز حل شرایط مرتبه اول بنگاه جمعگر 

ctهزینه کاالی مصرفی وارداتی با توجه به مقدار معین مصرف )
imc حداقل شود، تابع )

 شود، به صورت زیر است:با آن مواجه می jتقاضایی که هر کدام از واردکننده 

(94                                        )                       ct

jوim
 = [

Pt

jوimc

Pt
imc

]

−
1+λt

imc

λt
mc

ct
im 

Ptکه در آن 
imc ،شاخص کل قیمت کاالهای مصرفی وارداتیPt

jوimc  قیمت کاالی مصرفی

. ERt ام بر حسب پول داخلی و برابر با  jوارداتی  pt

jو∗
ptآن است که در  

jو∗
قیمت کاالی   

نرخ ارز اسمی در بازار است که از ترکیب وزنی نرخ ارز  ERtبر حسب دالر و  وارداتی

( شاخص قیمت 84( در رابطه )94آید. با جایگزینی رابطه )دست میرسمی و بازار آزاد به

 آید، یعنی: دست میبرای کاالهای مصرفی وارداتی به
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(91         )                                                 Pt
imc = [∫ (pt

jو imc
)

−1

λt
imc1

0
]

−λt
imc

 

λtکه در آن 
imc  .مارک آپ قیمت کاالهای مصرفی وارداتی است 

 1کاالهای وارداتی و به تبعیت از مطالعات ادالفسون با پذیرش فرض چسبندگی قیمت

(، تعدیل قیمت کاالهای 1438( در استفاده از روش کالوو )4441) 4( و موناسیلی4944)

های قادر به تعیین وارداتی و حداکثرسازی ارزش حال جریان سود انتظاری توسط بنگاه

های ها در هر دوره، در نهایت رابطه پویاییقیمت و شاخص بندی قیمت توسط سایر بنگاه

 داشت:  خطی زیر خواهیم -ت لگاریتمنرخ تورم وارداتی را به صور

(94     )π̂t
imc =

β

1+βτimc

+
τimc

1+βτimc

π̂t−1
imc +

1

1+βτimc

∗
(1−θimc)(1−βθimc)

θimc

mĉt
imc 

mĉt(، عبارت 94در رابطه )
imc = (ER̂t + p̂t

∗) − p̂t
imc   بیانگر میزان انحراف قیمت

باشد و به عنوان معیاری برای جهانی کاالهای وارداتی از قیمت آن در بازار داخلی می

باشد که در ادبیات به عنوان شکاف قانون قیمت واحد انحراف از قانون قیمت واحد می

فزایش قیمت جهانی کاالهای (. بنابراین، تورم وارداتی با ا4441شود. )موناسیلی، تعبیر می

وارداتی نسبت به قیمت همان کاالها بر حسب پول داخلی در بازارهای داخلی، افزایش 

یابد. به عبارتی، تضعیف پول داخلی، شکاف بین قیمت پرداختی واردکنندگان در بازار می

هایی ن کند که این شکاف هزینهجهانی و قیمت دریافتی در بازارهای داخلی را تعیین می

دهد. پارامتر داده و در نتیجه تورم کاالی وارداتی )خارجی( را افزایش میآنها را افزایش

θimc
θimcدهد. در حالتی که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت واردات را نشان می 

= 1 

 شود:( به معادله قانون قیمت واحد تبدیل می94است، معادله )

(98               )                                                         (p̂t
imc = ER̂t + p̂t

∗)   

 های صادرکنندهبنگاه-3-2-4

از آنجائی که اقتصاد ایران در مقایسه با جهان خیلی کوچک است، لذا اقتصاد جهان نسبت 

طح ناچیزی از کل س نسبتاً شود زیرا صادرات ایران سهمبه اقتصاد ایران بسته محسوب می

                                                 
1 Adolfson  
2 Monacelli  
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ctدهد. بنابراین، به جای مصرف دنیا را تشکیل می
ytتوان تولید ناخالص داخلی دنیا می ∗

∗ 

 را جایگزین کرد.

