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External Shocks, Exchange Rate Changes, 
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Abstract        Explanation of economic cycles, especially stagflation in an 
oil-dependent economy with high dependency on imported intermediate 
goods, requires a prototypical representation of the supply side and the 
propagation mechanism of the external shocks. In commodity-exporting 
countries, exchange rate changes are often caused by exogenous changes  
in the terms of trade. Apart from this, external shocks such as international 
sanctions, restricting foreign trade and increasing transaction costs, not 
only affect external relative prices but also disrupt the supply chain, thus 
can be a very strong source of economic cycles or stagflation episodes.  
External shocks modify investment decisions regarding domestic and foreign  
assets, significantly affect household consumption and hence the demand 
side of the economy. Where the final product is highly dependent on imported  
intermediate goods, negative foreign shocks (i.e. sanctions) can disrupt the 
supply chain, via the imported intermediate goods channel, and affect output  
supply price. Therefore, the transmission mechanism of the external  
shocks in an economy with the above features requires appropriate modeling  
of both the demand and supply sides. As to explain the observed episodes 
of stagflation in the Iran’s economy, we expand the supply side of a typical 
new Keynesian DSGE model by presenting and separating imported and 
domestic intermediate goods in the production function as components of 
the supply chain, introducing an extra channel for the impact of external 
shocks on output, inflation, and consumption.
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تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کاالهای 
واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران

پذيرش: 1401/06/30د     ريافت: 1401/05/02

که  کشورهایی  در  تورمی  رکود  به ویژه  اقتصادی،  چرخه های  توضیح  و  تحلیل  چکيد     ه: 
صادرکنندة مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به 
کاالهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و 
شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کالن دارد. در این 
دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کاالهای 
وارداتی به صادراتی )قیمت های جهانی( است. به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند 
تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادالت با اثرگذاری 
بر قیمت های کاالهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز 
شدت بخشند. بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در 
بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت 
کاالهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به 
عالوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد، تکانه های منفی خارجی 
از مجرای افزایش قیمت کاالهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخالل در زنجیره عرضه بر بخش 
عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب 
یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک 
کاالهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهندة زنجیره عرضه و اضافه کردن 
سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری 
تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق 

تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد..

کليد     واژه ها:  الگوی DSGE، رکود تورمی، کاالهای واسطه، نرخ ارز، زنجیره عرضه، ایران.
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مقدمه

نوسانات اقتصادی منبعث از تکانه های رابطه مبادله یا محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی 
بین المللی تجربه ای مکرر در تاریخ اقتصادی کشورهای در حال توسعه، به ویژه صادرکنندگان کاالهای 
است. شمار  بوده  توسعه  اقتصاد  ادبیات  متفاوت، در  با دیدگاه های  البته  تکرارشونده،  روایتی  و  خام 
در  پرداخت ها  تراز  محدودیت های  و  خارجی  بخش  کلیدی  نقش  به  انجام شده  مطالعات  از  کثیری 
اقتصادی  نوسانات  از منابع اصلی  رابطه مبادله1 یکی  تکانه های  اشاره دارند.  نوسانات  و  فرایند رشد 
هستند  )نفت(  خام  کاالهای  صادرات  به  وابستگی  با  نوظهور  و  توسعه  حال  در  کشورهای   در 
)Di Pace et al., 2020; Spinola, 2020; Baharvand et al., 2018(. در افق زمانی طوالنی تر، محدودیت 
تراز پرداخت ها از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تشخیص 
داده شده است )Thirlwall, 2011; Massot & Merga, 2022; Garcimartin et al., 2016(. روایت غالب 
بزرگ شدن  باعث  مبادله  رابطه  است که وخیم شدن  آن  منفی  مبادله  رابطه  تکانه های  آثار  دربارة 
تامین  نتیجه  انباشته شدن بدهی های خارجی و در  از  ناشی  تراز حساب جاری و مشکالت  کسری 
مالی خارجی می گردد، و در نهایت، به کاهش رشد اقتصادی و رکود منجر می شود. در این روایت، اثر 
تکانه های منفی خارجی در ایجاد محدودیت در زنجیره عرضه2 و ایجاد تورم از نوع فشار هزینه مغفول 
اقتصاد، میزان  از ویژگی های ساختاری  باید متذکر شد که برخی  این جا  مانده است. در  یا کمرنگ 
اثرگذاری تکانه های خارجی را کاهش می دهند یا تشدید می کنند. برای مثال، دسترسی به بازارهای 
بین المللی مالی و قیمت های منعطف آثار تکانه های رابطه مبادله بر تولید را دست کم به طور جزئی 
تخفیف می دهند. اما تکانه های خارجی منفی که باعث اخالل در زنجیره عرضه می شوند )دسترسی 
و  رکودی  آثار  بین المللی،  مالی  بازارهای  به  دسترسی  وجود  با  حتی  وارداتی(  واسطه  کاالهای  به 
تورمی قابل توجهی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دارند. در ادامه، الزم است به چند ویژگی 
ساختاری اقتصاد ایران اشاره کنیم و مروری بر روند متغیرهای کالن و نوسانات اقتصادی داشته باشیم.
از ویژگی های اقتصاد ایران، وابستگی به صادرات نفتی، ساختار تولیدی متمرکز بر فرآوری نهایی، 
و وابستگی به نهاده های واسطه ای وارداتی و همچنین بازارهای مالی کم عمق  است که باعث می شوند 
وقوع تکانه های منفی خارجی و تکانه رابطه مبادله از مهم ترین محرک نوسانات اقتصادی و چرخه های 
تجاری باشند )Mehrara & Oskoui, 2007(. بنابراین، تکانه های منفی خارجی و متعاقباً تغییرات نرخ 

1. نسبت قیمت کاالهای وارداتی به صادراتی.
2. Supply Chain
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ارز از مهم ترین محرک های چرخه های تجاری در ایران هستند )Laudati & Pesaran, 2021( که نه فقط 
بر میزان خالص واردات کشور تاثیرگذار است، بلکه ارزش دارایی ها و بدهی خارجی خانوار و بنگاه ها 

.)Jalali-Naini & Naderian, 2020( را تغییر می دهد
در این بخش برای دریافتن اهمیت نهاده های واسطه ای وارداتی در ساختار تولید داخلی به بررسی 
داده و ستانده بخش صنعتی در ایران پرداخته می شود )به دلیل وجود داده های کاالهای واسطه ای 
به تفکیک وارداتی و داخلی در بخش صنعتی به طور نمونه از این بخش استفاده شده است(.1 ساختار 
تولید در این بخش وابستگی قابل مالحظه ای به کاالهای واسطه خارجی )در کنار کاالهای واسطه ای 
داخلی( دارد. شکل )1(، نشان می دهد که به طور متوسط نسبت داده های بخش صنعت به ستانده های 
آن 60 درصد است. این نسبت از سال 1380 تا به حال افزایشی بوده، به طوری که این رقم به حدود 
80 درصد نیز در سال های 1392 رسیده است که نشان دهندة داده محور بودن تولیدات صنعتی است.

اي داخلي) دارد. طه خارجي (در كنار كاالهاي واسطهاي به كاالهاي واسظهمالحر توليد در اين بخش وابستگي قابلساختا 1).استشده 
تا  1380. اين نسبت از سال استدرصد  60هاي آن هاي بخش صنعت به ستاندهطور متوسط نسبت دادهدهد كه به، نشان مي)1( شكل
محور بودن توليدات دهندة دادهرسيده است كه نشان 1392 هايدرصد نيز در سال 80طوري كه اين رقم به حدود ، بهل افزايشي بودهبه حا

  . استصنعتي 

 
  نسبت ارزش داده به ارزش ستانده در بخش صنعت :1 شكل

 مركز آمار  يهاداده منبع:
  

ميزان وابستگي توليد به  دهندةهاي بخش صنعت نشانهاي واسطه و مواد اوليه از دادهها به ستانده بخش صنعت و سهم كاالنسبت داده
پس اهميت  2هاي بخش صنعت دارند.توليد سهم بسيار بااليي از داده . مواد اوليه و كاالهاي واسطهاستمواد اوليه و كاالهاي واسطه توليد 

فكيك كه با تنياز است  عرضه در بعد كالن بسيار زياد است. در ادامه اين كاالها در فرايند توليدات داخلي و تامين اولين حلقه از زنجيره
اي هاي واسطهميزان وابستگي بخش صنعت به نهادههاي صنعتي، اي مورد نياز بنگاهاي وارداتي از كل كاالهاي واسطهسهم كاالهاي واسطه
  دست آيد.ه) باستها تحت تاثير تغييرات نرخ ارز وارداتي (كه قيمت آن

شود، ه به عنوان شاخص وابستگي مطرح ميك ،اي وارداتي بخش صنعتدرصد كاالهاي واسطه ،شودمشاهده مي )2(شكل طور كه در همان
به ايران اين مقدار افت  و شروع جنگ تحميلي 1357درصد بوده است و همزمان با انقالب اسالمي  90توجه رقم قابل 1358هاي در سال

گيري پيدا كرده و در دهه اي اين ميزان افزايش چشمتوسعههاي جنگ تحميلي با شروع فعاليتاتمام اي داشته است. بعد از مالحظهقابل
توانيم كه تنها شامل بخش صنعت است، مي با بررسي شاخص مربوطه بنابراين،درصد بوده است.  50طور متوسط حدود به 1390و  1380

  پي ببريم. يند توليدات داخلياي وارداتي در فرابه اهميت كاالهاي واسطه

  
  )يصنعت (شاخص وابستگ يواسطه واردات يدرصد كاال :2 شكل

  1394مركز آمار تا سال  يهاداده منبع:
  
) درصد 60طور متوسط باالي ها به ستانده (بهنسبت باالي ارزش داده حاكي ازداده و ستانده بخش صنعت مشاهدات آماري  ،طور خالصهبه

 3.محور بودن بخش صنعت) استيدي بخش صنعت (دادههاي تولاوليه و كاالهاي واسطه از دادهد در بخش صنعت و سهم باالي موا
  اي مورد نياز بخش صنعت است. سطه وارداتي از كل كاالهاي واسطهتوجه كاالهاي وادهندة سهم قابلنشان شاخص وابستگي ،همچنين

                                               
  رجوع شود. )2(به پيوست . 1
  .رجوع شود )3(به پيوست . 2
  رجوع شود. )3(به پيوست . 3
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شکل1:نسبتارزشدادهبهارزشستاندهدربخشصنعت
منبع: داده های مرکز آمار 

1. به پیوست )2( رجوع شود.
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نسبت داده ها به ستانده بخش صنعت و سهم کاالهای واسطه و مواد اولیه از داده های بخش صنعت 
نشان دهندة میزان وابستگی تولید به مواد اولیه و کاالهای واسطه تولید است. مواد اولیه و کاالهای واسطه 
تولید سهم بسیار باالیی از داده های بخش صنعت دارند.1 پس اهمیت این کاالها در فرایند تولیدات داخلی 
و تامین اولین حلقه از زنجیره عرضه در بُعد کالن بسیار زیاد است. در ادامه نیاز است که با تفکیک سهم 
کاالهای واسطه ای وارداتی از کل کاالهای واسطه ای مورد نیاز بنگاه های صنعتی، میزان وابستگی بخش 

صنعت به نهاده های واسطه ای وارداتی )که قیمت آن ها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز است( به دست آید.
همان طور که در شکل )2( مشاهده می شود، درصد کاالهای واسطه ای وارداتی بخش صنعت، که به 
عنوان شاخص وابستگی مطرح می شود، در سال های 1358 رقم قابل توجه 90 درصد بوده است و همزمان 
با انقالب اسالمی 1357 و شروع جنگ تحمیلی به ایران این مقدار افت قابل مالحظه ای داشته است. بعد از 
اتمام جنگ تحمیلی با شروع فعالیت های توسعه ای این میزان افزایش چشمگیری پیدا کرده و در دهه 1380 
و 1390 به طور متوسط حدود 50 درصد بوده است. بنابراین، با بررسی شاخص مربوطه که تنها شامل بخش 

صنعت است، می توانیم به اهمیت کاالهای واسطه ای وارداتی در فرایند تولیدات داخلی پی ببریم.

ای داخلی( طه خارجی )در کنار کاالهای واسطهای به کاالهای واسظهمالحر تولید در این بخش وابستگی قابلساختا 1(.استشده استفاده 
. این نسبت از سال استدرصد  02های آن های بخش صنعت به ستاندهطور متوسط نسبت دادهدهد که به، نشان می(1) شکلدارد. 
محور دهندة دادهرسیده است که نشان 1332 هایدرصد نیز در سال 32طوری که این رقم به حدود ، بهل افزایشی بودهتا به حا 1332

 .استبودن تولیدات صنعتی 


 
 نسبت ارزش داده به ارزش ستانده در بخش صنعت :1 شکل

 مرکز آمار  یهاداده منبع:
 

میزان وابستگی تولید به  دهندةهای بخش صنعت نشانهای واسطه و مواد اولیه از دادهها به ستانده بخش صنعت و سهم کاالنسبت داده
پس  2های بخش صنعت دارند.تولید سهم بسیار باالیی از داده . مواد اولیه و کاالهای واسطهاستمواد اولیه و کاالهای واسطه تولید 

که با نیاز است  عرضه در بُعد کالن بسیار زیاد است. در ادامه اهمیت این کاالها در فرایند تولیدات داخلی و تامین اولین حلقه از زنجیره
های میزان وابستگی بخش صنعت به نهادههای صنعتی، ای مورد نیاز بنگاهای وارداتی از کل کاالهای واسطهتفکیک سهم کاالهای واسطه

 دست آید. ه( باستها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز ای وارداتی )که قیمت آنواسطه
ه به عنوان شاخص وابستگی مطرح ک ،ای وارداتی بخش صنعتدرصد کاالهای واسطه ،شودمشاهده می (2)شکل طور که در همان

به ایران این  و شروع جنگ تحمیلی 1301درصد بوده است و همزمان با انقالب اسالمی  32توجه رقم قابل 1303های شود، در سالمی
گیری پیدا کرده ای این میزان افزایش چشمتوسعههای جنگ تحمیلی با شروع فعالیتاتمام ای داشته است. بعد از مالحظهمقدار افت قابل

که تنها شامل بخش صنعت  با بررسی شاخص مربوطه بنابراین،درصد بوده است.  02طور متوسط حدود به 1332و  1332و در دهه 
 پی ببریم. یند تولیدات داخلیای وارداتی در فراتوانیم به اهمیت کاالهای واسطهاست، می

 

 
 (یصنعت )شاخص وابستگ یواسطه واردات یدرصد کاال :2 شکل

 1330مرکز آمار تا سال  یهاداده منبع:
 

                                              
 رجوع شود. (2)به پیوست . 1
.رجوع شود (3)به پیوست . 2

.2%  

12.2% 

22.2% 

32.2% 

02.2% 

02.2% 

02.2% 

12.2% 

32.2% 

2.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
1.2 

شکل2:درصدکاالیواسطهوارداتیصنعت)شاخصوابستگی(
منبع: داده های مرکز آمار تا سال 1394

1. به پیوست )3( رجوع شود.
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به طور خالصه، مشاهدات آماری داده و ستانده بخش صنعت حاکی از نسبت باالی ارزش داده ها 
به ستانده )به طور متوسط باالی 60 درصد( در بخش صنعت و سهم باالی مواد اولیه و کاالهای واسطه 
از داده های تولیدی بخش صنعت )داده محور بودن بخش صنعت( است.1 همچنین، شاخص وابستگی 
نشان دهندة سهم قابل توجه کاالهای واسطه وارداتی از کل کاالهای واسطه ای مورد نیاز بخش صنعت است. 
شکل )3(، از داده نرخ رشد تولید، نرخ رشد ارز، و نرخ تورم ایران در دوره 1370 تا 1399 به 
صورت ساالنه به دست آمده است. در این شکل، تولید و تورم بر پایه سال 1383 و نرخ اسمی دالر 
بازار غیررسمی به عنوان نرخ ارز مد نظر است و محور سمت راست نرخ رشد تولید است. می توان 
استنباط کرد که اقتصاد ایران در چند دوره مختلف با جهش هایی در نرخ ارز و نرخ تورم روبه رو بوده و 
همزمان در این دوره ها نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است )سال های 1373-1374، 1394-1393، 
و 1399-1397( کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، که از خصیصه های رکود تورمی است، در 
این برهه های زمانی قابل مشاهده است. در نتیجه، چرخه های تجاری در ایران، برخالف اقتصادهای 

پیشرفته2، عمدتاً مبتنی بر رکود همراه با تورم بوده است. 

 02طور متوسط باالی ها به ستانده )بهنسبت باالی ارزش داده حاکی ازداده و ستانده بخش صنعت مشاهدات آماری  ،طور خالصهبه
محور بودن بخش صنعت( یدی بخش صنعت )دادههای تولاولیه و کاالهای واسطه از دادهد ( در بخش صنعت و سهم باالی موادرصد
ای مورد نیاز بخش صنعت سطه وارداتی از کل کاالهای واسطهتوجه کاالهای وادهندة سهم قابلنشان شاخص وابستگی ،همچنین 1.است

 است. 
دست آمده است. در این  هبه صورت ساالنه ب 1333تا  1312تورم ایران در دوره  نرخ و ،از داده نرخ رشد تولید، نرخ رشد ارز ،(3) شکل
سمت راست نرخ رشد  رسمی به عنوان نرخ ارز مد نظر است و محورو نرخ اسمی دالر بازار غیر 1333 و تورم بر پایه سال ، تولیدشکل

رو بوده و همزمان در تورم روبه نرخ هایی در نرخ ارز وایران در چند دوره مختلف با جهش ط کرد که اقتصادتوان استنباتولید است. می
ی و ( کاهش رشد اقتصاد1331-1333 ، و1330-1333، 1313-1310های )سال ها نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته استاین دوره

 ،های تجاری در ایراندر نتیجه، چرخهمشاهده است. های زمانی قابلاین برهه در ،استهای رکود تورمی افزایش نرخ تورم، که از خصیصه
 عمدتاً مبتنی بر رکود همراه با تورم بوده است. ، 2خالف اقتصادهای پیشرفتهبر


 
تورم نرخ رخ رشد تولید، نرخ رشد ارز، ون :3 شکل  

 یبانک مرکز یزمان یسر یهاداده منبع:
 

و  (1310) 3دورنبوشای چون شدهدر الگوهای شناخته .استرابطه مبادله  ای یخارج یهااز تکانه رندهیپذریثات نینرخ ارز اول معموالً
از بخش تقاضای کل است. گذاری آن ، اما مجرای اثرگذار استها اثررات نرخ ارز بر تولید و سطح قیمتتغیی، (1332) 0رودریگزو فرنکل 

نسبت به دستمزد ای د و تغییرات هزینه کاالهای واسطهثباتی دارننسبت با به ی که نرخ ارز و تجارت خارجیِاین چارچوب برای اقتصادهای
منشأ ایجاد تکانه ارزی در  ،(2213) 0همکارانفوربس و  در الگوی دارد. ی، کاربرد مناسبنیستها بنگاهمسلط بر تعیین قیمت نیروی کار 

های سیاست پولی داخلی از طریق شود که تغییرات تقاضای کل و شوکاست. در این مطالعه نشان داده میمیزان اثرگذاری بر تورم مهم 
معطوف به نوسانات اقتصادی  کهنیز  0نوکینزی اقتصاد باز در الگوهای مرسوم دهند.ر قرار میتحت تاثیرا اثرگذاری بر نرخ ارز، تورم 

ها ناشی از تولیدی بنگاههای بر پایه هزینه ( عموما1ًنشان قیمتها )یا فراه تجاری( هستند، قیمتگذاری بنگاهمدت )چرخو میانمدت کوتاه
 Monacelli, 2005; Justiniano) شودمی انجام های واردکننده(ی )برای بنگاههای داخلی و خارجتفاوت قیمت های نیروی کار یاهزینه

& Preston, 2010) و ساختار هزینه نهایی بنگاههای تولیدی بهطور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمی.تولیدات گی ساختار وابست اما شود
 ,.Ekholm et al) شودها از نرخ ارز میهزینه نهایی بنگاهعرضه و  تاثیرپذیری زنجیرهای وارداتی موجب های واسطهداخلی به نهاده

از کل  عالوه بر افزایش هزینه واردات کاالهای مصرفی به عنوان بخشی ،های منفی خارجی با افزایش رابطه مبادله و نرخ ارزتکانه(. 2012
کل اقتصاد را تحت  ها و عرضهدهد و از این طریق سطح قیمتی برای تولید داخلی را افزایش میای واسطهصرف، هزینه واردات کاالهام

و از  نخواهد بودهای انتشار آن تنها محدود به سمت تقاضای اقتصاد سازوکارگذاری نرخ ارز و اثر مجاری ،این بر اساس دهد.تاثیر قرار می
تری بر تولید و بنابراین بر ، تاثیرات عمیقای( و متعاقباً منحنی فیلیپسها )هزینه کاالهای واسطهای بنگاهطریق تغییر در ساختار هزینه

کالن عرضه اقتصاد در بُعد  اقتصاد ایران نیز زنجیره درمتغیرهای اقتصاد کالن )در مقایسه با الگوهای باز نوکینزی متعارف( خواهد داشت. 

