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 چکیده
های آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوکدر این مقاله تاب

یای تصادفی باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پوپولی و ارزی می
های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نیوکینزی با قیمت
و به طور ساالنه  09های ثابت سال های مورد استفاده در این مقاله به قیمتاست. تمامی داده
شوک باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به می1401-1431برای دوره زمانی 

ورم در ت آوریتابسیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و 
اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در 

رزی، پولی و ا شوکآوری مصرف در واکنش به گریزی نسبی، تابنظر گرفتن ضریب ریسک
های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر آوری متغیر تولید در برابر شوکشد. اما تاب بیشتر خواهد

 چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.
  .آوری اقتصادی، چسبندگی قیمت، تابDSGE مدل :های کلیدیواژه

 . JEL :C11 ،C15 ،E3،E32 طبقه بندی
                                                 

 اسالمی واحد اراکگاه آزاد از رساله دکترای نویسنده اول در دانشبرگرفته  1

 نویسنده مسئول مکاتبات 

 1-21/ صفحات 1401 تابستان/ 2/ شماره ششمهای کاربردی اقتصاد/ سال فصلنامه نظریه

 23/19/09 :تاریخ پذیرش      21/90/09تاریخ دریافت: 
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 مقدمه  -1

های اسی و مهندسی و نیز مدیریت بحرانهای علوم طبیعی، روانشندر حوزه 1آوریتاب

آوری اقتصادی در ای است، اما موضوع تابشدهشهری و سازمانی، بحث کاماًل شناخته

، مورد توجه نخبگان در حوزه اقتصاد قرار 2991ویژه بعد از بحران مالی های اخیر، بهسال

آوری اقتصادی که حالی است که تعریف جامع و کاملی درباره تاب گرفته است این در

 آوریتاب کالن، اقتصاد از منظر ندارد، اما مورد اجماع جامعه جهانی باشد برای آن وجود

 المللیبین معنی حفظ وضعیت بالقوه اقتصاد در حالی که محیط به تواناقتصادی را می

 وافزایش  بین المللی مانند هایتغییر است و یا در مواجهه با شوک حال به سرعت در

آوری (.  اهمیت پرداختن به تاب2991، 2)البورن و همکاران نفت دانست تغییرات قیمت

اقتصادی در این تحقیق به سبب دامنه و حجم مخاطراتی است که اقتصاد ایران را تهدید 

باشد که منشاء اول آن ریشه در عوامل کند که عمدتًا دارای سه منشاء اصلی میمی

بروز حوادثی مانند سیل، زلزله و یی و شرایط آب و هوایی و طبیعی، موقعیت جغرافیا

دارد و منشاء دوم به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و خشکسالی و... 

نوسانات زیاد قیمت نفت و سومین منشاء ریشه در حوزه روابط بین الملل و سیاست 

در  کشورفشارهای اقتصادی به ها و خارجی کشور دارد که همواره سبب تحمیل تحریم

 آوری اقتصاد ملی درهای مورد مطالعه این تحقیق گردیده است لذا، بررسی تاباکثر سال

آوری الزم های داخلی و خارجی بسیار مهم بوده و ارتقای سطح این تاببرابر شوک

قتصاد پارامترهای ساختاری ا آیا که باشدمی این اصلی در این تحقیق  باشد. سوالمی

منتظره تحت  غیر هایشوک با مواجهه را در آوری متغیرهای کالن اقتصادیتواند تابمی

آوری متغیرهای کالن اقتصادی، با فرض تغییرات عبارت دیگر آیا تابدهد؟ به تاثیر قرار

های مختلف اقتصادی، افزایش خواهد با شوک در پارامترهای ساختاری اقتصاد، در مواجهه

 یافت؟ 

مطلوبیت انتظاری عامالن  آوری اقتصاد، عدم کاهش سطحدر این مطالعه مفهوم تاب

 وار،مطلوبیت خان روی بر باشد. تمرکزاقتصادی در برابر شوک پولی و ارزی بوجود آمده می

داشتن رفاه عامالن اقتصادی در مقابل به معنی آن است که هدف افزایش و یا ثابت نگه

 مصرف افزایشی برای مدل، در مطلوبیت شد. از آنجایی که عملکردباهای وارده میشوک

                                                 
1 Resilience 
2 Elbourne et al. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4                  1401/ تابستان 2/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 

 و روی تولید، تورم پولی و ارزی بر شوک تاثیر بنابراین است ساعت کار کاهشی و برای

لید، های توپاسخ مدل تحقیق، سازیشبیه کند. درمی تعیین را اقتصاد آوریتاب مصرف،

 به ریآوتاب تعریف. دارد های اقتصاد بستگیچسبندگی درجه به شدت به مصرف تورم و

 فتعری این اگر گردد،می باز تعادل به تولید چگونه که این اساس بر ایهگسترد طور

 کننده تعیین عامل چسبندگی پارامترهای که رسیممی نتیجه این شود یعنی به استفاده

ست. پس از بیان ادبیات لذا مقاله حاضر در شش بخش تدوین شده ا .هستند آوریتاب

موضوع و پیشینه تحقیق، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مربوطه معرفی شده است. 

در بخش سوم معرفی الگوی تحقیق، در بخش چهارم مقداردهی و سنجش اعتبار الگو، در 

س گیری و پیشنهادها و سپبخش پنجم تحلیل الگو ارائه شده است. در بخش ششم نتیجه

 آورده شده است. فهرست منابع

 و پیشینه تحقیق موضوعادبیات  -2

 موضوعادبیات  -2-1

پذیری باالتری برخوردارند، در مواجهه  آسیب از درجه که در ادبیات اقتصادی، کشورهایی

آنها  منفی آثار کاهش در کمتری توانایی و بیشتری اثر پذیری اقتصادی، هایبا شوک

 یک ساختاری هایکنند. ویژگیمی تجربه را متریک رفاه کشورها لذا این خواهند داشت.

 فرآیند تواندو می باشدمی برونزا هایشوک برابر در اقتصاد پذیریآسیب نشان دهنده کشور

 (. در اقتصاد زمانی یک2911، 1باتیس و اخالل کند )آنگیون دچار را بلندمدت توسعه

توانایی در قبل، حین و بعد از  سه از حداقل که شودمی شناخته آورتاب اقتصادی سیستم

 باشد: وقوع شوک برخوردار

 ذاتی یهاخصلت آوری جزءتاب از نوع این )قبل از وقوع(: شوک بروز از الف( جلوگیری

 اقتصاد و قرار گرفتن در معرض خطر پذیریآسیب بحث با که شودمی شمرده اقتصاد یک

های اقتصادی و سیاسی به قتصادی و سیاستباید ساختار ادارد و می مستقیمی ارتباط

های اقتصادی قرار ندهند. ای تنظیم و طراحی شوند که کشور را در معرض وقوع شوکگونه

 اثرات که داردمی بیان اقتصادی آوریتاب ها )حین وقوع(:شوک برابر آوری درتاب ب(

رو با افزایش  این زا گردد، خنثی یا هضم سیستم اقتصادی در تواندمی شوک یک منفی

 نوع این بود. خواهد پوشیقابل چشم یا صفر مذکور سیستم نهایی شوک بر اثر تاب آوری

 زادرون شکل به که است مکانیسمی اقتصاد دارای که پیونددمی وقوع به زمانی آوریتاب از

                                                 
1 Angeon et al. 
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 از بهجن این توانمی دهد. کاهش را هاآن و آثار داده نشان واکنش منفی هایشوک به

 چند کارنیروی وجود مثال، برای گذارد. نام هاهضم شوک را توانایی اقتصادی آوریتاب

 در زیرا آید، شمار به هاشوک هضم ابزار یک عنوان به تواندذیر می انعطاف و مهارتی

 نیروی گردد، تقاضا رکود دچار بیرونی دالیل به اقتصاد هایاز بخش یکی که شرایطی

 است. باالتری تقاضای دارای که شود دیگری بخش جذب تواندادگی میس به انسانی

 سیستم یک پذیریانعطاف با مسأله این )بعد از وقوع(: سریع بازیابی و ترمیم ج( توانایی

 به یک شوک منفی، سیستم بتواند از پس تا سازدمی را قادر آن که است مرتبط اقتصادی

در ترمیم  اقتصادی سیستم یک توانایی که داشت جهتو باید نماید. بازیابی را سرعت خود

 نقدینگی و نرخ بیکاری باال تضعیف شده باشد عواملی چون حجم بازیابی میتواند توسط و

  .(1،2992همکاران و )بریگوگلیو

 پیشینه تحقیق -2-2

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

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

های ( در مطالعه خود نشان دادند که اقتصاد کشور آمریکا درسال2992)2داوان و همکاران

تر در برابر شوک قیمت انرژی گردیده است و نیز اخیر نسبت به گذشته بسیار مقاوم

 تواند اقتصاد را به رکودها میل قیمتوری کل عوامل تولید به دلیل کنترنوسانات بهره

( به منظور بررسی توانایی کشورهای 2914) 4جک بورمن و همکاران تری فرو برد.عمیق

ای با عنوان ها، در مقاله( برای مقابله با شوک3EMDCsدر حال توسعه و بازارهای نوظهور )

 مقدار« هاها در مقابل شوکآوری کشورگیری تابآوری سنتیننتال: اندازهشاخص تاب»

آوری این کشورها را بررسی کردند. رویکرد این مطالعه چنین است که با کمک شاخص تاب

توان عواملی را شناخت که توانایی تعدادی از کشورهای در حال توسعه و آوری، میتاب

طور موثر  های خارجی را جذب و بهدهد تا بتوانند شوکبازارهای نوظهور را افزایش می

دهد که کشورهای در حال توسعه ها واکنش نشان دهند. نتایج این تحقیق نشان میبه آن

 های اقتصادیشان در برابر شوکآوریو بازارهای نوظهور به طور قابل توجهی وضعیت تاب

 نسبت به کشورهای پیشرفته کاهش یافته است.