(99)                                                                           xt = [
Pt

e

Pt
∗
]

−η∗

y
t
∗ 

شود که در بازار صادرات قانون قیمت واحد برقرار است زیرا سهم ه عالوه، فرض میب

صادرات ایران در تولید جهانی خیلی ناچیز بوده و لذا کاالهای صادراتی ایران در بازارهای 

گیرنده است. بنابراین، هرگونه افزایش در نرخ ارز و قیمت جهانی، با قیمت جهانی قیمت

 یران بر حسب پول داخلی، رابطه یک به یک دارد، یعنی: محصوالت صادراتی ا

(91                                                    )                                  Pt
e =

Pt
d

EXt
 

نرخ ارز اسمی در بازار آزاد )قیمت هر واحد ارز خارجی بر حسب پول   EXt که در آن

Pt داخلی( و
d  .در این مطالعه تولید جهانی  1قیمت کاالهای تولیدی داخلی استyt

و   ∗

Ptقیمت خارجی 
 شود.به صورت خودهمبستگی مرتبه اول در نظر گرفته می  ∗

 مرکزی بانک و دولت-3-3

 دولت-3-3-1

 پائین درآمد با توسعه حال در کشورهای (  برای4414) 4همکاران برگ و مطالعه مشابه

 قیمت به دولت بودجه قید غنا، کشور برای  (4414) 8نفتی و مطالعه دقیر درآمد دارای و

 شود:می بیان زیر رابطه طریق از حقیقی

(91            )        gt +
(1+rt−1

d )∗bt−1 

πt
c =

ω∗EXt∗ot 

Pt
c + Tt + othert + fat +

GBDt 

Pt
c             

 اوراق btنفتی،  ارزی درآمدهای ot ارز اسمی، نرخ EXtدولت،  مخارج کل gtآن  در که

دولتی  شرکتهای واگذاری fat ، درآمدها سایر  othert مالیاتی، درآمدهای Tt مشارکت،

 از درصد ωدولت  است که مشخص طور است. همان دولت بودجه کسری  GBDtو 

  کند.می خرج بودجه طریق از را تنف درآمد

 گذار پولیسیاست-3-3-2

                                                 
dالبته در اصل به جای 1 

tP ه شود کباید قیمت کاالهای تولیدی داخلی صادراتی، لحاظ شود ولی در اینجا فرض می

 شاخص قیمت تولیدی صادراتی با شاخص کل قیمت کاالهای تولیدی داخل یکسان است.
2 Berg et al.  
3 Dagher et al. 
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ها گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی بانکشود که ابزار سیاستمی فرض

تواند باشد. این فرض بهترین فرضی است که میبه بانک مرکزی )بخشی از پایه پولی( می

شود که ضیح دهد. همچنین فرض میگذار پولی در اقتصاد ایران را تورفتار سیاست

ها گذار نرخ رشد بدهی بانکگذاری پولی به نحوی است که بر اساس آن، سیاستسیاست

صورت کامالً صالحدیدی در جهت رسیدن به دو هدف به بانک مرکزی )ابزار پولی( را به

کند. ن میخود یعنی کاهش انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف تعیی

گذاری صریحی برای تورم که برای گونه هدفشود که بانک مرکزی هیچعالوه، فرض میبه

های توسعه، گذاری در برنامهعموم اعالم گردد، ندارد. با این حال به دلیل وجود هدف

با توجه به این گذاران همیشه سعی دارند تا یک هدف ضمنی را دنبال نمایند. سیاست

ر خواهد صورت زیخطی( به -شکل لگاریتمگذاری پولی )بهالعمل سیاستنکات تابع عکس

 :بود

(99                              )       Θ̂t = ρΘΘ̂t−1 + θππ̂t
c + θyŷt + θrerrer̂t + εt

Θ    

(93                              )                                       Θ̂t = m̂t
c − m̂t−1

c + π̂t
c 

ترتیب انحراف نرخ تورم و به rer̂tو  π̂t ،ŷt، 1نرخ رشد اسمی پایه پولی  Θ̂tکه در آن

ضریب  θrerو  θπ ،θyلگاریتم تولید و نرخ ارز حقیقی از مقادیر وضعیت پایدارشان، 

 ند. کتیب برای شکاف تورم، تولید و نرخ ارز لحاظ میترگذاری بهاهمیتی که سیاست

 تعادل بازار-3-4

بازار کاالی نهایی وقتی در تعادل است که تولید برابر مجموع تقاضای خانوارها برای مصرف 