                                              
 رجوع شود. (3)به پیوست . 1
رکودهای  ،در واقع است. رو بودهروبهبا کاهش تورم  های رکود اقتصادی عمدتاًدهد که دورهجاری در کشورهای پیشرفته نشان میهای تهای چرخه. داده2

 .استاقتصادی از جانب کاهش تقاضای کل در اقتصاد 
3. Dornbusch 
4. Frenkel & Rodriguez 
5. Forbes et al. 
6. Canonical Open New Keynesian Model 
7. Markup 
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شکل3:نرخرشدتولید،نرخرشدارز،ونرختورم
منبع: داده های سری زمانی بانک مرکزی

1. به پیوست )3( رجوع شود.
2. داده های چرخه های تجاری در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که دوره های رکود اقتصادی عمدتاً با کاهش 

تورم روبه رو بوده است. در واقع، رکودهای اقتصادی از جانب کاهش تقاضای کل در اقتصاد است.
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الگوهای  در  است.  مبادله  رابطه  یا  خارجی  تکانه های  از  تاثیرپذیرنده  اولین  ارز  نرخ  معموالً 
تولید و  بر  ارز  نرخ  تغییرات  فرنکل و رودریگز2 )1982(،  و  شناخته شده ای چون دورنبوش1 )1976( 
سطح قیمت ها اثرگذار است، اما مجرای اثرگذاری آن از بخش تقاضای کل است. این چارچوب برای 
اقتصادهایی که نرخ ارز و تجارت خارجِی به نسبت باثباتی دارند و تغییرات هزینه کاالهای واسطه ای 
نسبت به دستمزد نیروی کار مسلط بر تعیین قیمت بنگاه ها نیست، کاربرد مناسبی دارد. در الگوی 
فوربس و همکاران3 )2018(، منشأ ایجاد تکانه ارزی در میزان اثرگذاری بر تورم مهم است. در این مطالعه 
نشان داده می شود که تغییرات تقاضای کل و شوک های سیاست پولی داخلی از طریق اثرگذاری بر نرخ 
ارز، تورم را تحت تاثیر قرار می دهند. در الگوهای مرسوم اقتصاد باز نوکینزی4 نیز که معطوف به نوسانات 
اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت )چرخه تجاری( هستند، قیمتگذاری بنگاه ها )یا فرانشان قیمت5( عموماً 
بر پایه هزینه های تولیدی بنگاه ها ناشی از هزینه های نیروی کار یا تفاوت قیمت های داخلی و خارجی 
)برای بنگاه های واردکننده( انجام می شود )Monacelli, 2005; Justiniano & Preston, 2010( و ساختار 
هزینه نهایی بنگاه های تولیدی به طور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمی شود. اما وابستگی ساختار تولیدات 
داخلی به نهاده های واسطه ای وارداتی موجب تاثیرپذیری زنجیره عرضه و هزینه نهایی بنگاه ها از نرخ 
ارز می شود )Ekholm et al., 2012(. تکانه های منفی خارجی با افزایش رابطه مبادله و نرخ ارز، عالوه بر 
افزایش هزینه واردات کاالهای مصرفی به عنوان بخشی از کل مصرف، هزینه واردات کاالهای واسطه ای 
برای تولید داخلی را افزایش می دهد و از این طریق سطح قیمت ها و عرضه کل اقتصاد را تحت تاثیر 
قرار می دهد. بر اساس این، مجاری اثرگذاری نرخ ارز و سازوکارهای انتشار آن تنها محدود به سمت 
تقاضای اقتصاد نخواهد بود و از طریق تغییر در ساختار هزینه ای بنگاه ها )هزینه کاالهای واسطه ای( و 
متعاقباً منحنی فیلیپس، تاثیرات عمیق تری بر تولید و بنابراین بر متغیرهای اقتصاد کالن )در مقایسه 
با الگوهای باز نوکینزی متعارف( خواهد داشت. در اقتصاد ایران نیز زنجیره عرضه اقتصاد در بُعد کالن 
وابستگی قابل توجهی به داده های6 وارداتی دارد. برای مثال، طی سال های اخیر در پی افزایش نرخ ارز، 
هزینه کاالهای واسطه ای وارداتی به طور میانگین نرخ رشدی بسیار بیش تر از نرخ رشد دستمزد نیروی 
کار داشته است، به طوری که نرخ رشد حداقل دستمزد در سال های 1397 و 1398 حدود 35 درصد 

1. Dornbusch
2. Frenkel & Rodriguez
3. Forbes et al.
4. Canonical Open New Keynesian Model
5. Markup
6. Input
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بوده، اما در همین مدت قیمت کاالهای واسطه ای وارداتی بیش از سه برابر شده است )خبرگزاری ایرنا، 
1399(. در نتیجه، لحاظ کردن اثرات هزینه ای کاالهای واسطه ای در ساختار عرضه بنگاه ها به صورت 
مجزا از سایر هزینه ها می تواند به تبیین بهتر تغییرات تولید، نرخ تورم، و توضیح رکود تورمی در اقتصاد 

ایران کمک کند.
و  پژوهش  پیشینۀ  بر  مروری  دوم  بخش  در  ادامه  در  یکم،  بخش  در  ارائه شده  مطالب  توجه  با 
تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات مرتبط با آن خواهیم داشت. در بخش سوم، الگوی پژوهش و در 
بخش چهارم حل الگو و استخراج خروجی های پژوهش را خواهیم داشت. در آخر نیز تفسیر نتایج 

به دست آمده از حل و شبیه سازی الگو ارائه می گردد.

پیشینۀپژوهش

گالی و موناچلی1 )2005(، به بررسی سیاست پولی در یک اقتصاد کوچک باز می پردازند که بر 
اساس آن چارچوب کلی مدل های تعادل عمومی اقتصاد کالن باز معرفی می شود. این مطالعه مبنایی 
برای الگوهای اقتصاد کالن باز نوکینزی فراهم می آورد که الگوی پایه پژوهش حاضر نیز برگرفته از 
الگو فراهم کرده است، بستر تحلیل چرخه های تجاری برای  این  الگوی همین پژوهش است. آنچه 
یک اقتصاد باز کوچک است که تاثیر چندانی بر اقتصاد جهانی ندارد و بالعکس، از تغییرات متغیرهای 
اقتصاد جهانی تاثیرپذیر است. در الگوی مذکور، در بخش عرضه هزینه نهایی بنگاه ها ناشی از دستمزد 

نیروی کار است و نهاده های واسطه ای نقشی در تولید بنگاه ها ندارند. 
در بحث اثرگذاری تکانه های رابطه مبادله کاس و ریزمن2 )2001(، به بررسی نقش نرخ ارز و 
نوسانات آن بر ادوار تجاری کشورهای آفریقایی می پردازند. آن ها از طریق تکانه های رابطه مبادله سعی 
در توضیح نوسانات اقتصادی کشورهای آفریقایی دارند. سازوکار انتشار تکانه های رابطه مبادله در این 
تولیدات داخلی  برای  وارداتی است که نقش مهمی  از طریق کاالهای واسطه و سرمایه ای  پژوهش 
کشورهای آفریقایی ایفا می کنند. نتایج به دست آمده نشان دهندة سهم 50 درصدی شوک های رابطه 
با لحاظ  مبادله در نوسانات تولید کل کشورهای آفریقایی است. مطالعات سنبتا )2011؛ 2013(3، 
کردن نقش نهاده های وارداتی در ساختار تولید بنگاه های داخلی و همچنین محدودیت منابع ارزی 

1. Gali & Monacelli
2. Kose & Riezman
3. Senbeta
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برای کشورهای کم درآمد1 )آفریقای زیرصحرایی(2 به بررسی نحوة واکنش متغیرهای اقتصاد در پی 
اصابت تکانه های داخلی و خارجی پرداخته است. محدودیت منابع ارزی در این الگو بخشی است که 
بنگاه های واردکننده را در واردات کاالهای مصرفی و واسطه ای محدود می کند. از آن جا که تولیدات 
نیاز  ارزی  منابع  محدودیت  با  است،  خارجی  واسطه ای  نهاده  و  کار  نیروی  به  وابسته  صرفاً  داخلی 
بنگاه های تولیدی داخلی به نهاده واسطه ای وارداتی به طور کامل تامین نمی شود، و این امر می تواند بر 
نوسانات تولید اثرگذار باشد. نتیجۀ این پژوهش حاکی از آن است که وجود قید محدودیت منابع ارزی 

در الگوی مورد نظر توانایی بهتری در توضیح نوسانات اقتصادی کشورهای زیرصحرایی آفریقا دارد. 
وجود نهاده های واسطه ای و تفکیک میان کاالهای واسطه داخلی و خارجی در فرایند تولید داخلی 
نیازمند الگوسازی متفاوت نهاده های تولیدی برای بنگاه های داخلی است. برای این منظور نیاز است 
نهاده واسطه ای بنگاه های داخلی به دو بخش تقسیم شود. یکی از راه های این کار استفاده از تابع 
CES3 برای این نهاده هاست. این روش در پژوهش برگولت و همکاران4 )2019( و همچنین بالک و 

براون5 )2018( مشاهده می شود. در پژوهش برگولت و همکاران )2019(، چرخه های تجاری برای 
یک کشور صادرکننده نفت مورد مطالعه قرار گرفته است و بنگاه های تولیدکننده کاالی مصرفی در 
این الگو از دو نوع نهاده داخلی و وارداتی استفاده می کنند. نتایج پژوهش بر مبنای داده های اقتصاد 
نروژ نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت سهم باالیی در نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن نروژ دارند. 
همچنین، انضباط مالی مناسب در کشورهای صادرکننده نفت )نروژ( می تواند اثرات مخرب تکانه های 

قیمت نفت را در اقتصاد داخلی کاهش دهد. 
یکی از مطالعات مرتبط با بحث تفکیک کاالهای وارداتی در چارچوب الگوی اقتصاد باز نوکینزی 
و  سرمایه  بازار  در  اصطکاک هایی7  پژوهش،  این  در  است.   )2011( همکاران6  و  کریستیانو  پژوهش 
پویایی های  تا  است  شده  اضافه  نوکینزی  باز  اقتصاد  پایه  الگوی  به  کار  نیروی  بازار  در  همچنین 
چرخه های تجاری را برای یک اقتصاد باز کوچک توضیح دهد. نحوة الگوسازی کاالهای وارداتی به 
تفکیک نقش کاالهای واسطه وارداتی در بخش سرمایه گذاری و تولید کاالهای مصرفی است. زمانی 

1. Low Income Countries
2. Sub-Saharan Africa
3. Constant Elasticity of Substitution Function
4. Bergholt et al.
5. Balke & Brown
6. Christiano et al.
7. Friction
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که میان کاالهای وارداتی تمایز قائل می شویم، قیمت های نسبی جدیدی به وجود می آیند که فرایند 
به   ،)2021( پسران  و  الوداتی  می کند.  پیچیده  واردکننده  بنگاه های  برای  را  واردات  تصمیم گیری 
شناسایی و ارزیابی کّمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بر اقتصاد ایران طی دوره 1989 تا 
از متغیر شدت تحریم ها در فرم خالصه شده معادالت و همچنین در  2020 پرداختند. این مطالعه 
مدل هاي خودتوضیح برداري ساختاري براي شناسایی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم ها )اثرات 
مستقیم و غیرمستقیم( بر نرخ ارز، رشد عرضه پول، تورم، و رشد تولید استفاده می کند. طبق نتایج 
به دست آمده، نرخ ارز عامل تاثیرگذار بر تورم است و تحریم های اقتصادی از مجرای افزایش نرخ ارز 

باعث افزایش تورم و کاهش تولیدات در اقتصاد ایران شده است.
دربارة موضوع رکود تورمی و علل به وجود آمدن در اقتصاد ایران پژوهش هایی انجام شده است که 
از جمله آن می توان به رحمتی و همکاران )2015( اشاره کرد. در این پژوهش، براي پی بردن به عوامل 
اصلي وقوع رکود تورمي ایران )در سال های 1390 تا 1392( از یک الگوي کّمي نوسانات اقتصادي 
در سنت الگوهای ادوار تجاری استفاده شده است. چهار شکاف بهره وري، نیروي کار، سرمایه گذاري، 
این چهار شکاف  محاسبه مي شوند.  عمومي  تعادل  الگوي  یک  قالب  در  تفکیک  به  دولت  مخارج  و 
نمایندگي  دولت  مخارج  و  سرمایه گذاري،  کار،  بازار  بهره وری،  در  را  موجود  اصطکاک هاي  به ترتیب 
می کنند. نتایج پژوهش نشان مي دهد که شکاف بهره وري علت اصلي نوسانات تولید و سرمایه گذاري و 
تا حد کمي نوسانات نیروي کار است و شکاف نیروي کار نیز عامل اصلي توضیح دهندة نوسانات بازار 
کار است. پس شکاف بهره وری که می تواند به دلیل وجود اصطکاک های تامین مواد اولیه تولید ایجاد 
شده باشد و در این پژوهش به عنوان عامل به وجودآورندة شکاف بهره وری معرفی شده، نقش مهمی 
در توضیح چرخه های تجاری مبتنی بر رکود تورمی در ابتدای دهۀ 1390 داشته است. باستانی فر 
و میرزایی )2014(، دالیل رکود تورمی در ایران را عالوه بر بهره وری پایین نیروی کار، ناسازگاری 
بین زمانی سیاست پولی معرفی می کنند. طبق نتایج پژوهش، رکود تورمی طی سال های 1358 تا 
1373، 1384 تا 1389، و 1390 تا 1392 در اقتصاد ایران مشاهده شده است و اصلی ترین دلیل 
رکود تورمی مرتبط با افزایش حجم نقدینگی نبوده، بلکه سیاست های مصلحت گرایانه پولی از طریق 

بروز پدیده ناسازگاری زمانی به دوره های طوالنی رکود تورمی منجر شده است.
میزان تاثیرگذاری کاالهای واسطه ای وارداتی به عنوان حلقه ابتدایی زنجیره عرضه بر فرایند تولید 
بنگاه ها  قیمت  و  تولید  میزان  بر  را  واسطه ای  نهاده های  اهمیت مجرای  است که می تواند  موضوعی 
تعیین کند. از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است می توان به یوسفی و خادم )2017( اشاره 
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کرد. در این پژوهش با استفاده از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطالعات آماری صنایع کارخانه ای ایران 
تاثیر متغیرهای کاالهای واسطه وارداتی، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه )نرخ بهره بانکی(، نرخ ارز، 
بهره وری، و درآمد نفت بر قیمت و تولید این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده 
نشان دهندة تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای یادشده )به استثنای بهره وری نیروی کار( بر روند تورم 
رکود  عارضه  بروز  سبب  که  عواملي  مهم ترین  همچنین،  است.  ایران  در  کارخانه ای  صنایع  رکودی 
تورمي در صنایع کارخانه اي ایران می شوند مربوط به مجموعه مواردی هستند که شامل افزایش هزینه 
واردات کاالهاي واسطه اي )به دالیل مختلف از جمله تحریم هاي بین المللي، افزایش قیمت نهاده های 
بودن  باال  همچنین  ارزان قیمت،  منابع  تامین  محدودیت های  ارز(،  نرخ  افزایش  نتیجۀ  در  واسطه ای 
هزینه پرداختي به نیروي کار در شرایط کاهش تولید، وجود نیروي کار مازاد یا بیکاران پنهان، و باال 
بودن هزینه سرمایه به دلیل افزایش نرخ بهره بانکي است. نخلی و همکاران1 )2020(، به بررسی اثر 
تاثیرات تحریم های بین المللی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران پرداختند. در این پژوهش که با رویکرد 
DSGE انجام گرفته است، تحریم های فروش نفت و روابط مالی با اقتصاد جهانی باعث کاهش تولید و 

صادرات غیرنفتی و افزایش تورم شده است. همچنین، سرمایه گذاری خارجی و دولتی با کاهش همراه 
بوده و کسری بودجه دولت با وجود تحریم ها افزایش پیدا کرده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان 
می دهد که افزایش تحریم ها، که با افزایش نرخ ارز همراه است، در بخش پولی باعث کاهش نسبت 

ذخایر ارزی بانک مرکزی به پایه پولی شده است. 