                                                 
1 Briguglio and Galea 
2 Dhawan et al. 
3 Boorman et al.  
4 Emerging Market and Developing Countries  
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 کشور سنگاپور اقتصادی آوریتاب و یپذیرآسیب بررسی به (2913) 1همکاران و باتیس

 پذیریآسیب میزان از بیش کشور این آوریکه تاب داد نشان هاآن مطالعه نتایج پرداختند.

 و دولت خوب حکمرانی سنگاپور آوریتاب ترین دالیلعمده آنان مطالعه طبق است. آن

 عمده هوایی و آب غییراتت و ی جغرافیاییهاویژگی بوده و جهانی بازارهای در ادغام مزایای

 آوریتاب اثر خود مطالعه در (2911) 2اتمان و حسن .است آن پذیری آسیب دالیل ترین

 مورد مالزی اقتصاد یهابخش برخی در خصوصی گذاری بخشسرمایه بر را اقتصادی

 گذاریسرمایه گسترش که داد نشان آنان مطالعه نتایج قرار دادند. تحلیل و تجزیه و بررسی

 چه هر که معنی بدین است؛ اقتصادی آوریتاب به گیری وابستهچشم طور به صوصیخ

 خواهد باالتر نیز خصوصی گذاریسرمایه آورتر باشد،تاب مالزی اقتصادی کشور ساختار

که چرا همگرا بودن  کنندمی خود بحث مقالهدر (  2911) 4یس و همکارانجود .بود

 رییپذاست. انعطاف یو پول یاقتصاد یهرد اتحادبهبود عملک یدکل ،اقتصاد آوریتاب

اخالص ن یدرشد تولرساندن ها و در برابر شوک آوریتاب یکشورها برا ییبه توانا یاقتصاد

-داده است که عدم انعطاف نشان یراخ یها. تجربه سالآن استبه سطح بالقوه  یداخل

بر  یو مستمر یاابل مالحظهق یرتواند تاثیم یورو،چند کشور در منطقه  یا یکدر  یریپذ

 یاستکه کدام س مقاله بدنبال آن است ین. اداشته باشد یورومنطقه  همه کشورهای

فهوم مبا توسعه کار،  ینانجام ا یکمک کند. برا اقتصادی منطقه یورو آوریتابتواند به یم

ر د یرپذانعطاف یدیکل یهابخش ییشناسا یبرا یارچوبه، چیاقتصاد یریذپانعطاف

. رددگمعرفی می آوریتاب این بر موثر ییهایاستعوامل و س یبندو طبقه یپول یهاتحاد

-وجود دارد و طبقه یورومنطقه  یدر کشورها یاقتصاد آوریتابقابل توجه در  یهاتفاوت

 اصالحات یبندویتجهت اولتری در راهنمای مناسبواند تیبخش م یندر ا مناسب یندب

 .باشد

 یریپذانعطاف یبرا یساختار یهایژگیومقاله خود به در  (2911) 3جولس و همکاران

 یوروضو ع یکشورهااقتصاد  یابیجذب و باز یتظرف هیس. با مقااندپرداختهکشور  یاقتصاد

دهد که عوامل ینشان م یجشود. نتایانجام م بین این کشورهامشترک در  یهااز شوک

که  ییهایطمح یجادمثال، ا یرا دارند. برا تیاهم یشترینمرتبط با عملکرد خوب بازارها ب

                                                 
1 Bates et al. 
2 Hassan and Vatman 
3 Giudice & Hanson and Kontolemis 
4 Jolles &  Meyermans and Vasicek 
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 یشرا افزا یخارج یهااز شوک یانطباق و بهبود ییدهند، توانایم یشرا افزا ینیکارآفر

دهد. برخی عوامل ساختاری مانند یرا کاهش م پذیریانعطاف هایمتدهد. کنترل قیم

واجهه با م در  داقتصا یباز بودن اقتصاد، تأثیرات متفاوتی بر ظرفیت جذب شوک و بازیاب

آوری ( در مطالعه خود به تاب2910) 1کوبوس-زامورا و کالردو-سانچزشوک دارند. 

بهبود  یزانم یشترینعوامل مرتبط با ب یینو تع یراخ یبحران اقتصاد یرتأثای بعد از منطقه

 یهزاز تجمنظور  ینا ی. براقرار دادند یلتحلمورد را  یامختلف و مناطق اسپان یهاینهدر زم

 عوامل ییو شناسا یریپذسطوح انعطاف یریاندازه گ ی( براDEAها )پوشش داده یلو تحل

 هگونچدهد نشان می یج. نتاگرفتمورد استفاده قرار  یی،موثر بر بهبود در مناطق روستا

آوری یعی موجی تابو طب انیانس ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییهمختلف سرما یهاجنبه

 .واهد شدخ ایپویای منطقه

ای به نقش چسبندگی قیمت و دستمزد در ( در مطالعه1401) 2فخرحسینی و همکاران

یاست پولی دهد ساند. نتایج تحقیق نشان میتاثیرپذیری سیاست پولی بر اقتصاد پرداخته

 با افزایش پارامترهای ساختاری اسمی تاثیر بیشتری بر تولید و تورم خواهد داشت. مغاری

 و پذیریهای آسیبشاخص و داخلی ناخالص تولید رابطه بررسی به (1401) 4همکاران و

 که داد نشان نتایج تحقیق آنها پرداختند. 2914-2992دوره  طی اقتصادی آوریتاب

 تولید مستقیم با ایرابطه اقتصادی آوری تاب و عکس ایرابطه اقتصادی، پذیریآسیب

 که اقتصادی بوده پذیری آسیب از بیشتر یاقتصاد آوریتاب اثر و داشته داخلی ناخالص

 و اقتصادی عملکرد به آوری اقتصادیتاب و پذیریآسیب وابستگی دلیل به موضوع این

 که طوری به دارد، قرار هاتأثیر سیاست تحت بیشتر هاملت اقتصادی رفاه ها،دولت سیاسی

 را آن اثرات و غلبه ذاتی پذیریبر آسیب توانمی مناسب سیاستی رویکردهای توسط

پذیری و کشور از درجه آسیب 11وری ( به اثرپذیری بهره1409) 3طاهرپور .داد کاهش

 تعیین و مثبت نقش بر پرداخته که نتایج تحقیق 2913-2991آوری برای دوره زمانی تاب

 تأکید کار نیروی وری بهره در ارتقاء پذیریآسیب مخرب و منفی نقش و آوریتاب کننده

 ایران، خصوص برند، بهمی رنج وریبهره پایین سطح از که نفتی کشورهای ارد. همچنین،د

 تمرکز نمایند. خویش آوریتاب افزایش و پذیریآسیب کاهش روی بسیار باید

                                                 
1 Sánchez-Zamora and Gallardo-Cobos 
2 Fakhrhosseini & Shahmoradi and Ehsani (2012) 
3 Moghary et al. (2016) 
4 Taherpuor (2018) 
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 قیتحق یالگو یطراح -3
 نسبتاً  جدید کینزی (، یک مدل2991با توجه به مدل آلتینگ و همکاران ) بخش، این

 یک( الف: )شامل مدل این. کندناپذیری اسمی و واقعی را ارائه میانعطاف با استاندارد

j[9،1خانوارهای یکسان، با نمایه ] پیوسته از زنجیره کننده انواع کدام تامین که هر ،∋

 یک( ب) باشد.کار میکار که یک جانشین ناقصی برای سایر انواع نیرویمختلفی از نیروی

𝑖[9،1ای، که با نمایه ]واسطه کاالهای دگانزنجیره پیوسته از تولیدکنن کدام  که هر ،∋

 یک( ج) کنند، که جانشین ناقصی برای سایر کاالها است؛ ونوعی از کاال را عرضه می

 .باشدیکسان می نهایی یکاالها کنندگاناز تولید زنجیره پیوسته

 هاخانوار -3-1

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

 حقیقی هایمانده نگهداری و کاالها مصرف از خانوار همگن هستند. آنها همه و دهیممی

 فراغت زیرا شودمی کاسته از مطلوبیتش بیشتر کار ارائه با و کنندمی کسب مطلوبیت پول

 زندگی دوران طول در نماینده خانوار که هاییمطلوبیت حال ارزش یابد.می کاهش وی

 باشد.می (1صورت معادله ) به آورد،می دست به خود

Ctآورند از مصرف کاالهای نهایی مطلوبیت بدست می خانوارها
j  و عدم مطلوبیت از عرضه

Ntساعات کاری 
jگیرندگان بکارگیری. آنها مالکان موجودی سرمایه، ایجاد سرمایه و تصمیم 