 گذاری، مخارج دولت و صادرات منهای واردات باشد: و سرمایه

(94                                )𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 +
𝑒𝑥𝑡(𝑃𝑡

𝑒𝑥𝑡+𝑜𝑡)

𝑃𝑡
𝑐 −

𝑃𝑡
𝑚𝑐𝑐𝑡

𝑖𝑚+𝑃𝑡
𝑚𝑐𝐼𝑡

𝑖𝑚

𝑃𝑡
𝑐 

 مقدار تولید کل برابر است با مجموع تولید نفتی و غیر نفتی به صورت زیر است:

(14              )                  𝑌𝑡 = [αμ

1

μ𝑜(Yt
𝑛𝑜)

μ𝑜−1

μ𝑜 + (1 − αμ)
1

μ𝑜(𝑌𝑡
𝑜)

μ𝑜−1

μ𝑜 ]

μ𝑜
μ𝑜−1

 

 کالیبره کردن پارامترها -4

                                                 
البته این ابزار ممکن است نرخ رشد نقدینگی نیز باشد که در مرحله کالیبره کردن و برآورد پارامترها آزمون خواهد  1

 شد.
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 کردتوان به مقداردهی یا کالیبراسیون الگو اشارهمی  DSGEاز مراحل مهم حل الگوهای 

یر پارامترهای الگو براساس نتایج مطالعات تجربی یا که در این مرحله باید مقاد

اقتصادسنجی پیشین طوری انتخاب گردد که الگوی مورد بررسی توانایی بازسازی برخی 

 (1441، 1باشد. )هوورهای دنیای واقع را داشتهاز ویژگی

ای ههای مطالعات پیشین و همچنین با استفاده از دادهبر این اساس با استفاده از یافته

، به منظور محاسبه مقادیر متغیرها 1849تا  1831فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 

قدار م است. با این توضیحاتکردن مدل اقدام شدهدر حالت با ثبات، نسبت به کالیبره

 های اقتصاد ایران در جدولپارامترهای کالیبره شده براساس نتایج مطالعات پیشین و داده

  است.هارائه شد 8شماره 

 مدل اعتبار سنجش -4-1

 نزدیکی و سازگاری بررسی میزان از شده، ارایه مدل موفقیت میزان و ارزیابی بررسی برای

 های واقعیگشتاور داده با ساخته شده مدل از کالیبراسیون شده تولید هایگشتاور داده

 هایو نسبت دهپارامترهای کالیبره ش از استفاده با دیگر، عبارت به کنیم.می استفاده

 زمانی سری سازی شبیه به اقدام توانهای اقتصاد ایران میبر اساس داده  شده محاسبه

 با شده سازیشبیه هایاین سری گشتاورهای چه هر که کرد مدل در متغیرهای موجود

از  نشان باشد، نزدیک هم به بیشتر واقعی دنیای در متناظر زمانی هایسری گشتاورهای

 اغلب توجه مورد گشتاورهای .دارد واقعی دنیای سازیشبیه در شده ارایه مدل موفقیت

 است که گذاری سرمایه و مصرف تولید، تورم، نظیر، اصلی متغیرهای معیار انحراف شامل

 مورد متغیرهای معیار انحراف همچنین نسبت است.  اقتصاد یک در نوسانات برای معیاری

نسبی، یکی  نوسانات مبنا( به عنوان تولید )متغیر همچون متغیری معیار انحراف به توجه

ارائه  4دیگر از گشتاورهای مورد بررسی است. نتایج بررسی این گشتاورها در جدول 

 سازی دنیای واقعی است.است که حاکی از موفقیت مدل در شبیهشده

 سازی نتایج حاصل از شبیه -4-2

شده و همچنین محاسبه برخی پارامترها هدر این قسمت، با استفاده از پارامترهای کالیبر

زار خطی با استفاده از نرم اف -های اقتصاد ایران، سیستم معادالت لگاریتمبا استفاده از داده

                                                 
1 Hoover 
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eranyd هایوری بخشاست که در قسمت بعدی تحلیل آثار شوک بهرهسازی شدهشبیه 

 گردد.کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای اقتصادی تشریح و ارائه می

 وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزیآثار شوک بهره -4-2-1

وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی به اندازه یک در این قسمت آثار یک شوک بهره

باشد، بر درصد( که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر می 4انحراف معیار )

و جدول  1نتایج آن در نمودار شماره  است کهمتغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته

 است.ارائه شده 1شماره 

(11                        )                                         𝑎𝑡
𝐴 = 0.40 ∗ 𝑎𝑡−1

𝐴 + 0.02 

وری در بخش شود که وقوع یک تکانه بهره( مشاهده می1براساس نمودارهای شماره )

شود، بطوری که تولید غیر نفتی به گذاری میولید و سرمایهکشاورزی باعث افزایش ت

تدا به یابد که ابگذاری نیز به تدریج افزایش میدرصد افزایش یافته و سرمایه 19/4میزان 

یابد که در نتیجه آن حجم های بعد بیشتر افزایش میدرصد و در دوره 48/4میزان 

تا به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه، یابد. نهایموجودی سرمایه کشور نیز افزایش می

وری همچنین موجب یابد. این شوک بهرهدرصد افزایش می 41/4مصرف نیز حدودا تا 

وری بخش کشاورزی در ابتدا شود تولید بخش کشاورزی افزایش یابد. شوک بهرهمی

درصد شده ولی در میان مدت این تکانه باعث افزایش  11/4موجب کاهش اشتغال تا 

گردد. این شوک همچنین باعث کاهش دستمزد شتغال و بازگشت آن به سطح تعادلی میا

وری است. نرخ تورم نیز در واکنش به شوک بهرهدرصد گردیده 11/4واقعی به میزان 

سایر اثرات این تکانه آید. درصد پایین می 44/4یابد و حدود بخش کشاورزی کاهش می

 است.ارائه شده 1و به صورت کمی در جدول شماره  1 به صورت نموداری در نمودار شماره

 وری کل عوامل تولید بخش صنعتشوک بهره آثار -4-2-2

وری کل عوامل تولید بخش صنعت به اندازه یک انحراف در این قسمت آثار یک شوک بهره

 باشد، بر متغیرهایدرصد( که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر می 4معیار )

ارائه  1و جدول شماره  4است که نتایج آن در نمودار شماره مورد بررسی قرار گرفته مدل

 است.شده

(14                                                                )𝑎𝑡
𝑀 = 0.42 ∗ 𝑎𝑡−1

𝑀 + 0.02 
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بخش صنعت وری شود که وقوع یک تکانه بهره( مشاهده می4براساس نمودارهای شماره )

 448/4شود. بطوری که تولید غیر نفتی به میزان گذاری میباعث افزایش تولید و سرمایه

 448/4یابد که ابتدا به میزان گذاری نیز به تدریج افزایش میدرصد افزایش یافته و سرمایه

یابد که در نتیجه آن حجم موجودی سرمایه های بعدی بیشتر افزایش میدرصد و در دوره

یابد. نهایتا به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه، مصرف نیز حدودا نیز افزایش می کشور

وری موجب افزایش تولید بخش صنعت یابد. این شوک بهرهدرصد افزایش می 441/4تا 

و به صورت کمی  4سایر اثرات این تکانه به صورت نموداری درنمودار شماره  شده است.

 ست.اارائه شده 1در جدول شماره 

 وری کل عوامل تولید بخش خدماتآثار شوک بهره -4-2-3

وری کل عوامل تولید بخش خدمات به اندازه یک در این قسمت آثار یک شوک بهره

باشد، بر درصد( که فرایند خودهمبستگی مرتبه اول به صورت زیر می 4انحراف معیار )

و جدول  8نمودار شماره است که نتایج آن در متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته

 است.ارائه شده 1شماره 

(18                                                                  )𝑎𝑡
𝑆 = 0.38 ∗ 𝑎𝑡−1

𝑆 + 0.02 

وری بخش خدمات شود که وقوع یک تکانه بهره( مشاهده می8براساس نمودارهای شماره )

درصد  8/1شود. جائی که تولید غیر نفتی به میزان ری میگذاباعث افزایش تولید و سرمایه

درصد  44/4یابد که ابتدا به میزان گذاری نیز به تدریج افزایش میافزایش یافته و سرمایه