الگویپژوهش

ابعاد مختلف الگو و مجاری تاثيرگذار بر ایجاد رکود تورمی در الگوی پژوهش

برای پاسخ به این پرسش که چه عواملی در کوتاه مدت به وجودآورندة چرخه های تجاری کشورها 
هستند )Nolan & Thoenissen, 2009 Nolan  Thoenissen, 2009( و در بُعد اقتصاد کالن چه تبعاتی 
و  محرک2  عوامل  عنوان  به  مطالعه  مورد  اقتصاِد  ساختاری  تکانه های  باید  باشند،  داشته  می توانند 
سازوکار انتشار آن ها در اقتصاد شناسایی شوند )Milani, 2011; Karadimitropoulou, 2018(. پژوهش 
حاضر نیز تحلیل چرخه های تجاری مبتنی بر رکود تورمی در ایران است. بنابراین، در ابتدا الزم است 

1. Nakhli et al.
2. Driver
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چارچوب الگوسازی مناسبی برای تحلیل انتخاب گردد و با نزدیک کردن الگو به ویژگی های اقتصاد 
ایران، عوامل محرک چرخه ها و مجاری انتشار آن در اقتصاد تعیین شود تا در ادامه بستر مناسبی برای 
تجزیه وتحلیل چرخه های تجاری در ایران فراهم گردد. الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک 
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی1 امکان تحلیل نوسانات ارزی مرتبط با تکانه های خارجی2 )مانند 
تکانه رابطه مبادله، نرخ بهره خارجی، قیمت های جهانی( و سازوکار اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد 
کالن را فراهم می آورند )Galí & Monacelli, 2016(. هرچند این دسته از الگوها چارچوب مناسب تری 
برای تجزیه وتحلیل چرخه های تجاری فراهم می آورند، اما جهان شمول نیستند و الزم است که الگوی 

مورد استفاده متناسب با ویژگی ها و ساختارهای اقتصاد مورد مطالعه تصریح گردد. 
تورمی،  انتظارات  مجرای  دارد.  بررسی  و  تحلیل  امکان  متفاوتی  چارچوب های  در  تورمی  رکود 
تکانه های فشار هزینه، تکانه های بهره وری در اقتصاد یا سازوکارهای موجود در بیماری هلندی قابلیت 
 Grubb et al., 1982; Olson, 1982; Matsen & Torvik, 2005;( توضیح دهندگی این پدیده را دارند
در  بررسی  مورد  آماری  حقایق  و  تجاری  چرخه های  ویژگی  به  توجه  با   .)Khan & Knotek, 2015

بخش تولیدات اقتصاد ایران، هدف این پژوهش معرفی مجرای متفاوتی برای توضیح رکود تورمی در 
اقتصاد ایران است. در واقع، پژوهش حاضر به نقش پراهمیت اخالل در عرضه کاالهای واسطه وارداتی 
این که  از زنجیره عرضه در تشدید تورم رکودی توجه ویژه ای دارد؛  اولین حلقه  و داخلی به عنوان 
مجرای هزینه ای کاالی واسطه وارداتی به عنوان جزئی از هزینه نهایی تولید بنگاه ها، در هنگام بروز 
تکانه های منفی خارجی )تحریم های اقتصادی(، به طور معناداری توان تاثیرگذاری بر کاهش عرضه 
اقتصاد )شیفت منحنی عرضه اقتصاد به باال( دارد یا خیر. آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است، تاثیر 
تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از تکانه های منفی خارجی از مجرای تغییرات قیمتی و مقداری 
کاالهای واسطه ای وارداتی بر بخش عرضه اقتصاد است. به این صورت که بروز تحریم های اقتصادی با 
افزایش نرخ ارز و هزینه های مبادالتی )به دلیل محدودیت های تجاری( باعث افزایش قیمت نهاده های 
واسطه ای وارداتی )قیمت تمام شدة تولیدات داخلی( و کاهش میزان واردات آن ها و در نتیجه، فشار 
افزایش  بر  تولید  افزایش هزینه  از آن جا که  و   )Williamson, 2008( تولید می گردد  بر هزینه  باالتر 
شاخص قیمت مصرف کننده تاثیرگذار است، در نهایت مجرای کاالهای واسطه وارداتی به عنوان اولین 
حلقه از زنجیره تولید داخلی این گونه به افزایش تورم و کاهش تولید منجر می شود. پژوهش هایی چون 

1. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
2. Foreign Shocks
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الوداتی و پسران )2021(، رحمتی و همکاران )2015(، و نخلی و همکاران )2020( به اثر تکانه های 
خارجی از مجرای بخش عرضه، به طوری که در باال بیان شد، نمی پردازند.

پژوهش پیشارو در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با تفکیک کاالهای وارداتی به 
کاالهای مصرفی وارداتی در سبد مصرف خانوار و کاالهای واسطه ای وارداتی به عنوان بخشی از زنجیره 
عرضه در بُعد اقتصاد کالن و با تعمیم مسئله بهینه یابی بنگاه ها از طریق تلفیق کاالهای واسطه ای وارداتی 
و داخلی در تابع تولید بنگاه ها و در نهایت استخراج رابطه فیلیپس تعمیم یافته، سعی در بررسی اثرات 
افزایش نرخ ارز بر تورم )هزینه نهایی بنگاه( و شکاف تولید دارد تا بتواند رکود تورمی مشاهده شده در 
ایران را در پی تکانه های منفی خارجی توضیح دهد. تغییرات نرخ ارز و به تبع آن  داده های اقتصاد 
متغیرهای اقتصاد کالن در ایران طی دهه های گذشته عمدتاً تحت تاثیر تغییرات برون زای قیمت جهانی 
نفت و سایر کاالها و تحریم های بین المللی اقتصادی بوده است. البته در این رابطه الزم است تفکیکی 
اثرات تغییرات برون زای قیمت جهانی نفت و کاالها ذیل تکانه های رابطه مبادله و تحریم های  میان 
اقتصادی قائل شد که در پژوهش حاضر این کار انجام شده است. اثرگذاری تحریم های اقتصادی و تبعات 
آن برای اقتصاد تنها محدود به کاهش درآمدهای نفتی نبوده است، و در واقع از طریق محدودیت روابط 
تجاری و مالی با خارج، اخالل در زنجیره عرضه و افزایش هزینه مبادله می تواند ابعاد وسیع تری را شامل 

شود.
شکل )4(، چگونگی اثرگذاری تحریم های اقتصادی از مجرای تغییرات قیمتی و مقداری کاالهای 
واسطه ای وارداتی بر بخش عرضه اقتصاد و تفاوت آن با تکانه های رابطه مبادله را در الگوی حاضر نشان 
می دهد. تکانه های منفی خارجی به دالیل مختلفی می توانند بروز کنند. تنش های سیاسی، تحریم های 
از  ناگهانی1 و مواردی  اولیه مانند نفت، تکانه های توفق  یا فروش مواد  بین المللی حوزه روابط مالی 
این دست از عواملی هستند که می توانند بر قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی کشور و رابطه مبادله 
تاثیرگذار باشند. در این الگو با توجه به شرایط اقتصاد ایران، تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از 
بر  از طریق کاهش درآمد نفتی  از یک سو،  تکانه های خارجی عامل محرک چرخه تجاری است که 
درآمد کل کشور تاثیر می گذارد و از سوی دیگر، باعث افزایش قیمتگذاری بنگاه های واردکننده از 
جانب افزایش هزینه های مبادله2 می شود و در نهایت این دو عامل، محرک ایجاد تغییرات متغیرها 
در الگو می شوند که در بخش الگوی پژوهش و بعد از به دست آمدن توابع واکنش آنی متغیرها به طور 

1. Sudden Stop 
2. Transaction Cost
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 مفصل در رابطه با آن بحث می شود.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش(بر مبنای الگوی ) های خارجیمجاری اثرگذاری تکانه: 4شکل 

 
ها در تولید است که بر مسیر توجه به امکان جانشینی کاالهای واسطه داخلی و خارجی از طریق سهم آن ،دیگر در این پژوهش مهم نکتۀ

نشان خواهیم  ،گذار بر شدت رکود تورمی است. در الگوی حاضرگذارد و از عوامل اثراز بروز تکانه منفی خارجی اثر میتعدیل اقتصاد پس 
از  توان را میی کاالهای واسطه داخلی( جایگزین وی اقتصاد برای تولید توانناای )واسطههای کاالوابستگی باالی تولید به واردات  داد که

های اقتصادی قیمت کاالهای واسطه وارداتی افزایش و زمانی که به دلیل تحریمدانست. اثر افزایش نرخ ارز در  عوامل تشدید رکود تورمی
ه سطح سازی این کاالها با کاالهای واسطه داخلی بتوانند با جانشینیصورت بالقوه مهای داخلی به یابد، بنگاهها کاهش میواردات آن

تر یا کشش بیش هال کاالهای واسطه مورد نیاز بنگاهسهم کاالهای واسطه وارداتی از ک در ساختار تولیدچه تولید مطلوب خود برسند. هر
کردن اثر  ازی یا خنثاسی برای هموارترامکان کم دهای فعال در اقتصابنگاهتر باشد، جانشینی میان کاالهای واسطه داخلی و وارداتی کم

ای افزایش و مقدار واردات قباً قیمت کاالهای وارداتی واسطهبا بروز تکانه منفی خارجی، متعا پسهای خارجی خواهند داشت. منفی تکانه
تصادی را به همراه داشته است. باال بودن درجه وابستگی باعث شده، افت نرخ رشد اقه است که عالوه بر اثر تورمی ذکرآن کاهش یافت

سازی متغیرها و تحلیل حساسیت آمده از شبیهدست هبعد از نتایج بگردد. این موضوع تر نرخ تورم میتر تولید و افزایش بیشافت بیش
 تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پارامتر مربوطه با جزئیات بیش

این تفاوت  است، با (2220)موناچلی و  (2220گالی و موناچلی )مطالعه  پایهبر و حاضر بر مبنای یک الگوی اقتصاد باز نوکینزی  پژوهش
الگوی تعادل عمومی پویای شده دارد تا بتواند اهداف پژوهش را برآورده سازد. اشاره هایپژوهشهای اساسی با که در بخش عرضه، تفاوت

کننده کاالهای واسطه، بنگاه واردکننده کاالی نهایی، بنگاه داخلی تولید کنندهداخلی تولید شامل بخش خانوار، بنگاه پژوهشتصادفی این 
های ای مذکور و به منظور تفکیک نهادههعرضه با لحاظ بنگاهاست. گسترش بخش و بانک مرکزی  ،ای و مصرفی، دولت کاالهای واسطه

 .شودپرداخته میهای مختلف الگو معرفی بخش به ،در ادامه ای داخلی و خارجی صورت گرفته است.واسطه
 

 خانوار
مصرف و عرضه نیروی کار زان می است و خانوار در هر دوره دربارةعرضه نیروی کار و تراز حقیقی پول خانوار تابع مصرف کل و  مطلوبیت

قرضه داخلی و خارجی برای  ای خانوار در هر دوره دو نوع اوراقدوره، با توجه به قید بودجه بینهمچنینکند. گیری میتصمیم
 شوند.متغیرهای تصمیم خانوار اضافه می هم بهداری پول حقیقی میزان نگه به عالوةگذاری در دسترس دارد که این دو متغیر سرمایه

(1) 

  (      
   
  
)     

   

      
     
    

   
  

   

      

 تاثیر بر درآمد ارزی

های جهانی کاهش قیمت
 نفت و کامودیتی

در روابط مالی و تجاری  محدودیت
 Transaction Costsافزایش 

افزایش رابطه مبادله 
 و نرخ ارز

گیری خانوار از طریق تاثیر بر تصمیم
سازی کاالهای مصرفی و  جانشین

 های داخلی با نمونه خارجی دارایی

گیری بنگاه از طریق تاثیر بر تصمیم
سازی کاالهای واسطه داخلی  جانشین

 با کاالهای واسطه وارداتی

های داخلی افزایش هزینه نهایی تولید بنگاه
که به انتقال منحنی فیلیپس و تحقق تورم 

 شود.کودی منجر میر

 های خارجیتکانه

تاثیر بر قیمتگذاری 
 های واردکنندهبنگاه

  المللی های بینتحریم
 

 بر فروش نفت  محدودیت

 خانوار بنگاه

شکل4:مجاریاثرگذاریتکانههایخارجی)برمبنایالگویپژوهش(

خارجی  و  داخلی  واسطه  کاالهای  جانشینی  امکان  به  توجه  پژوهش،  این  در  دیگر  مهم  نکتۀ 

1. برای بررسی تغییرات رابطه مبادله و قیمت کاالهای وارداتی همزمان با وضع تحریم های بین المللی و آخرین 
جهش های ارزی به پیوست )4( و )5( رجوع شود.
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از طریق سهم آن ها در تولید است که بر مسیر تعدیل اقتصاد پس از بروز تکانه منفی خارجی اثر 
که  داد  خواهیم  نشان  حاضر،  الگوی  در  است.  تورمی  رکود  بر شدت  اثرگذار  عوامل  از  و  می گذارد 
وابستگی باالی تولید به واردات کاالهای واسطه ای )ناتوانی اقتصاد برای تولید و جایگزینی کاالهای 
واسطه داخلی( را می توان از عوامل تشدید رکود تورمی در اثر افزایش نرخ ارز دانست. زمانی که به 
می یابد،  کاهش  آن ها  واردات  و  افزایش  وارداتی  واسطه  کاالهای  قیمت  اقتصادی  تحریم های  دلیل 
بنگاه های داخلی به صورت بالقوه می توانند با جانشین سازی این کاالها با کاالهای واسطه داخلی به 
سطح تولید مطلوب خود برسند. هرچه در ساختار تولید سهم کاالهای واسطه وارداتی از کل کاالهای 
واسطه مورد نیاز بنگاه ها بیش تر یا کشش جانشینی میان کاالهای واسطه داخلی و وارداتی کم تر باشد، 
بنگاه های فعال در اقتصاد امکان کم تری برای هموارسازی یا خنثا کردن اثر منفی تکانه های خارجی 
خواهند داشت. پس با بروز تکانه منفی خارجی، متعاقباً قیمت کاالهای وارداتی واسطه ای افزایش و 
مقدار واردات آن کاهش یافته است که عالوه بر اثر تورمی ذکرشده، افت نرخ رشد اقتصادی را به همراه 
داشته است. باال بودن درجه وابستگی باعث افت بیش تر تولید و افزایش بیش تر نرخ تورم می گردد. این 
موضوع بعد از نتایج به دست آمده از شبیه سازی متغیرها و تحلیل حساسیت پارامتر مربوطه با جزئیات 

بیش تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پژوهش حاضر بر مبنای یک الگوی اقتصاد باز نوکینزی و بر پایه مطالعه گالی و موناچلی )2005( 
و موناچلی )2005( است، با این تفاوت که در بخش عرضه، تفاوت های اساسی با پژوهش های اشاره شده 
دارد تا بتواند اهداف پژوهش را برآورده سازد. الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی این پژوهش شامل 
بخش خانوار، بنگاه داخلی تولیدکننده کاالی نهایی، بنگاه داخلی تولیدکننده کاالهای واسطه، بنگاه 
واردکننده کاالهای واسطه ای و مصرفی، دولت، و بانک مرکزی است. گسترش بخش عرضه با لحاظ 
بنگاه های مذکور و به منظور تفکیک نهاده های واسطه ای داخلی و خارجی صورت گرفته است. در 

ادامه، به معرفی بخش های مختلف الگو پرداخته می شود.

خانوار

پول است و خانوار در هر  تراز حقیقی  و  نیروی کار  تابع مصرف کل و عرضه  مطلوبیت خانوار 
دوره دربارة میزان مصرف و عرضه نیروی کار تصمیم گیری می کند. همچنین، با توجه به قید بودجه 
بین دوره ای خانوار در هر دوره دو نوع اوراق قرضه داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در دسترس 
دارد که این دو متغیر به عالوة میزان نگهداری پول حقیقی هم به متغیرهای تصمیم خانوار اضافه 
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می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش(بر مبنای الگوی ) های خارجیمجاری اثرگذاری تکانه: 4شکل 

 
ها در تولید است که بر مسیر توجه به امکان جانشینی کاالهای واسطه داخلی و خارجی از طریق سهم آن ،دیگر در این پژوهش مهم نکتۀ

نشان خواهیم  ،گذار بر شدت رکود تورمی است. در الگوی حاضرگذارد و از عوامل اثراز بروز تکانه منفی خارجی اثر میتعدیل اقتصاد پس 
از  توان را میی کاالهای واسطه داخلی( جایگزین وی اقتصاد برای تولید توانناای )واسطههای کاالوابستگی باالی تولید به واردات  داد که

های اقتصادی قیمت کاالهای واسطه وارداتی افزایش و زمانی که به دلیل تحریمدانست. اثر افزایش نرخ ارز در  عوامل تشدید رکود تورمی
ه سطح سازی این کاالها با کاالهای واسطه داخلی بتوانند با جانشینیصورت بالقوه مهای داخلی به یابد، بنگاهها کاهش میواردات آن

تر یا کشش بیش هال کاالهای واسطه مورد نیاز بنگاهسهم کاالهای واسطه وارداتی از ک در ساختار تولیدچه تولید مطلوب خود برسند. هر
کردن اثر  ازی یا خنثاسی برای هموارترامکان کم دهای فعال در اقتصابنگاهتر باشد، جانشینی میان کاالهای واسطه داخلی و وارداتی کم

ای افزایش و مقدار واردات قباً قیمت کاالهای وارداتی واسطهبا بروز تکانه منفی خارجی، متعا پسهای خارجی خواهند داشت. منفی تکانه
تصادی را به همراه داشته است. باال بودن درجه وابستگی باعث شده، افت نرخ رشد اقه است که عالوه بر اثر تورمی ذکرآن کاهش یافت

سازی متغیرها و تحلیل حساسیت آمده از شبیهدست هبعد از نتایج بگردد. این موضوع تر نرخ تورم میتر تولید و افزایش بیشافت بیش
 تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پارامتر مربوطه با جزئیات بیش

این تفاوت  است، با (2220)موناچلی و  (2220گالی و موناچلی )مطالعه  پایهبر و حاضر بر مبنای یک الگوی اقتصاد باز نوکینزی  پژوهش
الگوی تعادل عمومی پویای شده دارد تا بتواند اهداف پژوهش را برآورده سازد. اشاره هایپژوهشهای اساسی با که در بخش عرضه، تفاوت

کننده کاالهای واسطه، بنگاه واردکننده کاالی نهایی، بنگاه داخلی تولید کنندهداخلی تولید شامل بخش خانوار، بنگاه پژوهشتصادفی این 
های ای مذکور و به منظور تفکیک نهادههعرضه با لحاظ بنگاهاست. گسترش بخش و بانک مرکزی  ،ای و مصرفی، دولت کاالهای واسطه

 .شودپرداخته میهای مختلف الگو معرفی بخش به ،در ادامه ای داخلی و خارجی صورت گرفته است.واسطه
 

 خانوار
مصرف و عرضه نیروی کار زان می است و خانوار در هر دوره دربارةعرضه نیروی کار و تراز حقیقی پول خانوار تابع مصرف کل و  مطلوبیت

قرضه داخلی و خارجی برای  ای خانوار در هر دوره دو نوع اوراقدوره، با توجه به قید بودجه بینهمچنینکند. گیری میتصمیم
 شوند.متغیرهای تصمیم خانوار اضافه می هم بهداری پول حقیقی میزان نگه به عالوةگذاری در دسترس دارد که این دو متغیر سرمایه

(1) 
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 تاثیر بر درآمد ارزی

های جهانی کاهش قیمت
 نفت و کامودیتی

در روابط مالی و تجاری  محدودیت
 Transaction Costsافزایش 

افزایش رابطه مبادله 
 و نرخ ارز

گیری خانوار از طریق تاثیر بر تصمیم
سازی کاالهای مصرفی و  جانشین

 های داخلی با نمونه خارجی دارایی

گیری بنگاه از طریق تاثیر بر تصمیم
سازی کاالهای واسطه داخلی  جانشین

 با کاالهای واسطه وارداتی

های داخلی افزایش هزینه نهایی تولید بنگاه
که به انتقال منحنی فیلیپس و تحقق تورم 

 شود.کودی منجر میر

 های خارجیتکانه

تاثیر بر قیمتگذاری 
 های واردکنندهبنگاه

  المللی های بینتحریم
 

 بر فروش نفت  محدودیت

 خانوار بنگاه

           )1(

   مصرف کل،     روابط باالدر  معکوس 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
(0) 

   
         
 ̅    

     
، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش
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      و شاخص مصرف کاالی داخلی     مصرف کل شامل مصرف کل خانوار نیز ترکیبی از کاالهای مصرفی داخلی و خارجی است. 