 حقیقی مانده خانوار، کل مصرف از تابعی که خانوار تمطلوبی تابع از سرمایه هستند. شکل

 است: (1صورت معادله ) به باشد،شده می عرضه کار عرضه و پول

(1)                  max𝔼0 ∑ βt [
(Ct

j
−bCt−1)

1−σ

1−σ
−

(Nt
j
)

1+η

1+η
+

(Mt
c,t Pt

c⁄ )
1−σm

1−σm
]∞

t=0 

𝛽که در آن  ∈ دهنده عامل انتظارات عقالیی با استفاده از نشان 𝐸0عامل تنزیل، (0,1)

𝑡اطالعات کامل تا زمان = 0، 𝐶𝑡
𝑗
 𝜂 و𝜎 پارامترهایهستند.  کاالهای نهایی مقدار مصرف  

ηپارامتر باشد.میزمانی مصرف  کشش جانشینی بینعکس  𝜎 مثبت هستند؛ > کشش  0

bو تابع مطلوبیتزد واقعی در عرضه نیروی کار نسبت به دستم ∊ اهمیت عادات   (0,1)

 میزان به این عاداتباشد. های دوره قبل میدهد که مجموع مصرفمصرفی را نشان می

 وقتی tزمان  در اقتصاد در نماینده خانوار هر لذا دارد. بستگی اقتصاد سرانه مصرف متوسط

 bآنجا  در که کندمی کسب مثبت مطلوبیت بیشتر مصرف از باشد، بزرگتر وی مصرف که

 به نسبت را خود مصرف سطح تا دارد تمایل میزانی چه تا کنندهمصرف که است آن بیانگر
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 باالیی وابستگی درجه باشد باال bهر چه  1کند. هموار دوره گذشته سرانه مصرف متوسط

 دهد.می نشان را مصرفی عادت از

 کنند:حداکثر می خانوارها مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه

(2)                 𝑐𝑡
𝑖 + 𝐼𝑡

𝑖 + 𝑏𝑡
𝑖 + 𝑚𝑡

𝑐,𝑖 = (1 + 𝑟𝑡−1
𝑑 )

𝑏𝑡−1
𝑖

𝜋𝑡
𝑐 +

𝑚𝑡−1
𝑐,𝑖

𝜋𝑡
𝑐 +

Wt
j
Nt

j

Pt
+ [Rt

kut − Ψ(ut)]Kt−1
j

+ 𝑇𝑅𝑡
𝑖 − 𝑇𝑡

𝑖 + 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝑖 

Ctکاالهای نهائی ) برای خریدهای مصرفینمونه خانوار  هایزینهه آن در که
j ،)It

i میزان 

btگذاری، سرمایه
i مشارکت،  اوراقrt−1

d اوراق مشارکت،  اسمی بهره نرخ بیانگر𝑇𝑡
𝑖  مالیات 

TRt افزوده( ارزش و مستقیم غیر مستقیم، خانوارها )مالیات
i ای دولت، هیاران هایپرداخت 

mt و خانوار ثروت خود را بصورت 
c,iکنند. مانده واقعی پول و اوراق مشارکت نگهداری می

𝑊𝑡)کار نیروی دستمزد محل از خانوارها کل درآمد
𝑖

𝑃𝑡
𝑐 𝑁𝑡

𝑖 ،)هزینه منهای سرمایه، اجاره 

 هایبنگاه شده تقسیم ودهایس و سرمایه ظرفیت از بردارینرخ بهره در به تغییرات مربوط

Divtبانکها  و ایواسطه کاالهای کننده تولید
i (، 2رابطه ) در آید.می دست به𝑊𝑡

𝑖 دستمزد 

Rtاسمی، 
k و سرمایه حقیقی بازدهی نرخ ut ظرفیت از برداری(بهره استفاده )نرخ شدت 

 اشد.بمی سرمایه از برداریبهره هزینه Ψ(ut)و  سرمایه

 است. فیزیکی سرمایه واحد هر هزینه بیانگر Ψ(ut) سرمایه ظرفیت از برداریهبهر هزینه

 است برقرار روابط بلندمدت تعادل حالت در
Ψ′′ > 0 , Ψ′ > 0 , Ψ(1) = 0 , u = 1 

 تولید فرایند در همگن تولید عامل عنوان به و است خانوارها مالکیت در سرمایه موجودی

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

 را سرمایه صورت دو توانند بهمی خانوارها دهند.می اجاره واسطه کاالهای تولیدکننده

 دهند: افزایش

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

 .سرمایه موجودی از برداریبهره میزان در رتغیی -2

 :شودمی انجام (4معادله) طریق از سرمایه انباشت فرایند که شودمی فرض

(4)                𝑘𝑡 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡−1 + [1 − 𝑠 (
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
)]𝐼𝑡 

                                                 
1 Castelnuovo and Vistico 
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𝐼𝑡گذاری، سرمایه استهالک نرخ  δآن در که
𝑖 صوصی خ بخش ناخالص گذاریسرمایه  𝑆(0) 

گذاری سرمایه در تغییرات از مثبت تابعی که باشدمی گذاریسرمایه تعدیل هزینه تابع

 موجودی به جدید گذاریسرمایه تبدیل برای که است منابعی بیانگر واقع در 𝑆(0)است. 

 رود.می دست از سرمایه

𝑧سطح  آن در که ایستا تعادل حالت در = 𝑆′(1)باشد، می 1 = 𝑆(1) = ′′𝑆و  0 > 0 

 دارد. بستگی دوم به مشتق تنها تعدیل هزینه لذا است،

 قید به نسبت مطلوبیت تابع کردن حداکثر خانوارها مسئله فوق، توضیحات به توجه با

 کار، نیروی عرضه گذاری،سپرده مصرف، میزان یابی، خانوارهابهینه فرایند در است. بودجه

 انتخاب ایگونه را به سرمایه از برداریبهره انمیز و گذاریسرمایه سرمایه، موجودی

 شود: حداکثر بودجه قید به نسبت شانهدف تابع که کنندمی

(3)                      𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑡 ∑ {[
(𝐶𝑡

𝑗
−𝑏𝐶𝑡−1)

1−𝜎

1−𝜎
−

(𝑁𝑡
𝑗
)

1+𝜂

1+𝜂
+

(
𝑀𝑡

𝑐,𝑡

𝑃𝑡
𝑐 )

1−𝜎𝑚

1−𝜎𝑚
] +∞

𝑡=0

 𝜆𝑡 [(1 + 𝑟𝑡−1
𝑑 )

𝑏𝑡−1
𝑖

𝜋𝑡
𝑐 +

𝑚𝑡−1
𝑐,𝑖

𝜋𝑡
𝑐 + +

𝑊𝑡
𝑗
𝑁𝑡

𝑗

𝑃𝑡
+ [𝑅𝑡

𝑘𝑢𝑡 − 𝛹(𝑢𝑡)]𝐾𝑡−1
𝑗

+ 𝑇𝑅𝑡
𝑖 − 𝑇𝑡

𝑖 +

𝐷𝑖𝑣𝑡
𝑖 − 𝑐𝑡

𝑖 − 𝐼𝑡
𝑖 − 𝑏𝑡

𝑖 − 𝑚𝑡
𝑐,𝑖] + 𝑄𝑡 [(1 − 𝛿)𝑘𝑡−1 + [1 − 𝑆 (

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
)] 𝐼𝑡 − 𝑘𝑡]} 

 موجود به مربوط فراینده ضریب 𝑄𝑡و  بودجه قید به مربوط فراینده ضریب 𝜆𝑡آن  در که

𝑡 دوره  هر برای مرتبه اول شرایط است. سرمایه ≥  1است: زیر بشرح 0
(1)                                                                     (𝜕𝑐𝑡) (𝑐𝑡 − 𝑏𝑐𝑡−1)−𝜎 = 𝜆𝑡 
(2)         (𝜕𝐼𝑡) 𝑄𝑡 [1 − 𝑆 (

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
) − 𝑆′ (

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
) .