یابد که در نتیجه آن حجم موجودی سرمایه کشور و در دوره های بعدی بیشتر افزایش می

تقاضای کل در جامعه، مصرف نیز حدودا تا یابد. نهایتا به دلیل افزایش نیز افزایش می

وری بخش خدمات در ابتدا موجب کاهش اشتغال یابد. شوک بهرهدرصد افزایش می 11/4

گردد. درصد شده ولی در میان مدت این تکانه باعث افزایش اشتغال می 81/1به میزان 

 3/4ود یابد و حدوری بخش خدمات، کاهش مینرخ تورم نیز در واکنش به شوک بهره

 آید.درصد پایین می

(، تولید غیر yالزم به ذکر است که متغیرهای موجود در نمودارهای آتی شامل تولید کل )

(، تولید yno_M(، تولید بخش صنعت )yno_A(، تولید بخش کشاورزی )ynoنفتی )

تورم بخش  (،pi_A(، تورم بخش کشاورزی )pi_d(، تورم کل )yno_Sخدمات ) بخش

(، اشتغال بخش کشاورزی l(، اشتغال کل )pi_Sتورم بخش خدمات )  (،pi_Mصنعت )
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(l_A( اشتغال بخش صنعت ،)l_M( اشتغال بخش خدمات ،)l_S( دستمزد واقعی ،)w ،)

، (p_m(، مصرف وارداتی )c_p(، مصرف خصوصی )c(، مصرف کل )iسرمایه گذاری )

 (.x) ( و صادراتrer(، نرخ ارز واقعی )delta_exتغییرات نرخ ارز )

 وری کل عوامل تولید بر متغیرهای اقتصادی )درصد(اثر اولیه تکانه بهره(: 1جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق

 واقعی هایداده اورهایگشت با مدل از حاصل گشتاورهای (: مقایسه2جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق

 بخش خدمات بخش صنعت بخش کشاورزی عنوان متغیر
Y 41/4 y 441/4 تولید کل  y 99/4 

yno 19/4 yno 448/4 تولید غیر نفتی  yno 8/1 

-W 11/4- w 448/4 دستمزد  w 81/1- 

-L 11/4- l 448/4 اشتغال کل  l 81/1- 

 I 48/4 i 441/4 i 44/4 سرمایه گذاری

 C 41/4 c 441/4 c 11/4 مصرف کل

 c_p 41/4 c_p 441/4 c_p 11/4 مصرف خصوصی

 -c_m 44/4- c_m 449/4- c_m 19/4 مصرف وارداتی

 -Pi_d 44/4- Pi_d 444/4- Pi_d 34/4 تورم کل

 -delta_ex 49/4- delta_ex 441/4- delta_ex 44/4 تغییرات نرخ ارز

 -rer 11/4- rer 449/4- rer 94/1 نرخ ارز واقعی

 -X 99/4- x 41/4- x 14/9 صادرات

 yno_A 41/4 yno_M 41/4 yno_S 84/4 تولید بخشی

 -Pi_A 84/1- Pi_M 41/4- Pi_S 11/11 تورم بخشی

 گشتاورها      
 
 
 

 متغیرها

 نوسانات
 (معیار انحراف)

 نسبی نوسانات
 متغیر معیار هر انحراف نسبت)

 (تولید معیار به انحراف 
 هایداده

 واقعی
های داده

 شدهسازیشبیه
 هایداده

 واقعی
 هایداده

 شدهسازیشبیه
 4/9 4/8 49/4 48/4 تورم

 4/4 4/4 44/4 44/4 مصرف
 4/4 4/4 44/4 44/4 گذاری سرمایه
 4/1 4/1 41/4 41/4 تولید

 4/1 4/4 44/4 44/4 تولید غیرنفتی
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 های اقتصاد ایرانشده براساس مطالعات پیشین و داده(: پارامترهای کالیبره 3جدول )

 منبع: محاسبات تحقیق و منابع ذکر شده در جدول

 ( به ترتیب شماره ردیف به صورت زیر است:8تعریف نمادهای مندرج در جدول )