کاالی تولید داخل و خارج  تعداد زیادیشود. شاخص کاالی داخلی و خارجی یک ترکیب وزنی از شاخص مصرف کاالی خارجی می
  0.هستند
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سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 

(3) 
     (   )(

    
  
)       

(12)  
       (      

)       
 آید.دست می ههای کل بسطح عمومی قیمت شاخص ،مختلف در قیود مسئلهگذاری توابع تقاضای کاالهای یدر انتها با جا

(11)  
   [(   )                  ]

 
       

 
 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد

 0، شکاف از قانون قیمت واحد(2220گالی و موناچلی )برای تعمیم الگوی پایه  (2220) موناچلی پژوهششده در مباحث مطرحاز  یکی
گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ

. کنندانتخاب میکند برای کاالهایشان ازار رقابتی دیکته میالتر از آنچه قانون قیمت واحد در شرایط یک بکاالهایشان هستند، نرخی با
شود که منبعی همان کاال از خارج کشور ایجاد میکه شکاف قیمتی میان قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی و هزینه خرید نتیجه آن

                                              
1. Debt Elastic Interest Rate Premium 
2. Risk Premium Shock 
3. Uncovered Interest Rate Parity (UIP) 

 اند.ابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شدهبر اساس ت. 0
5. Law of One Price Gap 

   مصرف کل،     روابط باالدر  عامل تنزیل، 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
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، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش
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      و شاخص مصرف کاالی داخلی     مصرف کل شامل مصرف کل خانوار نیز ترکیبی از کاالهای مصرفی داخلی و خارجی است. 

کاالی تولید داخل و خارج  تعداد زیادیشود. شاخص کاالی داخلی و خارجی یک ترکیب وزنی از شاخص مصرف کاالی خارجی می
  0.هستند
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سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 

(3) 
     (   )(

    
  
)       

(12)  
       (      

)       
 آید.دست می ههای کل بسطح عمومی قیمت شاخص ،مختلف در قیود مسئلهگذاری توابع تقاضای کاالهای یدر انتها با جا

(11)  
   [(   )                  ]

 
       

 
 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد

 0، شکاف از قانون قیمت واحد(2220گالی و موناچلی )برای تعمیم الگوی پایه  (2220) موناچلی پژوهششده در مباحث مطرحاز  یکی
گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ

. کنندانتخاب میکند برای کاالهایشان ازار رقابتی دیکته میالتر از آنچه قانون قیمت واحد در شرایط یک بکاالهایشان هستند، نرخی با
شود که منبعی همان کاال از خارج کشور ایجاد میکه شکاف قیمتی میان قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی و هزینه خرید نتیجه آن

                                              
1. Debt Elastic Interest Rate Premium 
2. Risk Premium Shock 
3. Uncovered Interest Rate Parity (UIP) 

 اند.ابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شدهبر اساس ت. 0
5. Law of One Price Gap 

   مصرف کل،     روابط باالدر  نیروی کار، 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
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، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش
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      و شاخص مصرف کاالی داخلی     مصرف کل شامل مصرف کل خانوار نیز ترکیبی از کاالهای مصرفی داخلی و خارجی است. 

کاالی تولید داخل و خارج  تعداد زیادیشود. شاخص کاالی داخلی و خارجی یک ترکیب وزنی از شاخص مصرف کاالی خارجی می
  0.هستند

(3) 

   [(   )
 
     

   
   

 
     

   
 ]

 
   

   
سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 
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     (   )(

    
  
)       

(12)  
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 آید.دست می ههای کل بسطح عمومی قیمت شاخص ،مختلف در قیود مسئلهگذاری توابع تقاضای کاالهای یدر انتها با جا

(11)  
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 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد

 0، شکاف از قانون قیمت واحد(2220گالی و موناچلی )برای تعمیم الگوی پایه  (2220) موناچلی پژوهششده در مباحث مطرحاز  یکی
گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ

. کنندانتخاب میکند برای کاالهایشان ازار رقابتی دیکته میالتر از آنچه قانون قیمت واحد در شرایط یک بکاالهایشان هستند، نرخی با
شود که منبعی همان کاال از خارج کشور ایجاد میکه شکاف قیمتی میان قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی و هزینه خرید نتیجه آن

                                              
1. Debt Elastic Interest Rate Premium 
2. Risk Premium Shock 
3. Uncovered Interest Rate Parity (UIP) 

 اند.ابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شدهبر اساس ت. 0
5. Law of One Price Gap 

   مصرف کل،     روابط باالدر  تراز حقیقی پول، 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
(0) 
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، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش
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      و شاخص مصرف کاالی داخلی     مصرف کل شامل مصرف کل خانوار نیز ترکیبی از کاالهای مصرفی داخلی و خارجی است. 

کاالی تولید داخل و خارج  تعداد زیادیشود. شاخص کاالی داخلی و خارجی یک ترکیب وزنی از شاخص مصرف کاالی خارجی می
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سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 
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 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد

 0، شکاف از قانون قیمت واحد(2220گالی و موناچلی )برای تعمیم الگوی پایه  (2220) موناچلی پژوهششده در مباحث مطرحاز  یکی
گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ

. کنندانتخاب میکند برای کاالهایشان ازار رقابتی دیکته میالتر از آنچه قانون قیمت واحد در شرایط یک بکاالهایشان هستند، نرخی با
شود که منبعی همان کاال از خارج کشور ایجاد میکه شکاف قیمتی میان قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی و هزینه خرید نتیجه آن

                                              
1. Debt Elastic Interest Rate Premium 
2. Risk Premium Shock 
3. Uncovered Interest Rate Parity (UIP) 

 اند.ابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شدهبر اساس ت. 0
5. Law of One Price Gap 

   مصرف کل،     روابط باالدر  مصرف کل، 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
(0) 
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، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش
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سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 
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 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد
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گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ
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 ( قید بودجه خانوار:2رابطه ) کشش تراز حقیقی پول است.  و  ،عکس کشش عرضه نیروی کار  
(2) 

                       (      )         (       )        (  )              
نرخ دستمزد     اوراق قرضه خارجی،     نرخ ارز اسمی،    اوراق قرضه داخلی،    ، شاخص کل قیمت   در رابطه قید بودجه 

فزاینده از  یتابع   و  ،های انتقالیخالص پرداخت   نرخ بازدهی اوراق قرضه خارجی،     نرخ بازدهی اوراق قرضه داخلی،    اسمی،  
ند اتورگرسیو یکه از فرا است 2صرف ریسکتکانه  ̃  و  1ریسک بدهی خارجی دهندةاننش (  )   ،است. در واقع   بدهی خارجی 

 . کندمرتبه اول تبعیت می
(3) 

  (  )     [  (     ̃)] 
(0) 

   
         
 ̅    

     
، دومی مسیر بهینه هموارسازی مصرف یا ولی رابطه عرضه نیروی کار خانوار( است که ا1و ) ،(0) ،(0یابی خانوار سه رابطه )نتیجۀ بهینه

نرخ بهره که به رابطه  ،دهند. رابطه میان اوراق قرضه داخلی و خارجیاضای مانده حقیقی پول را نشان میو سومی تق ،اویلرمعادله 
 گردد. معرفی می بخش بعدیدر  ،معروف است 3نیافتهپوشش

(0) 
   

 

    
   
  
   

(6) 
   [(

    
  

)
  
(       

)]   
  
      (    )   

(1)  
         

  
    

  
      و شاخص مصرف کاالی داخلی     مصرف کل شامل مصرف کل خانوار نیز ترکیبی از کاالهای مصرفی داخلی و خارجی است. 

کاالی تولید داخل و خارج  تعداد زیادیشود. شاخص کاالی داخلی و خارجی یک ترکیب وزنی از شاخص مصرف کاالی خارجی می
  0.هستند

(3) 

   [(   )
 
     

   
   

 
     

   
 ]

 
   

   
سهم کاالی   و  ،کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی  گیری میان مصرف خارجی و داخلی برای تصمیمپارامترهای مهم 

توابع تقاضای بهینه برای شاخص مصرف کاالی  ،(12( و )3روابط ) خارجی در شاخص مصرف کل خانوار )درجه باز بودن اقتصاد( هستند.
  شاخص قیمت کاالهای خارجی است.     شاخص قیمت کاالهای داخلی و      داخلی و خارجی هستند. 

(3) 
     (   )(

    
  
)       

(12)  
       (      

)       
 آید.دست می ههای کل بسطح عمومی قیمت شاخص ،مختلف در قیود مسئلهگذاری توابع تقاضای کاالهای یدر انتها با جا

(11)  
   [(   )                  ]

 
       

 
 نیافته قی، رابطه مبادله، نرخ بهره پوشش، نرخ ارز حقیشکاف از قانون قیمت واحد

 0، شکاف از قانون قیمت واحد(2220گالی و موناچلی )برای تعمیم الگوی پایه  (2220) موناچلی پژوهششده در مباحث مطرحاز  یکی
گذاری برای ر رقابت انحصاری دارای قدرت قیمتکننده که در فضای بازاهای وارد، بنگاهارج است. در واقعبرای واردات کاالها از خ

. کنندانتخاب میکند برای کاالهایشان ازار رقابتی دیکته میالتر از آنچه قانون قیمت واحد در شرایط یک بکاالهایشان هستند، نرخی با
شود که منبعی همان کاال از خارج کشور ایجاد میکه شکاف قیمتی میان قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی و هزینه خرید نتیجه آن

                                              
1. Debt Elastic Interest Rate Premium 
2. Risk Premium Shock 
3. Uncovered Interest Rate Parity (UIP) 

 اند.ابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شدهبر اساس ت. 0
5. Law of One Price Gap 

 شاخص کل قیمت، 

   مصرف کل،     روابط باالدر 
  

پارامتر ثابت،   ، معکوس کشش جانشینی مصرف  ، عامل تنزیل  نیروی کار،     تراز حقیقی پول،  
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 شاخص قیمت خارجی به واحد پول خارجی است.
(12) 

     
      
    

      

ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
جهانی برای اقتصاد  زای تجارتبا دنیای خارج همراه است، همانند تکانه برونو تجاری که با کاهش روابط مالی اقتصادی های تحریم

و از این طریق باعث باشند  گذارشکاف از قانون قیمت واحد اثرهای واردکننده و توانند بر قیمتگذاری بنگاهکنند که میداخلی عمل می
با بروز تکانه گذاری برخوردار هستند، که از قدرت قیمت ی، واردکنندگانافزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر

هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری

شکاف از قانون قیمت واحد در این شده، رابطه با توجه به مطالب گفته (.Williamson, 2008) شودای وارداتی میهای واسطهنهاده
را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت

 در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کند که می
(13) 

     
      
    

              
 گردد.تعریف می (10صورت رابطه )، به ارز داخلی نسبت ارز خارجی است قدرت خرید دهندةنرخ ارز حقیقی که نشان
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تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )
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     )  

 
 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم

است. رابطه )12(، شکاف از قانون قیمت واحد را نشان می دهد. 
پول خارجی است.

     دهد.ف از قانون قیمت واحد را نشان میشکا (،12)است. رابطه  (الگوایجاد ناکارایی در انحراف از اصل برابری قدرت خرید )برای 
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1. بر اساس تابع دیکسیتز استیگلیتز تجمیع شده اند.
2. Law of One Price Gap
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آنچه که در پژوهش حاضر حائز اهمیت است، نحوة تصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد است 
که متفاوت از حالت مرسوم آن است. تحریم های اقتصادی که با کاهش روابط مالی و تجاری با دنیای 
خارج همراه است، همانند تکانه برون زای تجارت جهانی برای اقتصاد داخلی عمل می کنند که می توانند 
بر قیمتگذاری بنگاه های واردکننده و شکاف از قانون قیمت واحد اثرگذار باشند و از این طریق باعث 
افزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر، واردکنندگانی که از قدرت قیمتگذاری 
برخوردار هستند، با بروز تکانه منفی خارجی )تحریم های اقتصادی( به دلیل افزایش انتظارات تورمی ناشی 
از افزایش هزینه های مبادله و هزینه جایگزینی کاالهای خریداری شده از خارج، قیمت بیش تری برای 
کاالهای وارداتی لحاظ می کنند که این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب نهاده های واسطه ای 
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را در الگو نمایندگی می کند که در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

     دهد.ف از قانون قیمت واحد را نشان میشکا (،12)است. رابطه  (الگوایجاد ناکارایی در انحراف از اصل برابری قدرت خرید )برای 
 شاخص قیمت خارجی به واحد پول خارجی است.

(12) 
     

      
    

      

ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
جهانی برای اقتصاد  زای تجارتبا دنیای خارج همراه است، همانند تکانه برونو تجاری که با کاهش روابط مالی اقتصادی های تحریم

و از این طریق باعث باشند  گذارشکاف از قانون قیمت واحد اثرهای واردکننده و توانند بر قیمتگذاری بنگاهکنند که میداخلی عمل می
با بروز تکانه گذاری برخوردار هستند، که از قدرت قیمت ی، واردکنندگانافزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر

هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری

شکاف از قانون قیمت واحد در این شده، رابطه با توجه به مطالب گفته (.Williamson, 2008) شودای وارداتی میهای واسطهنهاده
را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت

 در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کند که می
(13) 

     
      
    

              
 گردد.تعریف می (10صورت رابطه )، به ارز داخلی نسبت ارز خارجی است قدرت خرید دهندةنرخ ارز حقیقی که نشان

(10) 
   

      
  

   
تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )

(10) 
  
   
   (

    
  
     )  

 
 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم
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نرخ ارز حقیقی که نشان دهندة قدرت خرید ارز داخلی نسبت ارز خارجی است، به صورت رابطه 
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نرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل قیمت در خارج به داخل را نشان می دهد، اما آنچه در تجارت 
بین دو کشور از اهمیت بیش تری برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای 

صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
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و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم
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در الگوهای باز اقتصاد کالن، امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای 
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ایجاد رابطه برابری نرخ بهره پوشش نیافته می شود. رابطه )16(، به دلیل وجود ریسک بدهی خارجی 

 با رابطه استاندارد )UIP( تفاوت دارد.

     دهد.ف از قانون قیمت واحد را نشان میشکا (،12)است. رابطه  (الگوایجاد ناکارایی در انحراف از اصل برابری قدرت خرید )برای 
 شاخص قیمت خارجی به واحد پول خارجی است.

(12) 
     

      
    

      

ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
جهانی برای اقتصاد  زای تجارتبا دنیای خارج همراه است، همانند تکانه برونو تجاری که با کاهش روابط مالی اقتصادی های تحریم

و از این طریق باعث باشند  گذارشکاف از قانون قیمت واحد اثرهای واردکننده و توانند بر قیمتگذاری بنگاهکنند که میداخلی عمل می
با بروز تکانه گذاری برخوردار هستند، که از قدرت قیمت ی، واردکنندگانافزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر

هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری

شکاف از قانون قیمت واحد در این شده، رابطه با توجه به مطالب گفته (.Williamson, 2008) شودای وارداتی میهای واسطهنهاده
را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت

 در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کند که می
(13) 

     
      
    

              
 گردد.تعریف می (10صورت رابطه )، به ارز داخلی نسبت ارز خارجی است قدرت خرید دهندةنرخ ارز حقیقی که نشان

(10) 
   

      
  

   
تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )

(10) 
  
   
   (

    
  
     )  

 
 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال
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سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه
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بنگاهها

مصرفی  کاالهای  تولیدکنندة  بنگاه های  دسته  دو  به  داخلی  تولیدکننده  بنگاه های  الگو  این  در 
)بنگاه های نوع یک( و بنگاه های تولیدکنندة کاالهای واسطه )بنگاه های نوع دو( تقسیم می شوند. یک 
بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی وجود دارد که در شرایط رقابت کامل )تجمیع گر کاالهای بنگاه های نوع 
یک( کاالهای تولیدی بنگاه های نوع یک را در قالب یک شاخص عمومی تولید به بازار مصرفی عرضه 
می کند. دسته دوم بنگاه های تولیدکننده کاالی واسطه داخلی )بنگاه های نوع دو( هستند که شامل 
تعداد زیادی بنگاه می شوند که در یک بازار رقابت کامل به تولید کاالی واسطه داخلی می پردازند. در 
واقع، خروجی بنگاه های نوع دو، نهاده تولید بنگاه های نوع یک را می سازد. دسته ای دیگر از بنگاه ها، 
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(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )

(10) 
  
   
   (

    
  
     )  

 
 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم

، نیروی کار داخلی 

     دهد.ف از قانون قیمت واحد را نشان میشکا (،12)است. رابطه  (الگوایجاد ناکارایی در انحراف از اصل برابری قدرت خرید )برای 
 شاخص قیمت خارجی به واحد پول خارجی است.

(12) 
     

      
    

      

ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
جهانی برای اقتصاد  زای تجارتبا دنیای خارج همراه است، همانند تکانه برونو تجاری که با کاهش روابط مالی اقتصادی های تحریم

و از این طریق باعث باشند  گذارشکاف از قانون قیمت واحد اثرهای واردکننده و توانند بر قیمتگذاری بنگاهکنند که میداخلی عمل می
با بروز تکانه گذاری برخوردار هستند، که از قدرت قیمت ی، واردکنندگانافزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر

هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری

شکاف از قانون قیمت واحد در این شده، رابطه با توجه به مطالب گفته (.Williamson, 2008) شودای وارداتی میهای واسطهنهاده
را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت

 در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کند که می
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 گردد.تعریف می (10صورت رابطه )، به ارز داخلی نسبت ارز خارجی است قدرت خرید دهندةنرخ ارز حقیقی که نشان

(10) 
   

      
  

   
تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
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سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
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 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )

(10) 
  
   
   (

    
  
     )  

 
 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم

 بستگی دارد.1 در روابط زیر 

     دهد.ف از قانون قیمت واحد را نشان میشکا (،12)است. رابطه  (الگوایجاد ناکارایی در انحراف از اصل برابری قدرت خرید )برای 
 شاخص قیمت خارجی به واحد پول خارجی است.