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
] +

𝛽𝐸𝑡𝑄𝑡+1𝑆′ (
𝐼𝑡+1

𝐼𝑡
) (

𝐼𝑡+1

𝐼𝑡
)

2
= 𝜆𝑡 

(9)                                                                                 (𝜕𝑧𝑡) 𝑅𝑡
𝑘 = 𝛹′(𝑢𝑡) 

(1)                                     (𝜕𝐾𝑡) 𝑄𝑡 = 𝛽𝐸𝑡𝜆𝑡+1[𝑢𝑡+1𝑅𝑡+1
𝑘 − 𝛹(𝑢𝑡+1)] +

𝛽(1 − 𝛿)𝐸𝑡𝑄𝑡+1 
(0)                                                (𝜕𝑏𝑡) 𝑄𝑡 = 𝛽𝐸𝑡𝜆𝑡+1(1 + 𝑟𝑡

𝑑)
1

𝜋𝑡+1
𝑐 = 𝜆𝑡 

(19)                                                   (𝜕𝑚𝑡
𝑐) (𝑚𝑡

𝑐)−𝜎𝑚 = 𝜆𝑡 − 𝛽𝐸𝑡𝜆𝑡+1
1

𝜋𝑡+1
𝑐 

                                                 
 اقتصاد در خانوارها تمام بین در اول مرتبه شرایط یعنی است. شده حذف  i هایاندیس اول مرتبه شرایط در1 

 متقارن(. )تعادل است یکسان
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(11)                                                                        (𝜕𝑁𝑡)  − 𝑁𝑡
𝜂

+ 𝜆𝑡
𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑐 = 0 

و  tدر زمانهای  اویلر معادله دو نسبت از و باشدمی مصرف اویلر بیانگر معادله (1) معادله

1+t  آید:می دست به زیر معادله 

(12)           𝐸𝑡
𝜆𝑡

𝜆𝑡+1
= 𝐸𝑡

(𝑐𝑡−𝑏𝑐𝑡−1)−𝜎

(𝑐𝑡+1−𝑏𝑐𝑡)−𝜎 

 توان به رابطه زیر رسید:، میt+1و  tهای زمانی ( برای دوره0با استفاده از معادله )
(14)              𝐸𝑡

𝜆𝑡

𝜆𝑡+1
= 𝛽𝐸𝑡(1 + 𝑟𝑡

𝑑)
1

𝜋𝑡+1
𝑐 

 رسید: مصرف زمانی بین تعادلی رابطه به توانمی (1( و )0معادالت ) ترکیب از

(13)                                                𝛽𝐸𝑡(1 + 𝑟𝑡
𝑑)

1

𝜋𝑡+1
𝑐 = 𝐸𝑡

(𝑐𝑡−𝑏𝑐𝑡−1)−𝜎

(𝑐𝑡+1−𝑏𝑐𝑡)−𝜎 

 با خانوارها که دهدمی نشان را خانوارها ایرهدو بین مصرف بهینه تخصیص (13معادله )

 دهند.می انجام را این تخصیص نرخ سود و تنزیل نرخ به توجه

𝑞𝑡نسبت        از که نوشت را توبین نهاییQ رابطه  توانمی (1( و )2معادالت ) ترکیب از =
𝑄𝑡

𝜆𝑡
 سرمایه جایگزینی هزینه حسب بر گذاریسرمایه میزان ارزش بیانگر و آیدمی دست به 

 انجام از پس ( را1( و )2) توبین، معادالت نهاییQ رابطه  تعریف به توجه با شد.بامی

 :نوشت (12( و )11معادله ) صورت به توانمی ترتیب به الزم جبری عملیات

(11)                                                 1 = 𝑞𝑡 [1 − 𝑆 (
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
) − 𝑆′ (

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
) .

𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
] +

𝛽𝐸𝑡𝑞𝑡+1
𝜆𝑡+1

𝜆𝑡
𝑆′ (

𝐼𝑡+1

𝐼𝑡
) (

𝐼𝑡+1

𝐼𝑡
)

2
 

(12)                           𝑞𝑡 = 𝛽𝐸𝑡
𝜆𝑡+1

𝜆𝑡
[𝑞𝑡+1(1 − 𝛿) + 𝑢𝑡+1𝑅𝑡+1

𝑘 − 𝛹(𝑢𝑡+1)]   

 مسیر بیانگر که کرد تفسیر گذاریسرمایه اویلر معادله عنوان به توانمی را (11) معادله

 هزینه هیچ که وقتی که گفت ( باید11معادله ) خصوص در است. گذاریسرمایه بهینه

𝑆یعنی  باشد، نداشته وجود گذاریسرمایه تعدیل (
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
 شده تنزیل ارزش (12معادله )و  (

 نرخ و استهالک نرخ به نسبت الزم تعدیالت از پس سرمایه انتظار مورد آتی بازدهی ریانج

 :با سرمایه برابر است از برداریبهره کند. نرخمی بیان را سرمایه از برداریبهره
(19)                                                                                            Rt

k = Ψ′(ut) 
 آورد دست به را خانوارها پول برای تقاضا معادله توان( می0( و )1(، )1معادله ) ترکیب از

 باشد: می( 11صورت رابطه ) به که

(11)                                                        (𝑚𝑡
𝑐)−𝜎𝑚 = (𝑐𝑡 − 𝑏𝑐𝑡−1)−σ ×

𝑟𝑡
𝑑

1+𝑟𝑡
𝑑 

σبرابر  آن کشش و مثبت رابطه مصرف با پول حقیقی مانده

σm
سود )بهره(  نرخ با ولی است 

 دارد. منفی رابطه هاسپرده
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 هابنگاه -3-2

 شند.باای میهای تولیدکننده کاالهای نهایی و تولیدکننده کاالهای واسطهشامل بنگاه

 نهاییکننده کاالی های تولیدرفتار بنگاه -3-2-1

، تولیدکننده کاالهای نهائی ه استشد( فرض a2993) 1آیرلندآنچه در  بنگاه نمونه مشابه

j[9،1]در آن  کهاست،   𝑌𝑗𝑡 از واحدهای کاالی واسطه خریداری  𝑃𝑗𝑡 را با قیمت اسمی ،∋

ز ت و استیگلیتکه به تبعیت از دکسی بر طبق معادله زیر کند.را تولید می 𝑌𝑡کاالی نهائی و 

 :توان نوشتیک جمعگر است، می (1009)

(10)                                                                  [∫ 𝑌𝑗𝑡

(𝜃−1)
𝜃

⁄
𝑑𝑗

1

0
]

𝜃
(𝜃−1)⁄

≥ 𝑌𝑡 

𝜃که در آن  > و کاالهای واسطه، متمایز و جانشین ناقص همدیگر بوده و کشش  1

بنگاه نمونه تولید کننده  t=9،1..., پس در طی دورهبین آنها برقرار است.  𝜃جانشینی ثابت 

𝑗برای همه  را 𝑌𝑗𝑡، کاالهای نهائی ∈   کند تا سودش حداکثر شود:طوری انتخاب می [0,1]

(29)  𝑚𝑎𝑥
𝑌𝑗𝑡

{𝑃𝑡𝑌𝑡 − ∫ 𝑃𝑗𝑡𝑌𝑗𝑡𝑑𝑗
1

0
}                                                                     

تابع تقاضای برای محصول متمایز تولیدی برای شرط مرتبه اول این (، 1)با توجه به قید
 به صورت زیر خواهد بود: jبنگاه 

(21)                                                                          𝑌𝑗𝑡 = [
𝑃𝑗𝑡

𝑃𝑡
]

−𝜃
𝑌𝑡  

دهد. در بازارهای را نشان می  jکشش قیمتی تقاضا برای کاالی واسطه 𝜃−که در آن     

بصورت زیر  𝑃𝑡ط سود صفر رش ؛سود بنگاه تولید کننده کاالی نهائی صفر است ،رقابتی

 شود:تعریف می

(22) 𝑃𝑡 = [∫ 𝑃𝑗𝑡
1−𝜃𝑑𝑗

1

0
]

1

(1−𝜃)
 t = 0,1, ….                                                                                               

 کننده کاالهای واسطه ایهای تولیدبنگاه -3-2-2

ی اکننده کاالهای واسطههای رقابت انحصاری در بخش تولیدای از بنگاهاقتصاد از زنجیره

ها کاالهای شود. هر کدام از بنگاهدی میبنشاخص ]9و1[تشکیل شده است که در دامنه 

ها به تولید کاالهای کند و با بکارگیری نیروی کار و سرمایه و سایر نهادهمتمایزی تولید می

های نیروی کار و سرمایه را به عنوان نهاده در ها نهادهپردازند. این بنگاهمی jای واسطه

دلیل مسلط بودن دولت در اقتصاد، به کنند. از آنجایی که فرآیند تولید استفاده می

وری بخش خصوصی دارد لذا الزم است که تشکیل های عمرانی مهمی در بهرهبودجه

                                                 
1 Ierland 
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های تولید کننده کاالهای واسطه لحاظ گردد. سرمایه دولتی به نوعی در تابع تولید بنگاه

به شرح زیر داگالس  -ای به شکل کابهای تولیدکننده کاالهای واسطهتابع تولید بنگاه

 شود:تصریح می

(24) (𝑧𝑡𝑘𝑡−1
𝑗

)
𝛼

(𝐿𝑡−1
𝑗

)
1−𝛼

(𝐾𝑡−1
𝐺 )

𝜅
     

𝑧𝑡𝑘𝑡−1 که در آن 
𝑗

= �̃�𝑡−1  ،موجودی سرمایه موثر𝐾𝑡−1
𝐺 است و  1تشکیل سرمایه دولتی

 ها در این بخش مشترک است.شود که برای تمام بنگاهفرض می

𝐴𝑡  ایند شود که از فرها مشترک است و فرض میوری است که برای تمام بنگاهبیانگر بهره

 .کندزیر تبعیت می
(23)                            log 𝐴𝑡 =  𝜌𝑎  log 𝐴𝑡−1 +  𝑢𝑡

𝑎      ,     𝑢𝑡
𝑎~𝑁(0, 𝜎𝑎

2)  

هایش را با توجه مقدار ه دنبال آن است که هزینهام ب jای بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه

                 :ام به صورت زیر است jکند. لذا تابع هدف بنگاه معین تولید حداقل می

(21) min
�̃�𝑡−1,𝐿𝑡

𝑊𝑡

𝑃𝑡
𝑑 𝐿𝑡

𝑗
+ 𝑅𝑡

𝑘𝑧𝑡𝑘𝑡−1
𝑗

                                                                   

                                                      s.t. 