ضرررریب فرایند  -4وری کشررراورزی، رگرسررریون تکرانه بهرهضرررریرب فراینرد خود -1

وری ضررریب فرایند خودرگرسرریون تکانه بهره -8وری صررنعت، رگرسرریون تکانه بهرهخود

 منبع مقدار نماد ردیف
1 𝜌𝐴 94/4 یافته تحقیق 
4 𝜌𝑀 94/4 یافته تحقیق 
8 𝜌𝑆 83/4 یافته تحقیق 
 یافته تحقیق 49/4  9

1 h 8/4  (1848)فخرحسینی 
1 

c 
 (1833)کاوند  3/4

9 
m 

 (1833)زنگنه  811/1

3  498/8 (1848)همکاران  رهبر و 
4 

l 
 (1831)طائی  44/4

 (1839)شاهمرادی  94/4  14
11 gama_dcbar 4394/4 های اقتصاد ایرانداده 
14 gama_mcbar 4819/4 های اقتصاد ایرانداده 
18 Delta 4184/4 های اقتصاد ایرانداده 
19 R_kbar 491/4 های اقتصاد ایرانداده 
11 c_ybar 114/4 های اقتصاد ایرانداده 
11 i_ybar 841/4 های اقتصاد ایرانداده 
19 Txoybar 191/4 های اقتصاد ایرانداده 
13 Txnoybar 141/4 های اقتصاد ایرانداده 
14 Tmybar 489/4 های اقتصاد ایرانداده 
44 Alphac 49/4 های اقتصاد ایرانداده 
41 ibar_i_Tbar 9434/4 های اقتصاد ایرانداده 
44 o_y 4411/4 های اقتصاد ایرانداده 
48 ynoA_yno 43/4 های اقتصاد ایرانداده 
49 ynoM_yno 81/4 های اقتصاد ایرانداده 
41 ynoS_yno 11/4 های اقتصاد ایرانداده 
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عکس  -1درجه پایداری عادات،  -1کننده، نرخ ترجیحات زمانی مصررررف -9خردمرات، 

 کشش -3عکس کشرش مانده حقیقی پول،  -9ای مصررف، نشرینی بین دورهکشرش جا

عکس کشش نیروی کار نسبت به  دستمزد واقعی،  -4گذاری،  سرمایه تعدیل هزینه تابع

کننده به شاخص قیمت نسبت شاخص قیمت تولید -11ضرریب سررمایه در تولید،  -14

 -18کننده، مصرفنسربت شاخص قیمت وارداتی به شاخص قیمت  -14کننده، مصررف

نسرربت مصرف به تولید،  -11نرخ بازدهی واقعی سررمایه،  -19نرخ اسرتهالک سررمایه، 

نسبت  -13نسبت صادرات نفتی به تولید،  -19گذاری به تولید، نسربت کل سرمایه -11

 یکاالها نسررربت -44نسررربت کل واردات به تولید،  -14صرررادرات غیر نفتی به تولید، 

گذاری خصوصی به کل نسربت سررمایه -41، مصررف کل به یلداخ داتیتول از یمصررف

نسرربت ارزش  -48نسرربت ارزش افزوده بخش نفتی به کل تولید،  -44گذاری، سرررمایه

نسرربت ارزش افزوده بخش صررنعت به  -49افزوده بخش کشرراورزی به تولید غیر نفتی، 

.نفتینسررربررت ارزش افزوده بخش خرردمررات برره تولیررد غیر -41تولیررد غیر نفتی و 

 
 وری بخش کشاورزیمتغیر نسبت به تکانه بهره 9(:  توابع عکس العمل آنی 1نمودار )
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 وری بخش کشاورزیمتغیر نسبت به تکانه بهره 6(: توابع عکس العمل آنی 2نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

 
 وری بخش صنعتمتغیر نسبت به تکانه بهره 9(:  توابع عکس العمل آنی 3نمودار )
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 وری بخش صنعتمتغیر نسبت به تکانه بهره 6(:  توابع عکس العمل آنی 4مودار )ن

 های تحقیقمنبع: یافته

 
 وری بخش خدماتمتغیر نسبت به تکانه بهره 9(:  توابع عکس العمل آنی 5نمودار )
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 وری بخش خدماتمتغیر نسبت به تکانه بهره 6(:  توابع عکس العمل آنی 6نمودار )