(12) 
     

      
    

      

ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
جهانی برای اقتصاد  زای تجارتبا دنیای خارج همراه است، همانند تکانه برونو تجاری که با کاهش روابط مالی اقتصادی های تحریم

و از این طریق باعث باشند  گذارشکاف از قانون قیمت واحد اثرهای واردکننده و توانند بر قیمتگذاری بنگاهکنند که میداخلی عمل می
با بروز تکانه گذاری برخوردار هستند، که از قدرت قیمت ی، واردکنندگانافزایش رابطه مبادله به ضرر کشور داخلی شوند. به عبارت دیگر

هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری

شکاف از قانون قیمت واحد در این شده، رابطه با توجه به مطالب گفته (.Williamson, 2008) شودای وارداتی میهای واسطهنهاده
را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت

 در ادامه و در معرفی بخش خارجی الگو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.کند که می
(13) 

     
      
    

              
 گردد.تعریف می (10صورت رابطه )، به ارز داخلی نسبت ارز خارجی است قدرت خرید دهندةنرخ ارز حقیقی که نشان

(10) 
   

      
  

   
تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
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امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )
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 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     
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ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
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ت. که متفاوت از حالت مرسوم آن اس استتصریح رابطه شکاف از قانون قیمت واحد  ، نحوةحائز اهمیت است آنچه که در پژوهش حاضر
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هزینه جایگزینی کاالهای  و های مبادلهارات تورمی ناشی از افزایش هزینه( به دلیل افزایش انتظاقتصادیهای منفی خارجی )تحریم
ه این مسئله باعث اخالل در زنجیره عرضه از جانب ک کنندبرای کاالهای وارداتی لحاظ میری تشده از خارج، قیمت بیشخریداری
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را در الگو نمایندگی  های اقتصادی()تحریم های خارجیمتغیری است که اثر تکانه           .است (13رابطه ) پژوهش به صورت
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تری اما آنچه در تجارت بین دو کشور از اهمیت بیش ،دهدقیمت در خارج به داخل را نشان مینرخ ارز حقیقی نسبت شاخص کل 

 برخوردار است، نسبت قیمت کاالهای وارداتی به قیمت کاالهای صادراتی است که به رابطه مبادله معروف است. 
(10) 

   
    
    

   
امکان نگهداری اوراق قرضه خارجی در کنار اوراق قرضه داخلی برای خانوار داخلی و خارجی وجود دارد. در  ،در الگوهای باز اقتصاد کالن

به دلیل  ،(10رابطه )شود. مینیافته پوششبرابری نرخ بهره  باعث ایجاد رابطه میان بازار داخلی و خارجی 1شرط عدم آربیتراژ ،تعادل
 تفاوت دارد. (UIPد )رابطه استاندار( با     وجود ریسک بدهی خارجی )
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 هابنگاه

 های تولیدکنندةهای نوع یک( و بنگاهی مصرفی )بنگاههاکاال های تولیدکنندةهای تولیدکننده داخلی به دو دسته بنگاهاین الگو بنگاه در
گر د که در شرایط رقابت کامل )تجمیعکننده کاالی نهایی وجود داریک بنگاه تولید شوند.های نوع دو( تقسیم میی واسطه )بنگاههاکاال

کند. می تولید به بازار مصرفی عرضه میهای نوع یک را در قالب یک شاخص عموای نوع یک( کاالهای تولیدی بنگاههکاالهای بنگاه
که در یک بازار شوند میبنگاه زیادی دو( هستند که شامل تعداد های نوع واسطه داخلی )بنگاه کننده کاالیهای تولیددسته دوم بنگاه

سازد. های نوع یک را مینهاده تولید بنگاه ،های نوع دو، خروجی بنگاهپردازند. در واقعل به تولید کاالی واسطه داخلی میرقابت کام
ی )بخشی از عرضه به خانوار داخل برایای را مصرفی و واسطهکه دو نوع کاالی  های واردکننده نام دارندها، بنگاهای دیگر از بنگاهدسته

 کنند. برای تولید کاالی مصرفی( وارد میای های واسطههای نوع یک )نهادهسبد مصرف کل( و بنگاه
 

 های نوع یک(داخلی تولیدکننده کاالی مصرفی )بنگاههای بنگاه
شود. تابع تولید این خل کشور مصرف یا به خارج صادر میداخلی یا در دا نهاییکاالی های نوع یک به عنوان تولید کل خروجی بنگاه

تابع  ( )    در روابط زیر  2.بستگی دارد    و کاالی واسطه تولید ،      ، نیروی کار داخلی    وری عوامل تولید ها به بهرهبنگاه
و  ،یداخل کاالی واسطه     نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک،  سهم   و     های نوع یک، تولید بنگاه
سطه انتخاب بنگاه نوع یک از کاالی وا یکی از مسائل مهم نحوة ،تر توضیح داده شدطور که پیشاست. همان جیکاالی واسطه خار     

                                              
1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم

 سهم نیروی کار و کاالی واسطه در تابع تولید بنگاه نوع یک، 
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1. No Arbitrage Condition 

ولید در عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات موجودی سرمایه در توضیح نوسانات ت. 2

مدت از توان در کوتاههای تجاری دارند، میمدت متغیرها و توضیح چرخهتری بر روابط کوتاهکه الگوهای نوکینزی تمرکز بیشبه دلیل آنمدت است. کوتاه
 (.McCallum & Nelson, 1999; Walsh, 2017) پوشی کردسهم کوچک سرمایه در نوسانات تولید چشم

کاالی واسطه خارجی است. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، یکی از مسائل مهم نحوة انتخاب 
کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به بستگی 

برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 
 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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 :[   ]   برای بنگاه نوعی، است 1گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتنوع یک  هایرفتار قیمتگذاری بنگاه
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1. Calvo Price Setting Mode 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به و 
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 
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1. Calvo Price Setting Mode 

بنگاه نوع یک از کاالی واسطه داخلی و خارجی است که به طور مستقیم به پارامترهای 
دارد. این پارامترها به ترتیب نشان دهندة کشش جانشینی میان کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم 
این کاالها از کل کاالهای واسطه برای بنگاه نوع یک است. برای این منظور از تابع CES برای ترکیب 

.)Balke & Brown, 2018( دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی استفاده شده است

1. عامل سرمایه به عنوان نهاده تولید در این تابع گنجانده نشده است. دلیل این امر سهم کوچک تغییرات 
موجودی سرمایه در توضیح نوسانات تولید در کوتاه مدت است. به دلیل آن که الگوهای نوکینزی تمرکز بیش تری 
بر روابط کوتاه مدت متغیرها و توضیح چرخه های تجاری دارند، می توان در کوتاه مدت از سهم کوچک سرمایه در 

.)McCallum  Nelson, 1997; Walsh, 2017( نوسانات تولید چشم پوشی کرد
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 

    ( )            ( )     ( )               
(13) 
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 ]

 
    

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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(21) 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
(23) 
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 :[   ]   برای بنگاه نوعی، است 1گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتنوع یک  هایرفتار قیمتگذاری بنگاه
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 

    ( )            ( )     ( )               
(13) 

   [(   )
 
      

   
    

 
      

   
 ]

 
    

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 

(22) 
                 (

    
  

)   (    
)     

(21) 
                (
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
(23) 
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 :[   ]   برای بنگاه نوعی، است 1گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتنوع یک  هایرفتار قیمتگذاری بنگاه
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 

    ( )            ( )     ( )               
(13) 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 

(22) 
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(21) 
                (
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
(23) 
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 :[   ]   برای بنگاه نوعی، است 1گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتنوع یک  هایرفتار قیمتگذاری بنگاه
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عامل بهره وری بنگاه های نوع یک از یک فرایند مانای AR(1)تبعیت می کند 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 

(22) 
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(21) 
                (

  
    

)   (  
  
)      

های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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 :[   ]   برای بنگاه نوعی، است 1گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتنوع یک  هایرفتار قیمتگذاری بنگاه
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می گردد  صادر  یا  می شود  مصرف  داخل  در  یا  که  است  داخلی  اقتصاد  کل  تولید   

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 
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(13) 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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 مشخص شود. در ادامه، 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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 برای بنگاه نوعی 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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(21) 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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 و 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 
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 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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در مرحله بعد باید توابع تقاضای 
 برای متغیرها خودداری می کنیم. با توجه به بهینه یابی بنگاه ها 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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برای ساده سازی از نوشتن اندیس 
 شاخص 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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روابط )20( و )21( توابع تقاضای نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه های نوع یک هستند. 
قیمت کاالی واسطه است. 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 
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  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
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مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
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 را بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک می کنیم تا اثر کاالهای 
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ما در ادامه 
واسطه وارداتی را از کاالی واسطه داخلی در هزینه نهایی بنگاه های تولیدی تمییز دهیم. در نهایت، 
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بهینه میان کاالی واسطه داخلی و خارجی کمینه کند. رابطه )23( و )24(، تابع تقاضای کاالی واسطه 
داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینه یابی بنگاه نوع یک است. رابطه )25(، شاخص قیمت کاالی واسطه را 

به تفکیک کاالی واسطه داخلی و وارداتی نشان می دهد.

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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(20) 
   

           {∑   
 

   
      [                    ]         ( ) }   

                ( )  (    
   

      
)
  

 (              )    

(21) 
         (      

)
  

(   
    

)   
 
(23) 

 
  

  (      
)
  

(   
    

)   

                                              
1. Calvo Price Setting Mode 

                          )25(

بنگاه نوعی  برای  الگوی قیمتگذاری کالو1 است،  بر اساس  بنگاه های نوع یک  رفتار قیمتگذاری 
:

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 

    ( )            ( )     ( )               
(13) 

   [(   )
 
      

   
    

 
      

   
 ]

 
    

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
(11) 

    ( )            ( )     ( )               
(13) 

   [(   )
 
      

   
    

 
      

   
 ]

 
    

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 

(13) 
                                    

 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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1. Calvo Price Setting Mode 

کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
)). 
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 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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اسطه تا اثر کاالهای واسطه وارداتی را از کاالی و کنیممیرا بر اساس قیمت کاالی واسطه داخلی و خارجی تفکیک       در ادامهما 
رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 

 دهد.ی واسطه داخلی و وارداتی نشان میشاخص قیمت کاالی واسطه را به تفکیک کاال ،(20بنگاه نوع یک است. رابطه )
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کشش جانشینی میان  ةدهندترتیب نشانبستگی دارد. این پارامترها به  و   به پارامترهای  طور مستقیمداخلی و خارجی است که به
برای  CESاز تابع  برای این منظور برای بنگاه نوع یک است.کاالی واسطه داخلی و خارجی و سهم این کاالها از کل کاالهای واسطه 

 .(Balke & Brown, 2018استفاده شده است )ترکیب دو نوع کاالی واسطه وارداتی و داخلی 
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     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای های نوع یک از یک فراوری بنگاهعامل بهره
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 .(              )د گردشود یا صادر میت که یا در داخل مصرف میتولید کل اقتصاد داخلی اس   
  نوشتن اندیس  سازی ازبرای ساده ،مشخص شود. در ادامه[   ]    برای بنگاه نوعی     و     توابع تقاضایدر مرحله بعد باید 

های نوع ی نیروی کار و کاالی واسطه بنگاه( توابع تقاضا21) ( و22ها روابط )یابی بنگاهبا توجه به بهینهکنیم. برای متغیرها خودداری می
 شاخص قیمت کاالی واسطه است.      یک هستند. 
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های نوع یک عالوه بر دستمزد نیروی کار شامل قیمت کاالی قیقی بنگاههزینه نهایی حشود، ( دیده می22طور که در رابطه )همان
 تولید است.  هایواسطه به عنوان بخشی از نهاده
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رابطه  خواهیم دید که چگونه تورم کل این اقتصاد تابعی از هزینه نهایی ،های تولیدی تمییز دهیم. در نهایتداخلی در هزینه نهایی بنگاه

مین نهاده واسطه خود را با انتخاب بهینه ، بنگاه نوع یک باید مخارج تادر مرحله بعد های خارجی خواهد شد.و در نتیجه، قیمت (22)
یابی الی واسطه داخلی و خارجی در نتیجۀ بهینهتابع تقاضای کا ،(20( و )23رابطه ) کند. کمینهمیان کاالی واسطه داخلی و خارجی 
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 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
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ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
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(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

است، 
بنگاه ها در هر دوره است. با حل مسئله قیمتگذاری بنگاه ها به رابطه )29( می رسیم.

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

                 )29(

با توجه به نحوه قیمتگذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

    )30(

با لگاریتم خطی کردن و ترکیب روابط )29( و  )30(، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه های نوع یک 
 هزینه نهایی حقیقی بنگاه های تولیدکننده داخلی است.

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

 تورم و 

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

می رسیم. 

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

                      )31(

 

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

الزم به اشاره است که اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر 
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(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )
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 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
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در قیمت 
شد. پس بحث قیمتگذاری با توجه به ماهیت رقابتی بازار برای این دسته از بنگاه ها مطرح نمی شود.2

بنگاههایواردکننده

با لحاظ فرانشان قیمتی به خانوار  بنگاه های واردکننده دو دسته کاالی مصرفی و واسطه ای را 

1. در این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چسبندگی یا لختی 
)اینرسی( پیدا می کند.

دلیل  به  بنابراین،  نمی کند.  ایجاد  مسئله  اصل  در  را  تفاوتی  دو  نوع  بنگاه  برای  قیمتگذاری  قدرت  لحاظ   .2
ساده سازی در محاسبات الگو، ساختار بازاری که در آن فعالیت می کنند، رقابتی در نظرگرفته شده است.
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داخلی و بنگاه های نوع یک عرضه می کنند. در الگوی پایه گالی و موناچلی )2005(، تفکیکی بین 
کاالهای وارداتی توسط بنگاه های واردکننده صورت نگرفته است، اما در الگوی سنبتا )2011؛ 2013(، 
 بهینه یابی زیر را پیشاروی 
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(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

این تفکیک میان کاالهای وارداتی دیده می شود. بنگاه نوعی 
خود دارد.

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

                     )36(

، هزینه نهایی اسمی            ها یکسان است، است که برای تمام بنگاه قیمت جدید بنگاه در صورت مجاز بودن به تغییر        
( 23)ها به رابطه بنگاهگذاری با حل مسئله قیمتاست. ها در هر دوره احتمال ثابت ماندن قیمت بنگاه    و عامل تنزیل تصادفی،       

 رسیم.می
(23) 

         
    

   ∑                               
   
   ∑                     

   
   

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی مصرفی داخلی برابر است با:وجه به نحوه قیمتبا ت
(32) 

       [(    )     
                   ]

 
     

هزینه  ̃       تورم و       رسیم.های نوع یک میرابطه منحنی فیلیپس بنگاه ، به(32) و  (23ابط )ور و ترکیب اریتم خطی کردنلگبا 
 .است کننده داخلیتولیدهای بنگاهنهایی حقیقی 

(31) 
                           ̃        

(    )(     )
  

 

 ،کند ابه تورم دوره گذشته ارتباط پید    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای مصرفی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-31یافته )یمتعمبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس 

(31-1) 
                (                )              

 
 های نوع دو(ای )بنگاههای داخلی تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های نحوة الگوسازی بنگاهپردازند. کامل به تولید کاالهای واسطه می ها با استفاده از نیروی کار و در فضای رقابتاین دسته از بنگاه
ه ثابت بودن نیروی کار به بنگاه نوع یک و دو با توجه بمیزان عرضه  تولیدکننده کاالی واسطه داخلی در قالب یک بازار رقابتی است.

 ،(23طبق روابط ) ،های نوع یکیابی بنگاهاالی واسطه داخلی از مسئله بهینهمیزان تقاضای کسازی شده است. دستمزد پرداختی ساده
 زیر است: صورتبه  بنگاه نوع دو تابع تولید[   ]    برای بنگاه نوعیدو خواهد بود.  های نوعپیشاروی بنگاه

(32) 
     ( )            ( )   

(33) 
                                   

     σ  )            ) کندتبعیت می AR(1)یند مانای از یک فراهای نوع دو وری بنگاهعامل بهره     
سازی سود بیشینهمسئله  (.(

 :رقابت کامل برای کاالهای نوع دو بازاردر یک 
(30) 

   
    ( )                   ( )          ( )                  

(30)  
              

    
            

گذاری با توجه به پس بحث قیمت .مین خواهد شدنوع دو تاهای های نوع یک توسط بنگاههر میزان تقاضا از جانب بنگاه      در قیمت 
 2.شودها مطرح نمیتی بازار برای این دسته از بنگاهماهیت رقاب

 
 های واردکننده بنگاه
کنند. های نوع یک عرضه میقیمتی به خانوار داخلی و بنگاهنشان فراای را با لحاظ دسته کاالی مصرفی و واسطهنده دو کنواردهای بنگاه

اما در الگوی  ،های واردکننده صورت نگرفته است بین کاالهای وارداتی توسط بنگاه تفکیکی ،(2220) گالی و موناچلیدر الگوی پایه 
 روی خود دارد.ایابی زیر را پیشبهینه [   ]    شود. بنگاه نوعیمیان کاالهای وارداتی دیده می این تفکیک ،(2213 ؛2211سنبتا )

(30) 
     ( )       ( )      ( )   

   
     ( )     ( )         

      ( )       
      ( )       

      ( ) 

(31)  

            ( )  [(    )
 
       ( )

   
     

 
      ( )

   
 ]

 
   

   

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1
که در  یدر محاسبات الگو، ساختار بازار یسازساده لیبه دل بنابراین، .کندینم جادیرا در اصل مسئله ا یبنگاه نوع دو تفاوت یبرا یگذارمتیق لحاظ قدرت. 2

گرفته شده است.در نظر یرقابت ،کنندیم تیآن فعال

                     )37(

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال  شاخص 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال  شاخص قیمت کل خارج، 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال  میزان واردات بنگاه jام، 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

باال  در روابط 
 سهم کاالی واسطه 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال  شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی، و 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

قیمت کاالی واسطه خارجی، 
از کل کاالهای وارداتی است.