𝑦𝑡
𝑗

= 𝐴𝑡(𝑧𝑡𝑘𝑡−1
𝑗

)
𝛼

(𝐿𝑡−1
𝑗

)
1−𝛼

(𝐾𝑡−1
𝐺 )

𝜅 
𝑅𝑡دستمزد اسمی،  𝑊𝑡که در آن 

𝑘  نرخ بازدهی سرمایه و𝑦𝑡
𝑗 تقاضای کاالی j  .ام است 

ه ها را بدست آوریم، بنابراین هزینیابی بنگاهاگر شرط مرتبه اول مربوط به مسئله بهینه

 توان به صورت زیر نوشت: های واقعی را مینهایی بنگاه بر حسب قیمت

(22) 𝑚𝑐𝑡 =
𝑀𝑐𝑡

𝑃𝑡
=

1

𝐴𝑡
(

1

1−𝛼
)

1−𝛼
(

1

𝛼
)

𝛼

(
𝑊𝑡

𝑃𝑡
)

1−𝛼

(𝑅𝑡
𝑘)

𝛼
(𝐾𝑡−1

𝐺 )                        

ها ای با آن مواجه است، تعدیل قیمتمسئله دیگری که بنگاه تولید کننده کاالی واسطه

کنیم. یعنی ( استفاده می1014)2ها از روش کالواست. در این مطالعه برای تعدیل قیمت

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

ه ها را بتوانند در دوره جاری قیمتدرصد( که نمی 𝜃𝑃) هاخود را تعدیل کنند، بقیه بنگاه

صورت  ههای گذشته با استفاده از فرمول زیر باساس قیمت صورت بهینه تعیین کنند بر

 4کنند.بندی میها را شاخصقیمت جزئی

                                                 
𝐾𝑡در  های بخش خصوصی است به این معنا که افزایشتشکیل سرمایه دولتی به عنوان مکمل نهاده 1 

𝐺  باعث

 شود.وری نهایی نیروی کار و سرمایه بخش خصوصی میافزایش در بهره
2 Calvo (1983) 

بندی از توسط تورم دوره قبل و تورم مورد انتظار برای شاخص Adolfsonet al  (2007)برخی از مطالعات مثالً  4

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

i)
τp

Pt
i 

𝜋𝑡 که در آن
𝑖 =

𝑃𝑡
𝑖

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

، تعیین tام در زمان  iط بنگاه دهد. قیمتی که توسها را نشان میبندی قیمتشاخص

 1های نهایی مورد انتظار آینده است و برابر است با یک مقدار افزودهشود تابعی از هزینهمی

θP) پذیر باشدانعطاف ها کامالًهای نهایی موزون. اگر قیمت)مارک آپ( بر روی هزینه =

ζ) برابر است با t(، مقدار افزوده )مارک آپ( در زمان 0

ζ−1
�̅�( که در این صورت  =

(
𝜁

𝜁−1
) 𝑚𝑐𝑡

𝑖 پذیری کامل باشد که همان شرط رقابت انحصاری در حالت انعطافمی

)مارک آپ( به عالوه هزینه  ها است که در آن قیمت برابر است با یک مقدار افزودهقیمت

𝜃𝑃) ها چسبندگی داشته باشندولی وقتی قیمت نهایی اسمی. > افزوده )مارک (، مقدار 0

با توجه  2کند.شود، تغییر میزا مواجه میآپ( در طول زمان وقتی که اقتصاد با تکانه برون

1 به اینکه در هر دوره زمانی تنها − θP ه هایشان را بتوانند قیمتها میدرصدی از بنگاه

 قبلهای ها را براساس قیمت دورهها، قیمتصورت بهینه تعدیل کنند و مابقی بنگاه

براساس  t(، شاخص قیمت کل در زمان 22کنند. لذا با استفاده از رابطه )بندی میشاخص

 کند.فرمول متوسط وزنی زیر عمل می

(21)                         [Pt
d]

1−ζ
= θP [(πt−1

d )
τp

Pt−1
d ]

1−ζ
+ (1 − θP)[P̅t]1−ζ 

ل اثر نرخ ارز و انحراف از برابری قدرت رابطه نرخ ارز حقیقی، انتقا -3-2-3

 (PPP)خرید 

واردات بر حسب پول داخلی بطور کامل منتقل  قیمتدر شرایطی که اثر نرخ ارز بر 

شود، قانون قیمت واحد برقرار نیست که این امر بر رابطه بین نرخ ارز و رابطه مبادله نمی

توان به صورت زیر )برحسب یگذارد. طبق تعریف رابطه نرخ ارز حقیقی را متاثیر می

  خطی( نوشت:-لگاریتم
(20)                                                                𝑟𝑒�̂�𝑡 = 𝐸�̂�𝑡 + �̂�𝑡

∗ − �̂�𝑡
𝑐  

  

بیانگر نرخ رشد ارز اسمی در بازار  𝐸�̂�𝑡توان بر حسب نرخ تورم که در آنرابطه فوق را می 

 باشد، به صورت زیر نشان داد:یم
(49)  𝑟𝑒�̂�𝑡 = ∆𝐸�̂�𝑡 + �̂�𝑡

∗ − �̂�𝑡
𝑐 + 𝑟𝑒�̂�𝑡−1                                                         

 بنگاههای صادر کننده  -3-2-4
                                                 

1 Mark-up 
 کند.گذاری و محصول را تحریک میاضا مارک آپ را پایین آورده و اشتغال، سرمایهیک شوک مثبت طرف تق 2
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فروشد. یهر بنگاه داخلی کاالهای خود را هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی م

. صوالت داخلی استشود که تقاضا برای کاالهای صادراتی مشابه تقاضا برای محفرض می

 توان به صورت زیر نوشت:صادرات ایران در بازارهای جهانی را میلذا تابع تقاضای 

(41) 𝑥𝑡 = (
𝑃𝑡

𝑒

𝑃𝑡
∗)

−𝜂∗

𝑐𝑡 
∗                                                                                      

کشش جانشینی بین کاالهای تولیدی داخلی و وارداتی در بازارهای جهانی  ∗𝜂جائی که 

𝑃𝑡است، 
𝑃𝑡جهانی،  CPIشاخص قیمت  ∗

𝑒  شاخص قیمت کاالهای صادراتی ایران در

𝑐𝑡بازارهای جهانی )بر حسب دالر( و 
ف جهان است. از آنجائی که اقتصاد سطح کل مصر ∗

ایران در مقایسه با جهان خیلی کوچک است، لذا اقتصاد جهان نسبت به اقتصاد ایران 

ناچیزی از کل سطح مصرف دنیا را  ایران سهم نسبتاً شود زیرا صادراتبسته محسوب می

𝑐𝑡( به جای 41دهد. بنابراین، در معادله )تشکیل می
ناخالص داخلی دنیا توان تولید می ∗

𝑦𝑡
 را جایگزین کرد. ∗

(42) 𝑥𝑡 = (
𝑃𝑡

𝑒

𝑃𝑡
∗)

−𝜂∗

𝑦𝑡
∗                                                                                     

شود که در بازار صادرات قانون قیمت واحد برقرار است زیرا سهم به عالوه، فرض می

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

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

 محصوالت صادراتی ایران بر حسب پول داخلی، رابطه یک به یک دارد، یعنی 

(44) 𝑃𝑡
𝑒 =

𝑃𝑡

𝐸𝑋𝑡
                                                                                                 

قیمت  𝑃𝑡نرخ ارز )هر قیمت واحد ارز خارجی بر حسب پول داخلی( و  𝐸𝑋𝑡که در آن 

 .کاالهای تولیدی داخلی است

 مرکزی بانک و دولت -3-3

 درآمد با توسعه حال در کشورهای ( برای2919) 1همکاران و برگ مطالعه مشابهدولت:  -

 بودجه قید غنا، کشور برای (2919)2و همکاران و مطالعه دقیر  نفتی درآمد دارای و پائین

 شود:می بیان زیر رابطه طریق از حقیقی قیمت به دولت

(43) gt +
(1+rt−1

d )bt−1 

πt
c =

ω.EXt.ot 

Pt
c + Tt + othert + fat +

GBDt 

Pt
c                      

                                                 
1 Berg et al.  
2 Dagher et al. (2010) 
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 اوراق  𝑏𝑡نفتی، ارزی درآمدهای 𝑜𝑡 ارز اسمی، نرخ 𝐸𝑋𝑡 دولت، مخارج کل  𝑔𝑡آن در که