 های تحقیقهمنبع: یافت

 گیرینتیجه -5
های مقاله حاضرر با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مشتمل بر بخش

)سریاستگذار پولی( و بخش خارجی اقتصاد، به بررسی  خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی

های کشرراورزی، صررنعت و خدمات اقتصرراد وری کل عوامل تولید در بخشاثر تکانه بهره

 پردازد.ن بر متغیرهای اقتصادی کالن و بخشی میایرا

های مذکور، وری بخشآمده گویای آن اسررت که هر سرره تکانه بهرهعملهای بهبررسرری

منطبق بر انتظارات تئوریک، باعث انتقال منحنی عرضره )بخشری یا کل( به سمت راست 

ل، باعث افزایش شرررده و در اولین مرحله از فرایند پویای تعدیل متغیرهای موجود در مد

ها را می توان براسررراس نتایج شررروند. اثرات بعدی این تکانهتولیرد و کاهش قیمتها می

شرده شرامل افزایش مصرررف خصرروصرری، کاهش مصرف ها، نمودارها و جداول ارائهتکانه

گذاری، وارداتی، کاهش اشررتغال و دسررتمزد، کاهش تورم بخشرری و کل، افزایش سرررمایه

کاهش تغییرات نرخ ارز واقعی و کاهش صادرات عنوان کرد. نتایج کاهش نرخ ارز واقعی، 

وری بخش خدمات حائز حاکی از آن اسرررت که از سررره تکانه مورد بررسررری، تکانه بهره
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 وری بخش کشاورزی و صنعتهای بهرهبیشرترین اثر بر تولید کل بوده و پس از آن تکانه

شررود که تکانه اشررتغال مشرراهده میهای مذکور بر قرار داشررته اند. در بررسرری اثر تکانه

وری بخش خدمات در مقایسررره با دو بخش دیگر، دارای بیشرررترین اثر کاهشررری بر بهره

اند. های کشرراورزی و صررنعت قرار گرفتهاشررتغال در اولین دوره بوده و پس از آن بخش

گانه بر تولید بخش متناظر خود حاکی از آن های سرررهوری بخشبررسررری اثر تکانه بهره

وری دو بخش دیگر، دارای وری بخش خدمات در مقایسه با تکانه بهرهت که تکانه بهرهاس

رف های مذکور بر مصاسرت. در بررسی اثر تکانهبیشرترین اثر بر تولیدات بخش خود بوده

وری بخش خدمات دارای بیشترین اثر شود که تکانه بهرهخصروصری داخلی، مشاهده می

خش وری بهای بهرهبوده و پس از آن به ترتیب تکانهافزایشی بر مصرف خصوصی داخلی 

های مذکور بر متغیرهای اند. این ترتیب در مورد اثر تکانهکشراورزی و صنعت قرار داشته

تورم کل، تورم بخشرری، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صررادرات نیز به همین صررورت 

وری به عنوان یکی از منابع رشد شود که ارتقاء بهرهبر این اساس مشاهده می اسرت.بوده

اقتصررادی در اقتصرراد ایران نیز، منطبق بر مباحث تئوریک، نقش مثبت خود را در ارتقاء 

داده و به خوبی موید این سرریاسررت مندرج در قوانین تولید کل و تولیدات بخشرری نشرران

پنجسراله توسرعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهارم، پنجم و ششم جمهوری اسالمی 

توان به اثر این سیاست کالن بر رشد اقتصادی، ایران اسرت که با درجه اعتماد باالیی می

رد. ککاهش تورم و تثبیت قیمتها، افزایش رفاه عمومی، بهبود قدرت خرید پول و... اشرراره

 گذاری الزمسازی، آموزش و سرمایهریزی، فرهنگتوان گفت برنامهبا توضیحات فوق، می

های مختلف اقتصررراد ایران به منظور وری کل عوامل تولید در بخشبهرهدر زمینه بهبود 

ه ساله، با توجه ب های پنجهای صورت گرفته در برنامهنیل به تحقق اهداف سریاستگذاری

گذاری این عامل بر متغیرهای مختلف اقتصرررادی، امری ضرررروری و دامنه گسرررترده اثر

 گیرد.لین امر قرارنماید که باید مد نظر مسئواجتناب ناپذیر می
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