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

قیمت کاالهای واسطه و مصرفی خارجی برابر با شاخص قیمت خارجی می شود. در نتیجه، در این 
سطح تفاوتی میان وارد کردن کاالهای مصرفی و سرمایه ای برای واردکننده وجود ندارد و واردکننده 
بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک به دست می آید، اقدام به وارد کردن کاالها 

می کند. 
همانند حل مسئله بهینه یابی، بنگاه های نوع یک با حل مسئله بهینه یابی بنگاه های واردکننده بر 

اساس الگوی قیمتگذاری کالو، به روابط زیر می رسیم:
نهایی حقیقی  هزینه  با  برابر  که  است  واحد  قیمت  قانون  از  لگاریتم خطی شده شکاف   

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

 بنگاه واردکننده است. 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

                    )38(

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

               )39(
با توجه به نحوه قیمتگذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

                          )40(

برای  دوره  هر  در  قیمت  ماندن  ثابت  احتمال   

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

و  است  یکسان  بنگاه ها  تمام  برای   

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

بنگاه های واردکننده است. با استفاده از لگاریتم خطی کردن رابطه )40( و ترکیب آن با رابطه  )38(، 
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به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه های واردکننده می رسیم. 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

                     )41(

 می شود 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

 هزینه نهایی حقیقی بنگاه واردکننده است که شامل 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

 تورم و 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

و اثر تکانه های خارجی )مانند تحریم های اقتصادی، محدودیت روابط تجاری و مالی، و افزایش هزینه 
مبادله( را بر قیمتگذاری بنگاه های واردکننده نمایندگی می کند. الزم به اشاره است که اگر تورم دوره 
 به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند، با 

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر 
طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس تعمیم یافته )41-1( می رسیم.1

     شاخص قیمت کل خارج،       ام، jمیزان واردات بنگاه ( )     در روابط باال 
     شاخص قیمت کاالی واسطه خارجی،   

  
 است. یوارداتکل کاالهای سهم کاالی واسطه از    و  ،شاخص قیمت کاالی مصرفی خارجی

                   
       

        ( )  (    )     ( )     ( )         ( )  
ارد کردن کاالهای در این سطح تفاوتی میان و ،شود. در نتیجهرجی برابر با شاخص قیمت خارجی میقیمت کاالهای واسطه و مصرفی خا

د، آیدست می هکننده بر اساس تابع تقاضایی که از طرف خانوار و بنگاه نوع یک برای واردکننده وجود ندارد و واردای بمصرفی و سرمایه
 کند. اقدام به وارد کردن کاالها می

به روابط ، گذاری کالوبر اساس الگوی قیمتکننده های واردبنگاه یابیبهینهبا حل مسئله های نوع یک یابی، بنگاههمانند حل مسئله بهینه
 :رسیمزیر می

̃         ت که برابر با هزینه نهایی حقیقیشده شکاف از قانون قیمت واحد اسلگاریتم خطی ̃          کننده است.بنگاه وارد 
(33) 

       ̃  (     ) ∑(   ) 
 

   
{   (      ̃        ̃)} 

(33) 
      ̃                                           ̃     

 گذاری کالو شاخص قیمت کاالی خارجی برابر است با:با توجه به نحوه قیمت
(02) 

       [(    )                          ]
 

       
با استفاده از  واردکننده است.های اندن قیمت در هر دوره برای بنگاهاحتمال ثابت م   و  است ها یکسانی تمام بنگاهبرا         

  رسیم. های واردکننده می ، به رابطه منحنی فیلیپس بنگاه(33و ترکیب آن با رابطه  ) (02لگاریتم خطی کردن رابطه )
(01) 

                             ̃       
(    )(     )

  
   

خارجی )مانند های تکانهاثر  و شودمی           ت که شاملکننده اسبنگاه واردهزینه نهایی حقیقی ̃         تورم و       
کند. های واردکننده نمایندگی میرا بر قیمتگذاری بنگاهو افزایش هزینه مبادله(  ،محدودیت روابط تجاری و مالی، اقتصادیهای تحریم

 ،به تورم دوره گذشته ارتباط پیدا کند    اگر تورم دوره جاری در شاخص قیمت کاالهای خارجی توسط پارامتر  که است اشارهالزم به 
 1.رسیم( می1-01افته )یمیمعبا طی کردن مراحل مذکور به منحنی فیلیپس ت

(01-1) 
                 (                )             

  
تر سازی بیشها به منظور شفافشده در بخش خانوار و بنگاهطبق مطالب مطرحها روابط میان خانوار و بنگاه خالصه ،(0)شکل در 

است.  وارداتیداخلی و دو نوع کاالی شامل خانوار مصرف  ،شدهبر اساس الگوی معرفی نشان داده شده است.تعامالت این دو بخش 
های کند. بنگاهو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه میو خانوار به د استگذاری در اوراق قرضه داخلی و خارجی در دسترس سرمایه

ی واسطه داخلی و که با استفاده از نهاده نیروی کار و کاالها ،کنند و تولید کل اقتصادای وارد میصرفی و واسطهواردکننده دو نوع کاال م
 شود.و خارج از کشور )صادرات( عرضه میبه داخل  ،گیردصورت میوارداتی 

  

                                              
 کند.سبندگی یا لختی )اینرسی( پیدا میدر این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چ. 1

      )1-41(
بنگاه ها طبق مطالب مطرح شده در بخش خانوار و  در شکل )5(، خالصه روابط میان خانوار و 
بنگاه ها به منظور شفاف سازی بیش تر تعامالت این دو بخش نشان داده شده است. بر اساس الگوی 
معرفی شده، مصرف خانوار شامل دو نوع کاالی داخلی و وارداتی است. سرمایه گذاری در اوراق قرضه 
داخلی و خارجی در دسترس است و خانوار به دو بنگاه داخلی نیروی کار عرضه می کند. بنگاه های 
واردکننده دو نوع کاال مصرفی و واسطه ای وارد می کنند و تولید کل اقتصاد، که با استفاده از نهاده 
نیروی کار و کاالهای واسطه داخلی و وارداتی صورت می گیرد، به داخل و خارج از کشور )صادرات( 

عرضه می شود.

1. در این شکل از رابطه فیلیپس تورم دوره جاری به دلیل تبعیت از تورم دوره گذشته چسبندگی یا لختی 
)اینرسی( پیدا می کند.
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 

 اقتصاد خارجی

 های واردکننده بنگاه

 خانوار 

 های تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های تولیدکننده بنگاه
 کاالی مصرفی

B
on

d 

𝐶𝐶𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹 

𝐿𝐿𝐻𝐻 

𝐶𝐶𝐻𝐻  

𝐶𝐶𝐻𝐻 

شکل5:رابطهبینخانواروبنگاه

رابطه عرضه کل اقتصاد، یا به عبارت دیگر، منحنی فیلیپس کل تعمیم یافته الگو، ترکیبی از روابط 
)اثر کاالهای خارجی در زنجیره  آثار قیمتی کاالهای واسطه وارداتی  عرضه )31( و )41( است که 

عرضه تولید داخلی( را در بر دارد.
)42(
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
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خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
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(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم
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ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 

 اقتصاد خارجی

 های واردکننده بنگاه

 خانوار 

 های تولیدکننده کاالی واسطهبنگاه

های تولیدکننده بنگاه
 کاالی مصرفی

B
on

d 

𝐶𝐶𝐹𝐹 𝑀𝑀𝐹𝐹 

𝐿𝐿𝐻𝐻 

𝐶𝐶𝐻𝐻  

𝐶𝐶𝐻𝐻 

، و 

 


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
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 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 
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(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
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بود. طبق رابطه فیلیپس به دست آمده، پارامترهای 
سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه مورد نیاز بنگاه های تولیدی بیش تر باشد، تاثیرپذیری هزینه 
نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیش تر خواهد شد و در سطح مشخصی از تولید، قیمت بیش تر خواهد 
بود )این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است(. در واقع، منحنی فیلیپس تعمیم یافته 
)41(، عالوه بر آن که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزی )که فرانشان بر دستمزد تعیین کنندة هزینه 
نهایی است( را دارد، با لحاظ کاالهای واسطه ای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آن ها در فرایند تولید، رابطۀ 

جامع تری برای سنجش اثرات تورمی تکانه های خارجی )تحریم های اقتصادی( ارائه می دهد.
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نفت

بخش نفت در این الگو به صورت موهبتی1 در نظرگرفته می شود و میزان صادرات آن از یک فرایند 
تصادفی پیروی می کند. الزم به اشاره است که صادرات نفت در این الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانه های 
 است که اثر 
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منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 
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خارجی )تحریم های بین المللی( قرار می گیرد. در نتیجه، صادرات نفت تابعی از 
تکانه های خارجی را نمایندگی می کند.

 


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 

 اقتصاد خارجی
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 

 اقتصاد خارجی
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
 

                                              
1. Windfall 
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بین المللی  سیاسی-اقتصادی  تحریم های  جنس  از  تکانه  ایجاد  منشأ  اگر  واقع،  در  نیست.  تحریمی 
 که دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و قیمتگذاری بنگاه های 
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
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 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
 

که آثار  ( است01( و )31، ترکیبی از روابط عرضه )یافته الگوتعمیم منحنی فیلیپس کل ،یا به عبارت دیگر ،رابطه عرضه کل اقتصاد
 عرضه تولید داخلی( را در بر دارد. زنجیرهاتی )اثر کاالهای خارجی در قیمتی کاالهای واسطه وارد

(02) 
                        ̃   (   )    (     )[   ̃      ̃]  (   (   )   )  ̃       ̃    (   )    ̃     

طبق رابطه فیلیپس . ند بودهخوااثرگذار تورم کل افزایش در رابطه مبادله بر  و متعاقباًبا افزایش نرخ ارز های منفی خارجی نهتکا
هرچه سهم کاالی واسطه وارداتی از کل کاالی واسطه گذاری موثر هستند. در تعیین میزان این اثر  و ،    ، پارامترهای  ،آمدهدستهب

خواهد شد و در سطح تر پذیری هزینه نهایی از مجرای کاالهای واسطه وارداتی بیشتر باشد، تاثیرهای تولیدی بیشاهمورد نیاز بنگ
منحنی فیلیپس  ،در واقع .)این اتفاق متضمن کاهش تولید و افزایش تورم در اقتصاد است( تر خواهد بودمشخصی از تولید، قیمت بیش

را هزینه نهایی است(  کنندة)که فرانشان بر دستمزد تعیین که خواص منحنی فیلیپس متعارف نوکینزیعالوه بر آن ،(01یافته ) تعمیم
اثرات تورمی  تری برای سنجشجامع ، رابطۀلیدیند توها در فراای داخلی و خارجی و سهم هر یک از آنبا لحاظ کاالهای واسطهدارد، 
 دهد.های اقتصادی( ارائه میتحریمهای خارجی )تکانه

 
 نفت 
 اشارهکند. الزم به یک فرایند تصادفی پیروی میشود و میزان صادرات آن از در نظرگرفته می 1نفت در این الگو به صورت موهبتی بخش

صادرات نفت  در نتیجه، .گیردالمللی( قرار میهای بین های خارجی )تحریمن الگو مستقیماً تحت تاثیر تکانهاست که صادرات نفت در ای
 کند.های خارجی را نمایندگی میتکانهاثر است که           تابعی از 

(03) 
       (      )                             

(00) 
                                      

(           (  σ    ))،       تکانه است که تحت تاثیر تکانهای مجزا برای صادرات نفتایجاد  ر منشأاگ ،های تحریمی نیست. در واقع
دو منبع تاثیرگذار بر صادرات نفت و که            در کنار          المللی باشد، اقتصادی بین-های سیاسیتکانه از جنس تحریم

میزان عرضه  شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهشهای واردکننده هستند، فعال میقیمتگذاری بنگاه
ر بر میزان واردات کاالهای . تغییر میزان صادرات نفت به دلیل تاثیکنددر رابطه باال تغییر می       المللی باشد، نفت در بازارهای بین

 نفتی اثرگذار خواهد بود.م تولید( بر تولید بخش تولید غیرای )به عنوان نهاده مهواسطه
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باشد، 
واردکننده هستند، فعال می شوند. اما چنانچه تکانه صادرات نفتی صرفاً ناشی از قیمت نفت یا کاهش 
میزان  تغییر  می کند.  تغییر  باال  رابطه  در   

 


 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابطه بین خانوار و بنگاه: 5ل شک
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باشد،  بین المللی  بازارهای  در  نفت  عرضه  میزان 
صادرات نفت به دلیل تاثیر بر میزان واردات کاالهای واسطه ای )به عنوان نهاده مهم تولید( بر تولید 

بخش تولید غیرنفتی اثرگذار خواهد بود.

دولتوبانکمرکزی

انتقالی،  از خالص پرداخت  الگو برای تامین هزینه های دولتی و هزینه های ناشی  این  دولت در 
عالوه بر انتشار اوراق قرضه، از ذخایر خارجی خود استفاده می کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجه 

حقیقی دولت به صورت زیر است.

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

                 )45(

 دولت و بانک مرکزی
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 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین
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، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
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خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

                  )46(
اوراق قرضه   

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

بانک مرکزی،   برداشت سپرده های دولت نزد 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

انتقالی،   خالص پرداخت 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 صادرات نفتی است )همه متغیرها به صورت 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 نرخ ارز حقیقی، و 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 هزینه دولت، 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

داخلی، 
حقیقی هستند(.

فرض می شود که مقام پولی به نرخ تورم واکنش سیاستی نشان می دهد و نرخ رشد پایه پولی 
اسمی به عنوان ابزار سیاستگذاری است. از این رو، نیاز است که ترازنامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی 

1. Windfall
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موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و واردات داخلی الگو شود. رابطه )47(، ترازنامه 
بانک مرکزی و  با مجموع ذخایر خارجی   پایه پولی حقیقی  بانک مرکزی است که در آن  حقیقی 
جریان  نشان دهندة   )48( رابطه  همچنین،  است.  برابر  مرکزی  بانک  نزد  دولت  سپرده های  برداشت 
ذخایر خارجی بانک مرکزی است که برابر با ذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات است. بنا به 
 کل واردات است که شامل کاالهای مصرفی و واسطه ای است.

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 صادرات غیرنفتی و 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

تعریف، 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

                       )47(

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

               )48(
پایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی است و سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطه )50( است.

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

                     )49(

 دولت و بانک مرکزی
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 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
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برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده
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(03) 
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، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 و 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 نرخ رشد پایه پولی اسمی، 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 پایه پولی حقیقی، 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

در رابطه باال، 
 تکانه سیاست پولی با میانگین صفر و 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

تولید برای سیاستگذار پولی در قاعده معرفی شده است. 
.

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

 است 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

واریانس 

بخشخارجی

اقتصاد داخلی در مقیاس با اقتصاد جهانی کوچک است و توان تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد 
کالن خارجی را ندارد و از آن جا که تورم و سایر متغیرهای اقتصاد داخلی به صورت برون زا تحت 
تاثیر تغییرات متغیرهای اقتصاد خارجی قرار می گیرند، می توان متغیرهای تورم، نرخ بهره، و تولید 
خارجی را طبق مطالعات مرتبط مانند جاستیانو و پرستون )2010( برون زا در نظر گرفت. بر اساس 

این، متغیرهای اقتصاد جهانی از یک فرایند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی می کنند. 

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
(03) 

                  
(02) 

         و                      
(01) 

                   
ار پولی در گذزن تورم و شکاف تولید برای سیاستو   و     نرخ رشد پایه پولی اسمی،    پایه پولی حقیقی،     ، در رابطه باال

    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 

).) 
 

 بخش خارجی
جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره

 کنند. ند اتورگرسیو مرتبه اول پیروی مییاقتصاد جهانی از یک فرا
(02) 

                              
(03)  

                              
(00)  

                              
های های اقتصادی، قیمتمانند تحریمهای خارجی رات تکانهحوزه اثشده در های انجامر این الگو متفاوت از سایر پژوهشآنچه که د

خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس

                                              
1. Sudden Stop 

                     )52(

 دولت و بانک مرکزی
خایر از ذ ،عالوه بر انتشار اوراق قرضه ،پرداخت انتقالیخالص های ناشی از دولتی و هزینههای ین الگو برای تامین هزینهدولت در ا

 .دولت به صورت زیر است حقیقی کند. با فرض تعادل بودجه، قید بودجهخارجی خود استفاده می
(00) 

           
         

  
 (      )           

(00) 
                (         (  σ  ))            

نرخ ارز    هزینه دولت،    اوراق قرضه داخلی،    های دولت نزد بانک مرکزی،برداشت سپرده     خالص پرداخت انتقالی،   
 (.هستند)همه متغیرها به صورت حقیقی  است نفتی صادرات      و  ،حقیقی

از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
 واردات داخلی الگو شود.نامه بانک مرکزی و ذخایر ارزی موجود در ترازنامه بانک مرکزی بر اساس صادرات و که ترازنیاز است  ،رواین

برداشت بانک مرکزی و     که در آن پایه پولی حقیقی با مجموع ذخایر خارجی  استترازنامه حقیقی بانک مرکزی  (،01) رابطه
که برابر با  است جریان ذخایر خارجی بانک مرکزی دهندةنشان (03) رابطه ،های دولت نزد بانک مرکزی برابر است. همچنینسپرده

ت که شامل کاالهای مصرفی کل واردات اس     نفتی و صادرات غیر     ،. بنا به تعریفاستذخایر خارجی دوره قبل و خالص صادرات 
 .ای استو واسطه

(01) 
               

(03) 
                                  

 است. (02) سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس رابطهو  استپایه پولی اسمی متغیر ابراز بانک مرکزی 
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         و                      
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    σتکانه سیاست پولی با میانگین صفر و واریانس       قاعده معرفی شده است.
    σ  )           است ) 
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جا که تورم صاد کالن خارجی را ندارد و از آنگذاری بر متغیرهای اقتکوچک است و توان تاثیرصاد جهانی اقتصاد داخلی در مقیاس با اقت

، توان متغیرهای تورمگیرند، میرجی قرار میتغییرات متغیرهای اقتصاد خازا تحت تاثیر یرهای اقتصاد داخلی به صورت برونو سایر متغ
، متغیرهای این زا در نظر گرفت. بر اساسبرون (2212ون )تسرجاستیانو و پند مان و تولید خارجی را طبق مطالعات مرتبط ،نرخ بهره
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خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری بر اقتصاد کشورهاست، نحوة انتشار تکانه  1توقف ناگهانیو ، صرف ریسک، کاالهاجهانی نفت و 
های جانبه آن بر حوزه، اثرات همهکندر اقتصاد متمایز میهای موجود دالمللی را از سایر تکانههای بینهای خارجی مانند تحریمتکانه

میزان فروش نفت اثرات کاهش اگر صرفاً بخواهیم از طریق  ،است. برای مثال افزایش هزینه مبادالت(، و تجاری مختلف )روابط مالی
کننده رکود تورمی( ی خارجی )اثرات تشدیدهااز واقعیت برای شدت اثرات تکانه تردر ایران الگو کنیم، برآوردی کم را های خارجیتکانه

ی هاسایر بخشرگذاری بر صادرات نفتی، از اث های سیاسی در ایران جداالمللی ناشی از تنشهای بین، زیرا تحریمدر ایران خواهیم داشت
گرفته شده ر خارجی در نظرسیاستگذا گیریمتغیر تصمیمدر بخش دنیای خارج  ،اند. برای این منظوراقتصاد ایران را نیز هدف گرفته

گر میزان تعامالت رات یا واردات کشور داخلی نمایان. میزان صاداستاست که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی 
 ،این شود. بر اساسسیاستگذار خارجی در نظرگرفته می متغیر تصمیممعکوس صادرات کشور داخلی به عنوان  پس ،دنیای خارج است با
بر بخش تجارت خارجی  شود(زا در نظرگرفته میجا برون)که در این هاهای ناشی از اعمال تحریمیاستگذار خارجی با توجه به هزینهس
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از . استگذاری پولی اسمی به عنوان ابزار سیاست دهد و نرخ رشد پایهه نرخ تورم واکنش سیاستی نشان میشود که مقام پولی بفرض می
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1. Sudden Stop 

                 )54(
تکانه های خارجی  اثرات  در حوزه  انجام شده  پژوهش های  سایر  از  متفاوت  الگو  این  در  که  آنچه 
مانند تحریم های اقتصادی، قیمت های جهانی نفت و کاالها، صرف ریسک، و توقف ناگهانی1 بر اقتصاد 

1. Sudden Stop



ر...
ی د

طه ا
اس

ی و
ها

اال
ش ک

 نق
، و

رز
خ ا

 نر
ت

یرا
تغی

ی، 
رج

خا
ی 

ها
انه 

تک
ان

کار
هم

 و 
ی 

الن
صیق

د 
هب

ش

29

کشورهاست، نحوة انتشار تکانه خارجی در الگوست. آنچه که اثرگذاری تکانه های خارجی مانند تحریم های 
بین المللی را از سایر تکانه های موجود در اقتصاد متمایز می کند، اثرات همه جانبه آن بر حوزه های مختلف 
)روابط مالی و تجاری، افزایش هزینه مبادالت( است. برای مثال، اگر صرفاً بخواهیم از طریق کاهش میزان 
فروش نفت اثرات تکانه های خارجی را در ایران الگو کنیم، برآوردی کم تر از واقعیت برای شدت اثرات 
تکانه های خارجی )اثرات تشدیدکننده رکود تورمی( در ایران خواهیم داشت، زیرا تحریم های بین المللی 
ناشی از تنش های سیاسی در ایران جدا از اثرگذاری بر صادرات نفتی، سایر بخش های اقتصاد ایران را 
نیز هدف گرفته اند. برای این منظور، در بخش دنیای خارج متغیر تصمیم گیری سیاستگذار خارجی در 
نظرگرفته شده است که مبتنی بر میزان بسته بودن یا انزوای اقتصادی کشور داخلی است. میزان صادرات 
یا واردات کشور داخلی نمایانگر میزان تعامالت با دنیای خارج است، پس معکوس صادرات کشور داخلی 
به عنوان متغیر تصمیم سیاستگذار خارجی در نظرگرفته می شود. بر اساس این، سیاستگذار خارجی با 
توجه به هزینه های ناشی از اعمال تحریم ها )که در این جا برون زا در نظرگرفته می شود( بر بخش تجارت 
خارجی )بنگاه های واردکننده(، و بخش نفت، میزان تحریم های بخش های مربوطه را اعمال می کند. تکانه 

خارجی استفاده شده در این رابطه نمایانگر تکانه های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

                    )55(

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
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                      )56(
 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای
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(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1
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 به عنوان متغیر تصمیم سیاستگذار خارجی است که معکوس صادرات 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای
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سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

در روابط باال، 
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی است.