 هایشرکت واگذاری 𝑓𝑎𝑡 و درآمدها سایر 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑡 مالیاتی، درآمدهای 𝑇𝑡 ،مشارکت

 از درصد 𝜔دولت  است که مشخص طوراست. همان دولت بودجه کسری  𝐺𝐵D𝑡دولتی،

  کند.می خرج بودجه طریق از را نفت درآمد

خ در اختیار بانک مرکزی، نرگذاری پولی شود که سیاستفرض می: گذاری پولیسیاست -

یران اگذاری پولی در اقتصاد العمل سیاسترشد حجم پول )پایه پولی( است. تابع عکس

شود که در آن نرخ رشد پایه پولی بر اساس انحراف تولید و نرخ ارز بیان می یبه نحو

شود. در مورد انحراف تورم، تولید و نرخ ارز حقیقی حقیقی از مقادیر هدف آنان تعیین می

گردد. اما در مورد تورم شرایط از مقدار هدف آن، شکاف تولید و نرخ ارز حقیقی لحاظ می

 فاوت است:کمی مت
(41)                                      Θ̂t = ρΘΘ̂t−1 + θππ̂t

c + θyŷt + θrerrer̂t + εt
Θ 

(42)                                                                                    Θ̂t = m̂t
c − m̂t−1

c + π̂t
c 

(49)                                                    εt
Θ = ρΘεt−1

Θ + ut
Θ ut

Θ~N(0, σΘ
2 ) 

ترتیب انحراف نرخ تورم و به rer̂tو  �̂�𝑡 ،�̂�𝑡، 1نرخ رشد اسمی پایه پولی �̂�𝑡 که در آن

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

휀𝑡ند.کلحاظ می نرخ ارزو  ترتیب برای شکاف تورم، تولیدگذاری بهاهمیتی که سیاست
𝛩 

 کند. تبعیت میAR(1) گذاری پولی است که خود از یک فرایند تصادفیتکانه سیاست

زی انک مرکبرای تصریح قاعده سیاستی نرخ ارز که براساس آن بسیاست گذاری ارزی:  -

توان به این صورت بیان نمود که بانک مرکزی تالش کند، میمی مدیریتنرخ ارز را 

رسد. اول، بانک کند که برای حفظ رژیم نرخ ارز مدیریت شناور به دو هدف زیر میمی

کند تا رقابت پذیری را در اقتصاد حفظ کند. برای رسیدن به هدف، مرکزی تالش می

دهد. برای مثال، وقتی که نرخ و خارجی را مورد مالحظه قرار می تفاوت بین تورم داخلی

کند تا ارزش ریال را تورم داخلی نسبت به خارجی افزایش یابد، بانک مرکزی تالش می

یابد. دوم، بانک مرکزی در برابر ارزهای خارجی کاهش دهد، یعنی نرخ ارز افزایش می

دارد. وقتی که ذخایر ارزی بانک ی نگهخواهد ذخایر ارزی خود را در یک سطح معقولمی

تواند نرخ ارز را از طریق عرضه بیشتر ارز در بازار کاهش یابد، بانک مرکزی میافزایش می

دهد. ولی در مواقعی که وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی شرایط مناسب قرار نگیرد، 

                                                 
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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ارز را نگه دارد. با  تواند نرخقدرت مانور بانک برای عرضه بیشتر ارز کم شده و لذا نمی

 :توان به صورت زیر نوشتتوجه به نکات فوق، قاعده سیاستی ارز را می

(41)                     ∆𝐸𝑋𝑡

∆𝐸𝑋
= (

∆𝐸𝑋𝑡−1

∆𝐸𝑋
)

𝑘°
(

𝜋𝑡
𝑐

𝜋𝑡
𝑇)

𝑘1

(

𝑟𝑒𝑟𝑡×𝑓𝑟𝑡
𝑚𝑏𝑡

𝑟𝑒𝑟×𝑟𝑒𝑟

𝑚𝑏

)

𝑘2

(
∆𝐸𝐶𝑃𝑡+1

∆𝐸𝐶𝑃
)

𝑘3
𝑢𝑡

𝐸𝑋 

πtنرخ رشد نرخ اسمی ارز،  𝐸𝑋𝑡∆که در آن 
c  نرخ تورم بر مبنای شاخصCPI، πt

T  نرخ

FRtتورم مورد هدف، 

MBt
 ECPt+1∆نسبت خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی،  

utعوامل مختلف اقتصادی است و  نرخ رشد انتظارت که تابعی از
EX  استجمله اختالل. 

 تعادل بازار -3-4

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

 گذاری، مخارج دولت و صادرات منهای واردات باشد: سرمایه

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

ext+ot)

Pt
c −

Pt
mcct

im+Pt
mcIt

im

Pt
c 

 مقدار تولید کل برابر است با تولید غیرنفتی و نفتی به صورت زیر است

(39)                            Yt = [αμ

1

μo(Yt
no)

μo−1

μo + (1 − αμ)
1

μo(Yt
o)

μo−1

μo ]

μo
μo−1

 

 مقداردهی و سنجش اعتبار الگو -4

 کالیبره کردن  -4-1

گردد. در این قسمت، مدل طراحی شده در قسمت قبل بطور تجربی حل و تحلیل می

شود. برای یادآوری خطی می برای این منظور ابتدا مدل حول نقطه با ثبات آن، لگاریتم

خطی کردن مدل به قسمت پیوست مراجعه نمایید. پس از خطی کردن  روش لگاریتم

گیری از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات مدل، پارامترهای آن با بهره

با  Matlab شود. سرانجام، با رهیافت بالنچارد و کان در محیطبرآورد می DSGEالگوهای

 قسمت این درگردد. ، اهداف تحقیق بررسی می1محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی

 مقادیر متعارف و ایران اقتصاد درباره شده انجام مطالعات به توجه با مدل پارامترهای مقادیر

 (. 1شماره شود )جدولمی کالیبره ادبیات، در

                                                 
1 Impulse response functions 
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 1(شدهشده)کالیبرهدهی(: پارامترهای مقدار1جدول )
 منبع مقدار پارامتر

𝛽 (1404فخرحسینی ) 09/9 کنندهانی مصرفنرخ ترجیحات زم 

ℎ (1404فخرحسینی ) 4/9 درجه پایداری عادات 

𝜎𝑐 (1411کاوند ) 1/9 ای مصرفعکس کشش جانشینی بین دوره 

𝜎𝑚 (1411زنگنه ) 411/1 عکس کشش مانده حقیقی پول 

𝜑 (1404رهبر و همکاران ) 03/4 یگذارسرمایه تعدیل هزینه تابع کشش 

𝜎𝑙 
عکس کشش نیروی کار نسبت به دستمزد 

 واقعی
 (1411طائی ) 02/2

𝛼 (1419شاهمرادی ) 32/9 ضریب سرمایه در تولید 

𝜓 
 هزینه به هزینه نسبت تابع کشش عکس

 برداریبهره
21/9 

 (1403منظور و تقی پور )

𝜏𝑝 (1403منظور و تقی پور ) 111/9 قیمت بندی شاخص درجه 

𝜃𝑝 (1403پارسا و همکاران ) 29/9 هایی که قادر به تعدیل قیمت خود نیستنداهبنگ 

𝜂𝑐  
کشش جانشینی کاالهای مصرفی و وارداتی در 

 داخل
 (1403پارسا و همکاران ) 91/1

𝜇𝑜 (1403منظور و تقی پور ) 11/9 کشش جانشینی بین تولید نفت و غیر نفتی 

𝜃π  13/1 العمل پولیعکسضریب اهمیت تورم در تابع- 
حسینی و بهرامی  شاه

(1402) 

𝜃𝑦 99/1 العمل پولیضریب اهمیت تولید در تابع عکس- 
حسینی و بهرامی  شاه

(1402) 

θrer 
ضریب اهمیت نرخ ارز حقیقی در تابع 

 العمل پولیعکس
 (1403منظور و تقی پور ) 19/9

ηy های تحقیقیافته 0/1 راتسهم تولید ناخالص داخلی در تابع صاد 
 η∗  کشش جانشینی بین کاالهای تولیدی داخلی و

 وارداتی در بازارهای جهانی
 های تحقیقیافته 1/2

 

 مدل اعتبار سنجش -3-2

 دهی الگو براساس روش متداولبا توجه به نتایج بدست آمده، برای تعیین قدرت توضیح 

های ساالنه از سال بررسی حاوی داده وردنمونه م شود.بررسی می RBCهای در مدل

                                                 
که برخی از پارامترهای بکارگرفته شده در این مدل توسط محققین دیگر در مطالعاتشان برآورد گردیده است ازآنجا 1

و مقادیر آنها در طول زمان کوتاه تغییر چندانی ندارد؛ دیگر نیازی به برآورده مجدد آنها نیست و تنها باذکر ماخذ از 

 آنها استفاده می گردد. 
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به  مقاله شده در این های مربوط به دنیای واقعی ارائهاست. تمام داده 1401تا  1431