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

کشور داخلی است و 
 تکانه تنش روابط خارجی 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

 تحریم بر تجارت خارجی، و 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

 تحریم نفتی، 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

.

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

است که از یک فرایند تصادفی مانای AR(1) تبعیت می کند 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

                     )57(
به دست  بر بخش نفت و تجارت خارجی  اعمالی   میزان تحریم های 

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

تکانه تحریمی  با اصابت 
می آید و تاثیرات آن بر صادرات نفت معادله )43( و منحنی فیلیپس بنگاه های واردکننده معادله )41( 

وارد می شود.

شروطتسویهبازارداخلیواقتصادجهانی

یکی از ویژگی های الگوهای تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاست. شرط تسویه بازارها به صورت 
رابطه )58( است.
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شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای

(00) 
     

 
       

    

(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

                  )58(
تسویه بازار کاالی داخلی:

بانک مرکزی  تلفیقی دولت و  بانک مرکزی، قید بودجه  ترازنامه  از ترکیب قید بودجه دولت و 
به دست می آید و بعد از آن با قید بودجه خانوار ترکیب می شود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر 

به دست آید )تمام متغیرها حقیقی هستند(.

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای
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(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

                    )59(
تراز تجاری:

شده در این رابطه کند. تکانه خارجی استفادههای مربوطه را اعمال میهای بخشمیزان تحریم ،و بخش نفت ،های واردکننده()بنگاه
 های تحریمی برای اقتصاد داخلی است.انگر تکانهنمای
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(00) 
                     

                     
سهم تحریم نفتی    و است  کشور داخلی     که معکوس صادرات  استگذار خارجی غیر تصمیم سیاستبه عنوان مت     ،باالدر روابط 

 .است گذار خارجیسیاست در تابع هدف
مانای یند تصادفی از یک فراتکانه تنش روابط خارجی است که      و ،خارجی تحریم بر تجارت           تحریم نفتی،             

AR(1) تبعیت میکند (           (  σ    )). 
(01) 

                           
معادله  تاثیرات آن بر صادرات نفتو  آیدمیدست  ههای اعمالی بر بخش نفت و تجارت خارجی بمیزان تحریم    با اصابت تکانه تحریمی 

 شود.وارد می (01معادله ) های واردکنندهو منحنی فیلیپس بنگاه (03)
 

 اقتصاد جهانیشروط تسویه بازار داخلی و 
 .است (03رابطه )ست. شرط تسویه بازارها به صورت تعادل عمومی تسویه کامل بازارهاهای الگوهای از ویژگی یکی

(03) 
 :کاالی داخلی تسویه بازار

                  
آن با قید بودجه و بعد از  آیدمیدست  هقید بودجه تلفیقی دولت و بانک مرکزی ب ،از ترکیب قید بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی

 (.هستندآید )تمام متغیرها حقیقی دست  هشود تا رابطه تسویه کلی بازار به صورت زیر بخانوار ترکیب می
(03) 

          
 
        (       )       

 تراز تجاری:
(02) 

                                                
 

 و استخراج نتایج پژوهش یحل الگو
 مدل فروض تحت اقتصادی عامالن گیریبا تصمیم مرتبط یابیبهینه معادالت استخراج عمومی تعادل هایمدل حل در نخست مرحله
از پس دست آمد.  هبها بانک مرکزی و شروط تسویه بازار دولت، صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، امر این قبل بخش در کهاست 

)در  و وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است 1شدهدست آمدن سیستم معادالت ذکربه
دست  هبرای برآورد بیزی پارامترها ب 2تا مقدار میانگین توزیع پیشین شوندمیکالیبره . سپس پارامترهای الگو ارائه شده است( (1)پیوست 

نویسی و استخراج مراحل کد های الگو استخراج گردد.صاد کالن الگو در واکنش به تکانهسازی متغیرهای اقتو در نهایت نتایج شبیه آید
  .افزار متلب انجام شده استنرممحیط در  3داینر افزارنرم نتایج توسط

 
 پارامترها  برآورد و کالیبراسیون

 ،برای برآورد بیزی پارامترهاشود. استفاده می 0هستینگز-برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس پژوهش،این  در
آمده از دست هانتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج ب

و  استتر مقدار میانگین توزیع پیشین دقیق چه کالیبراسیون پارامترها بهتر صورت گرفته باشد،دهد. هرین را تحت تاثیر قرار میتخم
اساس  بر نماییراست تابع و پیشین احتمال توزیع دو ترکیب از ،بدین ترتیب شود.میانگین توزیع پسین پارامترها می باعث تخمین بهتر

توزیع شود. میانگین می نامیده توزیع پسین که آیدمی دستبه بیز قضیه اساس بر یجدید توزیع واقعی، مشاهدات در نهفته اطالعات
جدول شود که در استی و واکنش آنی متغیرها استفاده میدست آوردن توابع سی هاصلی پارامترها برای بپسین پارامترها به عنوان مقدار 

به  و برخی دیگر با توجه اندکالیبره شده برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرهامترها، ابرای کالیبراسیون پار آمده است. (2)
برای  ،در نهایت .انددست آمده هو از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از سایر مطالعات ب پژوهشگرانمحاسبات 

مشاهده در متغیرهای قابل مقدار انتخابی استفاده شده است.یا عدم شناسایی از دسترسی به داده مناسب  نبوداز پارامترها به دلیل  برخی

                                              
 آورده شده است. (1) وستیشده الگو در پیخط تمیمعادالت لگار ستمیس. 1

2. Prior 
3. Dynare 
4. Metropolis-Hastings 

                         )60(

حلالگویپژوهشواستخراجنتایج

مرحله نخست در حل مدل هاي تعادل عمومي استخراج معادالت بهینه یابي مرتبط با تصمیم گیري 
عامالن اقتصادي تحت فروض مدل است که در بخش قبل این امر صورت گرفت و معادالت خانوار، بنگاه، 
دولت، بانک مرکزی و شروط تسویه بازارها به دست آمد. پس از به دست آمدن سیستم معادالت ذکرشده1 و 
وضعیت پایدار متغیرها، این معادالت حول وضعیت پایدار لگاریتم خطی شده است )در پیوست )1( ارائه شده 
است(. سپس پارامترهای الگو کالیبره می شوند تا مقدار میانگین توزیع پیشین2 برای برآورد بیزی پارامترها 
به دست آید و در نهایت نتایج شبیه سازی متغیرهای اقتصاد کالن الگو در واکنش به تکانه های الگو استخراج 

گردد. مراحل کدنویسی و استخراج نتایج توسط نرم افزار داینر3 در محیط نرم افزار متلب انجام شده است. 

کالیبراسیونوبرآوردپارامترها

در این پژوهش، برای برآورد پارامترها از رویکرد بیزی و الگوریتم متروپولیس-هستینگز4 استفاده 
می شود. برای برآورد بیزی پارامترها، انتخاب مقدار میانگین توزیع پیشین مناسب )با توجه به کالیبراسیون 
پارامترها( موضوع بسیار مهمی است که نتایج به دست آمده از تخمین را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچه 
باعث  و  است  پیشین دقیق تر  توزیع  میانگین  مقدار  باشد،  بهتر صورت گرفته  پارامترها  کالیبراسیون 
تخمین بهتر میانگین توزیع پسین پارامترها می شود. بدین ترتیب، از ترکیب دو توزیع احتمال پیشین و 

1. سیستم معادالت لگاریتم خطی شده الگو در پیوست )1( آورده شده است.
2. Prior
3. Dynare
4. Metropolis-Hastings
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تابع راست نمایی بر اساس اطالعات نهفته در مشاهدات واقعی، توزیع جدیدی بر اساس قضیه بیز به دست 
می آید که توزیع پسین نامیده می شود. میانگین توزیع پسین پارامترها به عنوان مقدار اصلی پارامترها 
برای به دست آوردن توابع سیاستی و واکنش آنی متغیرها استفاده می شود که در جدول )2( آمده است. 
برای کالیبراسیون پارامترها، برخی از پارامترها با توجه به وضعیت پایدار متغیرها کالیبره شده اند و برخی 
دیگر با توجه به محاسبات پژوهشگران و از تخمین روابط الگو و تعدادی با توجه به نزدیکی محاسبات از 
سایر مطالعات به دست آمده اند. در نهایت، برای برخی از پارامترها به دلیل نبود دسترسی به داده مناسب 
الگو شامل مصرف  انتخابی استفاده شده است. متغیرهای قابل مشاهده در  از مقدار  یا عدم شناسایی 
خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت سال پایه 1383، پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، و 
شاخص قیمت مصرف کننده فصلی سال پایه 1383 ایران که نرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل 
نسبت به فصل مشابه سال قبل است. همچنین، تورم و تولید ناخالص داخلی فصلی آمریکا از سال 1988 
تا 2020 بر اساس سال پایه 2010 به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. داده های 
مورد استفاده برای کالیبراسیون و برآورد پارامترها شامل داده های فصلی سال های 1367 تا 1399 بانک 
مرکزی و مرکز آمار است که در مرحله اول فصلی زدایی، سپس بر اساس فیلتر هودریک-پرسکات1 از 
در  الگو  پارامترهای  برآوردی  پسین  و  پیشین  است. چگالی  گرفته  روندزدایی صورت  داده ها  لگاریتم 
پیوست )6( گزارش شده است. در این نمودارها منحنی خاکستری چگالی پیشین و منحنی مشکی رنگ 
بیانگر چگالی پسین پارامترهاست. یکی از معیارهای ما برای تشخیص صحیح بودن تخمین و معتبر بودن 
نتایج این است که شکل توزیع ها باید نرمال باشد. برای مثال، هر توزیع باید تنها یک نما داشته باشد و در 
مواردی که توزیع های پسین دو نمایی باشند، تخمین ها نادرست است. در مواردی که شباهت بین چگالی 
پیشین و پسین وجود دارد، احتماالً یا میانگین چگالی احتمال پیشین درست بوده است یا این که با توجه 
به داده های مورد استفاده و تابع بیشینۀ درست نمایی نمی توان اطالعاتی بیش از اطالعات اولیه به دست 
آورد. همچنین، برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش MCMC2 از آزمون تشخیصی تک متغیره 

و چندمتغیره بروکز و گلمن3 )1998( استفاده می شود که در پیوست )7( آمده است.
در الگوهای DSGE تعمیم یافته با توجه به اهداف پژوهش و بسط الگوهای استاندارد، گاه تمامی 
پارامترهای الگو به دالیل مختلفی قابل برآورد نیستند )برای مثال، ایجاد همبستگی میان پارامترها در 
 

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

الگو(. جدول )1(، فهرست این دسته از پارامترها را نشان می دهد. پارامترهای 

1. Hodrick–Prescott Filter
2. Monte Carlo Markov Chain
3. Brooks & Gelman
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 نیز با توجه به نبود داده 

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

 ،

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

با توجه به داده های در دسترس مقداردهی شده اند. پارامترهای 
مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

جدول1:مقداردهیبرخیازپارامترها

نوع مقداردهی مقداردهی نماد پارامتر
مقدار انتخابی 1

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب ریسک بدهی خارجی
محاسبات پژوهش 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی کار
محاسبات پژوهش 0/6

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

سهم کاالهای واسطه در تابع تولید
محاسبات پژوهش 0/75

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی
محاسبات پژوهش 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه صرف ریسک
مقدار انتخابی 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم های تجارت جهانی

جدول2:نوعتوزیعومقادیرپیشینوپسینپارامترها

STD پسين
مقدار 
پسين

نوع توزیع
مقدار 
پيشين

نماد پارامتر

0/01 1/2006 گاما 1/2

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

معکوس کشش جانشینی مصرف
0/005 0/4972 بتا 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف
0/04 3/1962 گاما 3/2

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

کشش جانشینی بین مصرف داخلی و خارجی
0/005 0/9710 بتا 0/97

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

عامل تنزیل
0/01 0/8999 بتا 0/9

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

سهم نهاده واسطه وارداتی از کل نهاده واسطه ای 
0/04 2/7971 گاما 2/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

معکوس کشش عرضه نیروی کار
0/005 0/7003 بتا 0/7

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب چسبندگی قیمت تولیدکنندگان داخلی
0/005 0/5013 بتا 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب چسبندگی قیمت تولیدکنندگان خارجی
0/005 0/5004 گاما 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی1 
0/01 2/0036 گاما 2

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی2

1. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده، ولی در کدنویسی با عالمت 
منفی در فرمول درج شده است.

2. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده، ولی در کدنویسی با عالمت 
منفی در فرمول درج شده است.
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ادامهجدول2:نوعتوزیعومقادیرپیشینوپسینپارامترها

STD پسين
مقدار 
پسين

نوع توزیع
مقدار 
پيشين

نماد پارامتر

0/001 0/7001 بتا 0/7

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو فناوری تولید بنگاه نوع یک
0/01 0/8098 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تولید خارجی
0/005 0/7984 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تورم خارجی
0/01 0/7920 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه تقاضا
0/01 0/7999 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی
0/01 0/5880 بتا 0/6

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه سیاست پولی
0/01 0/7906 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه نفتی 
0/01 0/4850 بتا 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو تکانه مخارج دولت
0/001 0/5001 بتا 0/5

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی
0/01 0/7997 بتا 0/8

و شاخص قیمت  پایه پولی و درآمد نفتی فصلی، ،1333سال پایه  به قیمتمصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی ایران الگو شامل 
 ،همچنیننرخ تورم از رشد شاخص قیمت یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  کهن ایرا 1333سال پایه  کننده فصلیمصرف

به عنوان داده اقتصاد خارجی مورد استفاده  2212بر اساس سال پایه  2222تا  1333ل از ساآمریکا فصلی تولید ناخالص داخلی  و تورم
بانک  1333تا  1301های های فصلی سالون و برآورد پارامترها شامل دادههای مورد استفاده برای کالیبراسیداده قرار گرفته است.

ها روندزدایی صورت از لگاریتم داده 1پرسکات-سپس بر اساس فیلتر هودریک ،زداییآمار است که در مرحله اول فصلی مرکزی و مرکز
 خاکستری نمودارها منحنی این در. است شده ( گزارش0پیوست ) در الگو پارامترهای برآوردی پسین و پیشین چگالی گرفته است.

 معتبر و تخمین بودن صحیح تشخیص برای مامعیارهای  از یکی. استپارامتره پسین چگالی بیانگر رنگمشکی منحنی و پیشین چگالی
های در مواردی که توزیع و باشد داشته نما یک تنها باید توزیع هر ،مثال باشد. برای نرمال باید هاتوزیع شکل که است این نتایج بودن

 چگالی یا میانگین دارد، احتماالً وجود پسین و پیشین چگالی بین شباهت که مواردی در. ها نادرست استباشند، تخمین نمایی پسین دو
 از بیش اطالعاتی تواننمی نماییدرست بیشینۀ تابع و استفاده مورد هایداده به توجه با کهاین یا است بوده درست پیشین احتمال

و متغیره از آزمون تشخیصی تک MCMC2برای بررسی صحت برآوردهای حاصل از روش  ،آورد. همچنین دستهب اولیه اطالعات
 ( آمده است.1شود که در پیوست )استفاده می (1333) 3بروکز و گلمنمتغیره چند

ترهای الگو به دالیل مختلفی تمامی پارام گاه ،الگوهای استانداردو بسط  پژوهشیافته با توجه به اهداف تعمیم DSGEی در الگوها
دهد. ین دسته از پارامترها را نشان میفهرست ا ،(1جدول )ایجاد همبستگی میان پارامترها در الگو(.  ،برای مثالبرآورد نیستند )قابل

داده  نبودنیز با توجه به       ،  اند. پارامترهای شده های در دسترس مقداردهیدادهبه با توجه     ،     ،    ،    پارامترهای 
 مناسب از مقدار انتخابی استفاده شده است.

 دهی برخی از پارامترها مقدار: 1ل جدو
 پارامتر نماد دهیمقدار دهینوع مقدار

 ضریب ریسک بدهی خارجی   1 مقدار انتخابی
سهم نیروی کار بنگاه نوع دو از کل نیروی      0/2 پژوهشمحاسبات 

 کار
 کاالهای واسطه در تابع تولیدسهم      2/0 پژوهشمحاسبات 
 ضریب اتورگرسیو نرخ بهره خارجی      2/10 پژوهشمحاسبات 
 صرف ریسکضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 پژوهشمحاسبات 

های تجارت  ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم       2/3 مقدار انتخابی
 جهانی

 
 پارامترهان و پسین یمقادیر پیش نوع توزیع و: 2ول جد

پسین  STD پارامتر نماد مقدار پیشین نوع توزیع مقدار پسین 
21/2  معکوس کشش جانشینی مصرف   1/2 گاما 1/2220 

 سهم کاالهای مصرفی خارجی از کل مصرف   2/0 بتا 2/0312 2/220
 مصرف داخلی و خارجی بینکشش جانشینی    3/2 گاما 3/1302 2/20
 عامل تنزیل   2/31 بتا 2/3112 2/220
 ای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطهسهم نهاده    2/3 بتا 2/3333 2/21
 معکوس کشش عرضه نیروی کار   2/3 گاما 2/1311 2/20
 یداخل دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/1 بتا 2/1223 2/220
 یخارج دکنندگانیتول متیق یچسبندگ بیضر     2/0 بتا 2/0213 2/220
  0ضریب تورم در تابع سیاستی بانک مرکزی     2/0 گاما 2/0220 2/220
 0ضریب تولید در تابع سیاستی بانک مرکزی     2 گاما 2/2230 2/21
 تولید بنگاه نوع یک فناوریضریب اتورگرسیو       2/1 بتا 2/1221 2/221
 ضریب اتورگرسیو تولید خارجی      2/3 بتا 2/3233 2/21
 ضریب اتورگرسیو تورم خارجی      2/3 بتا 2/1330 2/220
 تقاضاضریب اتورگرسیو تکانه      2/3 بتا 2/1322 2/21
 ضریب اتورگرسیو تکانه خارجی    2/3 بتا 2/1333 2/21
 سیاست پولیضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0332 2/21
  اتورگرسیو تکانه نفتیضریب         2/3 بتا 2/1320 2/21
 مخارج دولتضریب اتورگرسیو تکانه      2/0 بتا 2/0302 2/21
 سهم تحریم نفتی در تابع هدف سیاستگذار خارجی     2/0 بتا 2/0221 2/221
 ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی        2/3 بتا 2/1331 2/21

                                              
1. Hodrick–Prescott Filter 
2. Monte Carlo Markov Chain 
3. Brooks & Gelman 

 عالمت منفی در فرمول درج شده است.نویسی با ثبت استفاده شده، ولی در کدبرای برآورد از مقدار م .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0
 نویسی با عالمت منفی در فرمول درج شده است.ولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده .. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد0

ضریب اتورگرسیو هزینه تحریم نفتی
0/001 0/0101 بتا  1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 0/012/221

 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

ضریب صادرات در تابع هدف سیاستگذار خارجی1
0/01 0/8992 بتا 0/9

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

ضریب چسبندگی تورم داخلی
0/02 0/7018 بتا 0/7

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

ضریب چسبندگی تورم خارجی
0/02 1/9658 گاما 2

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

کشش تراز حقیقی پول

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/1355 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه فناوری تولید بنگاه نوع یک

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/0051 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه تولید خارجی

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/0047 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه تورم خارجی

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/2267 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه صادرات نفت

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/0046 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه هزینه تحریم های نفتی 

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/1686 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه تقاضا

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/0046 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه خارجی

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/1059 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه سیاست پولی

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

0/1220 گاما معکوس 0/01

 1تابع هدف سیاستگذار خارجیضریب صادرات در      2/21 بتا 2/2121 2/221
 چسبندگی تورم داخلیضریب      2/3 بتا 2/3332 2/21
 ضریب چسبندگی تورم خارجی     2/1 بتا 2/1213 2/22
 کشش تراز حقیقی پول   2 گاما 1/3003 2/22
 تولید بنگاه نوع یک فناوریانحراف معیار تکانه      2/21 گاما معکوس 2/1300  
 انحراف معیار تکانه تولید خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 انحراف معیار تکانه تورم خارجی     2/21 گاما معکوس 2/2201  
 صادرات نفتانحراف معیار تکانه       2/21 گاما معکوس 2/2201  
 های نفتی تحریمهزینه انحراف معیار تکانه        2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه تقاضا    2/21 گاما معکوس 2/1030  
 انحراف معیار تکانه خارجی    2/21 گاما معکوس 2/2200  
 انحراف معیار تکانه سیاست پولی    2/21 گاما معکوس 2/1203  
 انحراف معیار تکانه مخارج دولت    2/21 گاما معکوس 2/1222  

 
 های اقتصادی(یمآنی متغیرها بر اساس تکانه منفی خارجی )تحر توابع واکنش

. دهدمی نشان معیار یک انحرافبه اندازة  ایتکانه شدن وارد هنگام به زمان طول در را مدل متغیرهای پویای رفتار آنی، واکنش توابع
بعد از وقوع  ،منفی خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقعشود، بروز تکانه مشاهده می (0شکل )طور که در همان

 به دلیل داشتن ریشه واحدکه است گرایش پیدا کرده  می برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالترنرخ ارز اس ،تکانه خارجی
شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا استفاده میدر الگوهای اقتصاد باز نوکینزی از متغیر نرخ رشد ارز  معموالً ،به همین دلیل است.