برای بدست آوردن سرانه، متغیرها بر جمعیت تقسیم  بوده و 1409قیمتهای ثابت سال 

λ اب)با احتس پرسکات -گیری، با بکار گرفتن فیلتر هدریکپس از لگاریتم شود.می =

( ضریب خودهمبستگی و انحراف معیار متغیرهای 2. جدول )اندزدایی شده( روند100

دید های جها که از الگوی کینزینسازی متناظر آنواقعی در وقفه صفر را با مقادیر شبیه

کند. براساس این جدول، این الگو به خوبی مقادیر فوق را برای به دست آمده، مقایسه می

های واقعی داده 2و 1سازی نموده است. ضریب خودهمبستگی در وقفه ا، شبیهمتغیره

سازی بسیار نزدیک به مقدار شبیه 29/9و  21/9بدون نفت به ترتیب  برای تولید واقعی

باشد، در حالی که مقدار می 930/9باشد و انحراف معیار داده واقعی می 42/9و  10/9

باشد. نتایج در مورد مصرف واقعی می 932/9رابر با برآورد شده بسیار نزدیک به آن و ب

رسد مقدار ضریب خودهمبستگی متغیر نیز قابل قبول است. به عبارت دیگر، بنظر می

و  10/9سازی و مقدار شبیه 13/9و  22/9های واقعی داده 2و 1مصرف واقعی در وقفه 

واقعی و مقدار برآورد  ادهباشد. انحراف معیار دباشد، که نشان دهنده نزدیکی میمی 21/9

 باشد، سایر متغیرها نیز به همین ترتیب است.می 931/9و  939/9شده به ترتیب 
 های واقعیسازی شده و داده(: خودهمبستگی و انحراف معیار متغیرهای شبیه2جدول )

 سازیهای شبیهداده
 شده و واقعی

 انحراف معیار ضریب خود همبستگی در وقفه
داده  مقدار شبیه سازی شده یداده واقع

 واقعی
 مقدار شبیه
 2 1 صفر 2 1 صفر سازی شده

 932/9 930/9 42/9 10/9 1 29/9 21/9 1 تولید بدون نفت
 149/9 291/9 91/9 21/9 1 13/9 22/9 1 تورم

 931/9 939/9 21/9 10/9 1 13/9 22/9 1 مصرف واقعی
گذاری واقعی سرمایه

 خصوصی
1 21/9 12/9 1 34/9 11/9 21/9 22/9 

 931/9 940/9 23/9 11/9 1 41/9 91/9 1 مانده واقعی پولی

 بدست آمده است. Matlab: با استفاده از نرم افزار منبع            

  تحلیل الگو -5
ارائه ی متغیرهای مختلف اقتصادآنی  هایواکنش نمودار و در اینجا نتیجه محاسبات

تکانه، ، اثرات خطی شده که در پیوست آمده است کمک معادالتبا ، شود. یعنیمی

بر متغیرها مورد نظر، زمانی  درصدی در رشد نقدینگی( 1انبساطی )افزایش  پولی سیاست

 کشش جانشینی بینپارامترهای مورد نظر شامل چسبندگی قیمت، پارامتر عکس  که

 گیرد.و تفسیر قرار می بررسیمورد  زمانی مصرف تغییر پیدا کنند،
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 پولی شوکآنی الگو به  واکنش -5-1

(، توابع عکس العمل آنی دو متغیر تولید و تورم در چهار حالت مختلف 1در نمودار شماره )

. هنگامی که چسبندگی وجود ندارد استها مورد بررسی قرار گرفته چسبندگی قیمت

رمز( )خطوط ق 1)خطوط آبی(، چسبندگی برابر با  1/9)خطوط سیاه(، چسبندگی برابر با 

 )خطوط سبز( نشان داده شده است.  1/1و چسبندگی برابر با 

 
سیاست پولی بر تورم و تولید با تغییر در پارامتر چسبندگی  شوک اثر :(1نمودار )

 قیمت

 تحقیقهای منبع: یافته

واقع تکانه سیاست درصد( که در  19سازی تکانه سیاست پولی یا رشد نقدینگی )در شبیه

 پارامتر چسبندگی قیمت، مقدار کمی در اند. اگرست، با هم مقایسه شدهپولی انبساطی ا

بساطی، ان پولی سیاست شوک یک از بعد همیشه مدل این پولی داشته باشد، هایسیاست

تورم واکنش بیشتری نسبت به حالتی که پارامتر چسبندگی بیشتر باشد، از خود نشان 

 که د،تولید دار نهایی واقعی هزینه به ستگیب تورم کالوو، گذاریقیمت بدلیل خواهد داد.

 تغیرم دو این. است سرمایه اجاره نرخ و واقعی دستمزد به نهایی بستگی واقعی این هزینه

زایش اینکه مدل اف برای. یابندپولی انبساطی، افزایش می هایسیاست یک از همیشه پس

ر های بانکی که برابسپرده تورم را نشان دهد، ضروری است که نرخ بهره )که در اینجا نرخ

با نرخ تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده است( اثر آنی مثبتی روی هزینه نهایی واقعی 

. شد تولید خواهد واقعی نهایی هزینه از جزء یک سپرده بانکی، در نتیجه نرخ داشته باشد

ر افزایش دشود، اما میزان اثر تکانه سیاست پولی انبساطی، موجب افزایش در تورم می
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تورم در حالتی که پارامتر چسبندگی قیمت بیشتر باشد، واکنش متغیر تورم کمتر خواهد 

شود تورم افزایش درصدی در نرخ رشد نقدینگی، موجب می 19بود، بطوری که یک شوک 

τ=9درصدی از خود نشان دهد؛ به ترتیب برای  2درصدی تا  1/1
𝑃

τ=1/1و  
𝑃

از خود  

این متغیر بعد از فصل چهارم به مقدار باثبات خود باز خواهد گشت. میزان دهد. نشان می

واکنش تولید هم به همین صورت خواهد بود. اثر تکانه مذکور بر تولید در اقتصاد هنگامی 

τ=9که چسبندگی قیمت صفر است )
𝑃

درصد است )خط مشکی( و با افزایش  2/9(، برابر با 

τ=1/1پارامتر چسبندگی 
𝑃

درصد خواهد رسید. زیرا  2/9مقدار تولید بر اثر این تکانه به  ،

باعث افزایش که این یابد های حقیقی پول کاهش میماندهبا افزایش تورم انتظاری، 

الزم  د.نیابکار و محصول افزایش می عرضه نیروی در نتیجه شده مطلوبیت نهایی مصرف

دیل اسمی قیمت افزایش یابد مقدار اثرگذاری به توضیح است که هرچقدر مقدار پارامتر تع

های پولی جدید تکانه توان نتیجه گرفت، در الگو کینزینمی بر تولید بیشتر خواهد بود.

بر متغیرهای حقیقی اثر خواهد داشت. برای این متغیر بازگشت به حالت باثبات با یک 

دار تولید را بعد از فصل گیرد؛ یعنی وجود چسبندگی، مقدار واکنش مقوقفه صورت می

سوم به حالت باثبات و در هنگامی که چسبندگی وجود ندارد در فصل چهارم به حالت 

ها نقش مهمی در توان نتیجه گرفت چسبندگی قیمتباثبات باز خواهد گشت. می

 آوری اقتصاد خواهد داشت.تاب

 
 گریزی نسبیب ریسکپولی بر مصرف با تغییر در پارامتر ضری شوک اثر :(2نمودار )

 تحقیقهای منبع: یافته

حال در این قسمت، تعدیل ترجیحات خانوار با توجه به تغییرات مصرف از حالت باثبات، 

ند زمانی مصرف در تابع مطلوبیت تغییر ک کشش جانشینی بینهنگامی که پارامتر عکس 

 انشینی بینکشش ج(. هنگامی که پارامتر عکس 2دهیم نمودار شماره )را نمایش می

)خطوط  1/9)خطوط سیاه(، این پارامتر برابر با  =9991/9 زمانی مصرف وجود ندارد



 

 

 

 

 

 

 

 

 21                  1401/ تابستان 2/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 

)خطوط سبز( نشان داده شده است. در 1/1)خطوط قرمز( و برابر با 1آبی(، برابر با 

واقع تکانه سیاست پولی درصد( که در  1سازی تکانه سیاست پولی یا رشد نقدینگی )شبیه

 اند. هم مقایسه شده انبساطی است، با

 مطلوبیت تابع تقعر تابع مطلوبیت دارد. شرط تقعر میزان با مستقیم ارتباط این پارامتر

 عبارت به باشد.می زمان طول در خود مصرفی جریان کردن هموار برای خانوار تمایل بیانگر

 کنواختی نسبتاً  زمان طول در آن در مصرف میزان که الگوی مصرفی نمونه، خانوار دیگر

برخی  در و کم خیلی هادوره از برخی در مقدار مصرف آن در که مصرفی الگوی به را باشد

 برای نمونه خانوار جانب از تمایلی چنین دهد.می ترجیح باشد، زیاد خیلی هادوره از دیگر

 گیریتصمیم امر به خانوار اقدام که شودمی سبب زمان طول در اشمصرف ماندن یکنواخت

 حفظ برای یابد،می کاهش خانوار درآمد که زمانی دیگر عبارت به نماید. اندازپس برای

 دست دارد، باالیی نسبتاً  درآمد زمانی که در زند ومی استقراض به دست مصرفش سطح

 جریان داشتن به باشد تمایل بیشتر مطلوبیت تابع تقعر هر چه .زد خواهد ندازاپس به

 افزایش بود. با خواهد گریزترریسک شخص لذا و است ترقوی شخص در یکنواخت مصرفی

 بگذرد خود یکنواخت مصرف از تا خواهدمی بیشتری جبران مقدار شخص این پارامتر مقدار

دهد. رشد نقدینگی از طریق  افزایش را بعدش دوره مصرف آن، اندازپس یا دادن قرض با و

د، اگر این پارامتر کم باشد تمایل مردم به شوتسهیالت موجود افزایش در مصرف می

درصدی در نرخ رشد  1طوریکه یک شوک همصرف کردن در افراد بیشتر خواد شد، ب

درصدی از خود نشان دهد؛ با افزایش  1شود مقدار مصرف افزایش نقدینگی، موجب می

ونه اینگتوان این پارامتر، مقدار مصرف در پاسخ به شوک نقدینگی کمتر خواهد شد. می

 گریزی نسبی بیشتری در آن وجود داشتهنتیجه گرفت که، اقتصاد هر چقدر ضریب ریسک

 تر خواهدهای پولی کمتر خواهند شد یعنی اقتصاد مقاومباشد، واکنش مصرف به شوک

 شد.

 آنی الگو به شوک نرخ ارز واکنش -5-2

یر نفتی و تورم در سه العمل آنی دو متغیر تولید غ عکس(، توابع 4در نمودار شماره )

 . هنگامی که چسبندگیاستها مورد بررسی قرار گرفته حالت مختلف چسبندگی قیمت

 1/1)خطوط آبی( و چسبندگی برابر با  1/9وجود ندارد )خطوط سیاه(، چسبندگی برابر با 

 )خطوط سبز( نشان داده شده است. 
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 نهایی هزینه ارز، اسمی رشد خنر افزایش با یراشود. زمی تورم افزایش موجب ارزی تکانه

 تشکیل را کشور کلی تورم از بخشی وارداتی تورم چون و یافته واردات افزایش واحد هر

 مبنای بر تورم چنینهم و وارداتی تورم لذا یابد.افزایش می کشور تورم نهایت، در دهدمی

یابد بطوریکه می اسمی افزایش رشد نرخ درصدی 19 تکانه نتیجه در کننده مصرف شاخص

میزان افزایش در تورم در حالتی که پارامتر چسبندگی قیمت بیشتر باشد، کمتر خواهد 

تکانه  ها بهبه عبارت دیگر با افزایش پارامتر چسبندگی، واکنش سطح عمومی قیمت بود

 دهد. مجموعهتری از خود نشان میتر بوده و تورم رفتار با ثباتنرخ ارز رسمی، آهسته

 تولید رشد افزایش به منجر و شده اقتصاد تقاضای طرف افزایش به منجر مذکور ملعوا

غیرنفتی اقتصاد در صورت بروز شوک ارزی شده است زیرا با افزایش نرخ ارز اسمی، میزان 

دهند و بدین ترتیب تولید افزایش صادرات محصوالت افزایش بیشتری از خود نشان می

ش در رشد تولید غیر نفتی در صورت وجود چسبندگی قیمت کند. اما این افزایپیدا می

اثیر ها تجدید، نقش چسبندگیتوان نتیجه گرفت، در الگو کینزین می بیشتر بوده است

 دهند. ها را بر متغیرهای حقیقی اقتصاد افزایش میآثار شوک

 دلیل به احتماال تاثیر این گذارد.می منفی تاثیر خصوصی بخش مصرف بر ارزی تکانه

 از بخشی واردات چون و شده کاالها واردات کاهش به منجر است که واردات شدن ترگران

 99/9میزان  به خصوصی بخش مصرف لذا دهد،می تشکیل را خصوصی بخش مصرف

 بخش مصرف چهارم فصل از و نداشته دوام چندان کاهش این البته، یابد.می کاهش درصد

. با افزایش چسبندگی قیمت تغییرات اندکی در میزان ابدیمی افزایش مجددا خصوصی

 شود.کاهش و افزایش مصرف مشاهده می
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نرخ ارز بر تورم، مصرف و تولید غیر نفتی با تغییر پارامتر  شوک اثر :(3نمودار )

 چسبندگی قیمت
 تحقیقهای منبع: یافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه -6

های جدید، اقدام به ساخت یک مدل تعادل های کینزینآموزه در این مطالعه با توجه به

های آوردی اقتصاد در برابر شوکعمومی پویای تصادفی برای اقتصاد شده است تا تاب

وارد بر آن را بررسی نماییم. تکانه سیاست پولی، به عنوان عامل نوسانات ادوار تجاری 

صاری و انعطاف ناپذیری اسمی )قیمت( در اند. وجود رقابت انحایران در الگو تعریف شده

مدت خنثی نبوده و ها در کوتاهشود، پول در این مدلهای کینزین جدید باعث میمدل

مدت تبیین نمود. پس از تصریح مدل بتوان اثر آن را بر متغیرهای واقعی اقتصاد در کوتا

ت. ال در اقتصاد اسیابی کارگزاران فعمناسب، گام بعدی یافتن شرایط مرتبه اول بهینه

سپس، ایستایی مدل، روند زدایی شده و مدل غیرخطی حاصل، با استفاده از رهیافت 

اهلیگ بصورت لگاریتم خطی درآمده است. در نهایت، با مقداردهی پارامترهای مدل خطی 
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سازی شده و واقعیات اقتصاد ایران، شده ضرایب خودهمبستگی و انحراف معیار مدل شبیه

 وفقیت نسبی بین این دو دارد.حکایت از م

توان به شرح زیر خالصه کرد. رشد اسمی پایه پولی در نتایج حاصله از این مقاله را می

نند. کاقتصاد ایران، تورم رو افزایش داده و به تبع آن دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می

ولی ورم رشد پایه پگذارد ولی عامل اصلی افزایش تگرچه عوامل مختلفی بر تورم تاثیر می

گذاران بایستی در اعمال هر گونه سیاست، تبعات ناشی از افزایش پایه است، لذا سیاست

پولی را در نظر بگیرند. متغیر تورم با فرض وجود چسبندگی قیمت در اقتصاد واکنش 

اد آوری اقتصدهد و این به معنی افزایش تابکمتری به شوک پایه پولی از خود نشان می

یابد که بر اساس الگوهای باشد. متغیر تولید در صورت بروز شوک پولی افزایش میمی

جدید متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید، واکنش بیشتری در مقابل با شوک  کینزی

سیاست پولی انبساطی )رشد نقدینگی( از خود نشان خواهند داد و پول در این الگوها 

یابد . همچنین با شوک پولی، مصرف خصوصی افزایش میشودخنثی در نظر گرفته نمی

 انداز پس نهایی مطلوبیت معادله اویلر، طریق از خانوارها یابی مصرفزیرا در فرایند بهینه

دهند. متغیر مصرف می افزایش را خود مصرف لذا و یافته کاهش مصرف برابر در آنها

یابد، گریزی نسبی افزایش میمتر ریسکپولی، هنگامی که پارا تکانه خصوصی در مواجهه با

دهنده باثبات بودن این متغیر در صورت دهد و این نشانواکنش کمتری از خود نشان می

 باشد.گریزی نسبی میافزایش در پارامتر ریسک

غیرنفتی شده لذا رشد تولید غیرنفتی  صادرات افزایش باعث ارزی تکانه از آنجایی که

دهد اما افزایش در تولید غیرنفتی با افزایش چسبندگی قیمت، می افزایش از خود نشان

همچنین تکانه ارزی، مصرف بخش خصوصی را در ابتدا کاهش  افزایش پیدا کرده است.

داده و از فصل چهارم شروع به افزایش نموده است این کاهش بدلیل کاهش در واردات 

ان کاهش در مصرف کاهش مصرفی بوده است و با وجود چسبندگی بیشتر قیمت میز

 تورم افزایش موجب خود این که ارزی تکانه سبب به پولی پایه رشد یافته است. نرخ

 واحد هر نهایی هزینه ارز، اسمی رشد نرخ افزایش با پولی، پایه رشد بر عالوه زیرا شود.می

 دهد،می تشکیل را کشور کلی تورم از بخشی وارداتی تورم و چون یافته افزایش واردات

افزایش پارامتر چسبندگی تغییرات این  بادهند مییابد. نتایج نشان می افزایش کشور تورم

متغیر کمتر شده است و اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار است. در حالت کلی با افزایش 

و  های پولیپارامتر چسبندگی قیمت، متغیرهای اسمی اقتصاد مانند تورم در بروز شوک
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دهند در صورتی که در همین وضعیت متغیر تولید انات کمتری از خود نشان میارزی نوس

 واکنش بیشتری از خود نشان خواهد داد.
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