شود تا به تراز قبلی خود برسد. این بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده میو  داردتوجهی نسبت به وضعیت پایدار خود نرخ ارز جهش قابل
یابد و سپس ی برای چند فصل ادامه میو این وضعیت رکود تورم استهمراه کل  2کاهش تولید و افزایش تورمبا اتفاق به صورت آنی 

تر تقاضای داخلی و خارجی برای کاالهای داخلی بیش ،با بروز تکانه منفی خارجی یابد.تولید افزایش و نرخ تورم کاهش میتدریج به
یند که براشود د میافزایش هزینه نهایی تولید داخلی باعث کاهش تولی ،است. از طرفی دیگر نفتی()غیر شود که محرک افزایش تولیدمی

پذیری کاالهای داخلی و با افزایش قدرت رقابت ،در ادامه امااین دو اثر در ابتدا با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. 
میزان مصرف کاالی  ،رفتطور که انتظار میهمان ،کانه منفی خارجیبا وقوع ت یابد. اثر تکانه خارجی تولید افزایش میکم شدن تدریجی 

ها را جایگزین خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن
 ،در الگو توضیح داده شد ترپیشطور که همان .مرسوم استاز سوی خانوار  3کاالهای مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج

صادرات افت بسیار شدیدی پیدا ، د. با افت تولیدات و درآمد داخلیگردیا به خارج صادر میشود یا در داخل مصرف می تولید داخلی
خ ارز گران به دلیل افزایش نرمصرف کاالهای خارجی زیرا  ،ولی خانوار داخلی بیش از قبل به مصرف کاالی داخلی روی آورده است ،کرده

شد و  واحد داخل مصرف می 02 واحد بود، 122تکانه اگر تولیدات  از اصابت پیش ،تر شده است. برای مثالصرفهشده و کاالی داخلی به
شود و فقط یواحد آن داخل مصرف م 02اما این دفعه  واحد کاهش پیدا کرد، 02ولیدات به بعد از اصابت تکانه ت شد. واحد صادر می 02
طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی ، خانوار بهیعنی بعد از اصابت تکانه شود.واحد صادر می 12

هش مصرف کاالهای وارداتی کاهش ، به دلیل کااستمصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی  داشته است.
 کهای افزایش یابد  تواند به اندازه ، اما با توجه به کاهش تولید، نمیبا این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته ،قعیابد. در وامی

میزان صادرات کاالها تقویت و  ،بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید ،تدریجبه کاهش مصرف کاالهای خارجی را جبران کند.
های نسبی موجب ، تغییر قیمتهمچنینگردد.  ادل میترکیب سبد مصرفی خانوار متع ، وشودتر میواردات کاالهای مصرفی خانوار بیش

داتی را ای واراسطهها میزان استفاده از نهاده و. در ابتدا بنگاهگرددنیز میکننده کاالهای نهایی های تولیدجایگزینی مخارج توسط بنگاه
ای وارداتی نه میزان استفاده از نهاده واسطهبا کم شدن اثر تکا ،اند. اما در ادامهای داخلی را جایگزین آن کردهکاهش داده و نهاده واسطه

های تولیدی و سایر نهادهاضا برای نیروی کار تدریج با بهبود تقرو بوده و بهدر ابتدا با کاهش رو بهنیروی کار  ،یابد. همچنینافزایش می
یابی یک چارچوب تعادل عمومی از بهینهدر  و نیستنرخ بهره در این الگو متغیر سیاستی بانک مرکزی  افزایش پیدا کرده است.

اقتصادی فتار کارگزاران زا حاصل از رپس تغییرات آن به صورت درون آید.دست می هداری اوراق قرضه و پول بای خانوار بین نگهدورهبین
 کنندةسو افزایش نرخ بهره منعک کندمیتراز حقیقی پول کاهش پیدا  ،شده ناشی از تکانه خارجیگردد. با افزایش تورم ایجادتعیین می
به عنوان  نرخ رشد پایه پولی در رابطه با یکی از نتایج جالب این پژوهش .است های مالییا نرخ بازدهی دارایی دهیزینه قرضافزایش ه

طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی در واکنش به تکانه منفی . هماناست مرکزی متغیر سیاستی بانک
 سیاست پولیاتخاذ سعی در  ،کار نبرده و در واقع به دلیل حساسیت به افت تولیداتبانقباضی(  ای )سیاستسیاست پولی مقابله ،خارجی

                                              
 با عالمت منفی در فرمول درج شده است. نویسیولی در کد ،برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. . این1
گام ها به افزایش قیمت واکنشدر این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول در جهت . 2

ضریب ، (2222بوالرد و میترا ) پژوهشگذار است. بر اساس بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل تورم پس از اصابت تکانه اثر واکنشدارد. میزان برمی
نکند و به مقدار تعادلی  ها به صورت پیوسته رشدمشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت بانک مرکزی باید در بازه تورم در تابع سیاستی

 خود بازگردد.
3. Expenditure Switching 

انحراف معیار تکانه مخارج دولت

1. این پارامتر ماهیتاً عالمت منفی دارد. برای برآورد از مقدار مثبت استفاده شده، ولی در کدنویسی با عالمت 
منفی در فرمول درج شده است.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بی
سا

ه 2
مار

ش
14

01
ن 

ستا
تاب

34

توابعواکنشآنیمتغیرهابراساستکانهمنفیخارجی)تحریمهایاقتصادی(

توابع واکنش آنی، رفتار پویای متغیرهای مدل را در طول زمان به هنگام وارد شدن تکانه ای به 
اندازة یک انحراف معیار نشان می دهد. همان طور که در شکل )6( مشاهده می شود، بروز تکانه منفی 
خارجی همراه با افزایش مداوم نرخ ارز اسمی است. در واقع، بعد از وقوع تکانه خارجی، نرخ ارز اسمی 
برگشتی به سمت صفر نداشته و به سطحی باالتر گرایش پیدا کرده است که به دلیل داشتن ریشه 
از متغیر نرخ رشد ارز در الگوهای اقتصاد باز نوکینزی استفاده  واحد است. به همین دلیل، معموالً 
می شود. طبق نمودار نرخ رشد ارز، در ابتدا نرخ ارز جهش قابل توجهی نسبت به وضعیت پایدار خود 
دارد و بعد از آن نرخ رشد ارز کاهنده می شود تا به تراز قبلی خود برسد. این اتفاق به صورت آنی با 
کاهش تولید و افزایش تورم1 کل همراه است و این وضعیت رکود تورمی برای چند فصل ادامه می یابد 
و سپس به تدریج تولید افزایش و نرخ تورم کاهش می یابد. با بروز تکانه منفی خارجی، تقاضای داخلی 
و خارجی برای کاالهای داخلی بیش تر می شود که محرک افزایش تولید )غیرنفتی( است. از طرفی 
ابتدا  اثر در  این دو  برایند  تولید می شود که  باعث کاهش  تولید داخلی  نهایی  افزایش هزینه  دیگر، 
با غلبه اثر دوم همراه بوده و تولید را کاهش داده است. اما در ادامه، با افزایش قدرت رقابت پذیری 
منفی  تکانه  وقوع  با  می یابد.  افزایش  تولید  خارجی  تکانه  اثر  تدریجی  کم شدن  و  داخلی  کاالهای 
خارجی، همان طور که انتظار می رفت، میزان مصرف کاالی خارجی کاهش و قیمت کاالهای وارداتی 
افزایش داشته است. خانوار در ابتدا مصرف کاالهای داخلی را افزایش داده و آن ها را جایگزین کاالهای 
مصرفی خارجی کرده است که به جایگزینی مخارج2 از سوی خانوار مرسوم است. همان طور که پیش تر 
در الگو توضیح داده شد، تولید داخلی یا در داخل مصرف می شود یا به خارج صادر می گردد. با افت 
تولیدات و درآمد داخلی، صادرات افت بسیار شدیدی پیدا کرده، ولی خانوار داخلی بیش از قبل به 
مصرف کاالی داخلی روی آورده است، زیرا مصرف کاالهای خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز گران شده 
و کاالی داخلی به صرفه تر شده است. برای مثال، پیش از اصابت تکانه اگر تولیدات 100 واحد بود، 40 

1. در این الگو بانک مرکزی بر اساس تابع سیاستی خود در مواجهه با افزایش تورم با کاهش رشد حجم پول 
در جهت واکنش به افزایش قیمت ها گام برمی دارد. میزان واکنش بانک مرکزی به افزایش تورم بر مسیر تعدیل 
تورم پس از اصابت تکانه اثرگذار است. بر اساس پژوهش بوالرد و میترا )2002(، ضریب تورم در تابع سیاستی 
بانک مرکزی باید در بازه مشخصی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا شاخص قیمت ها به صورت پیوسته رشد 

نکند و به مقدار تعادلی خود بازگردد.
2. Expenditure Switching
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واحد داخل مصرف می شد و 60 واحد صادر می شد. بعد از اصابت تکانه تولیدات به 60 واحد کاهش 
پیدا کرد، اما این دفعه 50 واحد آن داخل مصرف می شود و فقط 10 واحد صادر می شود. یعنی بعد 
از اصابت تکانه، خانوار به طور نسبی به مصرف کاالی داخلی روی آورده و میزان صادر افت شدیدی 
داشته است. مصرف کل خانوار نیز که ترکیبی از مصرف کاالی داخلی و خارجی است، به دلیل کاهش 
مصرف کاالهای وارداتی کاهش می یابد. در واقع، با این حال که مصرف کاالهای داخلی افزایش داشته، 
اما با توجه به کاهش تولید، نمی تواند به اندازه ای افزایش یابد که کاهش مصرف کاالهای خارجی را 
جبران کند. به تدریج، بعد از کم شدن اثر تکانه و ریکاوری شدن تولید، میزان صادرات کاالها تقویت 
متعادل می گردد.  ترکیب سبد مصرفی خانوار  و  بیش تر می شود،  کاالهای مصرفی خانوار  واردات  و 
کاالهای  تولیدکننده  بنگاه های  توسط  مخارج  جایگزینی  موجب  نسبی  قیمت های  تغییر  همچنین، 
نهایی نیز می گردد. در ابتدا بنگاه ها میزان استفاده از نهاده واسطه ای وارداتی را کاهش داده و نهاده 
واسطه ای داخلی را جایگزین آن کرده اند. اما در ادامه، با کم شدن اثر تکانه میزان استفاده از نهاده 
واسطه ای وارداتی افزایش می یابد. همچنین، نیروی کار در ابتدا با کاهش رو به رو بوده و به تدریج با 
بهبود تقاضا برای نیروی کار و سایر نهاده های تولیدی افزایش پیدا کرده است. نرخ بهره در این الگو 
متغیر سیاستی بانک مرکزی نیست و در یک چارچوب تعادل عمومی از بهینه یابی بین دوره ای خانوار 
بین نگهداری اوراق قرضه و پول به دست می آید. پس تغییرات آن به صورت درون زا حاصل از رفتار 
تراز حقیقی  تکانه خارجی،  از  ناشی  ایجادشده  تورم  افزایش  با  تعیین می گردد.  اقتصادی  کارگزاران 
پول کاهش پیدا می کند و افزایش نرخ بهره منعکس کنندة افزایش هزینه قرض دهی یا نرخ بازدهی 
دارایی های مالی است. یکی از نتایج جالب این پژوهش در رابطه با نرخ رشد پایه پولی به عنوان متغیر 
سیاستی بانک مرکزی است. همان طور که از نمودار تابع واکنش آنی این متغیر پیداست، بانک مرکزی 
در واکنش به تکانه منفی خارجی، سیاست پولی مقابله ای )سیاست انقباضی( بکار نبرده و در واقع به 
دلیل حساسیت به افت تولیدات، سعی در اتخاذ سیاست پولی مساعدتی1 با لحاظ شرایط اقتصادی 
به طور  دارد.  مذکور همخوانی  نتیجۀ  با  نیز  می شود  مشاهده  ایران  در  که  آنچه  است.  داشته  حاضر 
اقتصاد  تکانه های بخش عرضه  و  اقتصادی  افزایش تحریم های  اخیر که شاهد  معمول، در دوره های 
بودیم، نرخ رشد پایه پولی افت قابل مالحظه ای نداشته است و این بدان معناست که بانک مرکزی در 

اتخاذ سیاست های انقباضی برای کنترل نرخ تورم ناتوان بوده است.

1. Accommodate
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طور شود نیز با نتیجۀ مذکور همخوانی دارد. بهاست. آنچه که در ایران مشاهده میشرایط اقتصادی حاضر داشته لحاظ با  1مساعدتی
دیم، نرخ رشد پایه پولی افت های بخش عرضه اقتصاد بوهای اقتصادی و تکانههای اخیر که شاهد افزایش تحریم ، در دورهمعمول

 کنترل نرخ تورم ناتوان بوده است. برایهای انقباضی بانک مرکزی در اتخاذ سیاستست که اای نداشته است و این بدان معنمالحظهقابل
 

 

 

 
 تابع واکنش آنی :6 شکل

 
 𝛅𝛅تحلیل حساسیت پارامتر 

 شدهسازیشبیهیند تولید، به بررسی واکنش وارداتی به عنوان بخشی از زنجیره عرضه در فرا برای پی بردن به نقش کاالهای واسطه
)سهم نهاده واسطه خارجی از کل نهاده  δسناریو مختلف برای پارامتر  سهدر ازای تکانه منفی خارجی تحت و نرخ ارز اسمی  ،، تورمتولید

اتی از کل ای واردهرچه سهم نهاده واسطه که کنید، مشاهده می(7) شکلپردازیم. در میدوره زمانی در الگو  32و برای ( هاواسطه بنگاه
نرخ ارز اسمی و تورم افزایش  ،های اقتصادی(خارجی )تحریم های منفیهنگام بروز تکانه، یابدها افزایش مینهاده مورد نیاز بنگاه

ای وارداتی از طرف  ست که هرچه وابستگی به نهاده واسطهاین بدان معنا. تری را تجربه کرده استتری داشته و تولید افت بیشبیش
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ها خانوارها به صادرات کاالهای خام که در آن مثال، برای یک کشور متکی برایمستقیم با ترکیب سبد مصرف خانوار مرتبط است. طور غیر هاین وابستگی ب. 2
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تحلیلحساسیتپارامتر

برای پی بردن به نقش کاالهای واسطه وارداتی به عنوان بخشی از زنجیره عرضه در فرایند تولید، 
به بررسی واکنش شبیه سازی شده تولید، تورم، و نرخ ارز اسمی در ازای تکانه منفی خارجی تحت 
 )سهم نهاده واسطه خارجی از کل نهاده واسطه بنگاه ها( و برای 
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ها خانوارها به صادرات کاالهای خام که در آن مثال، برای یک کشور متکی برایمستقیم با ترکیب سبد مصرف خانوار مرتبط است. طور غیر هاین وابستگی ب. 2
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سه سناریو مختلف برای پارامتر 
30 دوره زمانی در الگو می پردازیم. در شکل )7(، مشاهده می کنید که هرچه سهم نهاده واسطه ای 
وارداتی از کل نهاده مورد نیاز بنگاه ها افزایش می یابد، هنگام بروز تکانه های منفی خارجی )تحریم های 
اقتصادی(، نرخ ارز اسمی و تورم افزایش بیش تری داشته و تولید افت بیش تری را تجربه کرده است. 
این بدان معناست که هرچه وابستگی به نهاده واسطه ای وارداتی از طرف بنگاه های داخلی بیش تر 
ارز(  افزایش رابطه مبادله و نرخ  نتیجه  اقتصادی و در  تولیدات در هنگام بحران )تحریم های  باشد، 

بیش تر افت خواهد کرد. پس اقتصاد آسیب پذیرتر و رکود تورمی شدیدتر خواهد بود.1  

 
 تحلیل حساسیت : 7شکل 

 
 گیرینتیجهبحث و 

و  ،های اقتصادی( و اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم، هزینه نهایی بنگاههای منفی خارجی )تحریمسعی در بررسی تکانه پژوهش حاضردر ما 
 های اقتصاد ایران توضیح دهیم. را در داده شدهرمی مشاهدهشکاف تولید داریم تا بتوانیم رکود تو

سازی شده رکود تورمی در اقتصاد ایران الگو( برای توضیح لی و خارجیمقایسه با مطالعات داخای )در این منظور مجرای جداگانهبرای 
از نوع  ویژه، بهایهای واسطهتوجه تولیدات داخلی به نهادهوابستگی قابل ةدهند، که نشاناقتصاد ایرانهای آماری داده با توجه بهاست. 

 ،در این پژوهش مورد نظر بودههای طرف عرضه میزان اثرگذاری تکانهر در تعیین آنچه به عنوان مجرای متفاوت اثرگذاوارداتی آن است، 
الگوی پایه بخش عرضۀ  ،برای این منظوراست. یند تولید به عنوان بخشی از زنجیره عرضه در فراداخلی نقش کاالهای واسطه وارداتی و 

 ایهای تولیدکننده کاالی نهایی و واسطههای داخلی و خارجی به بنگاهتفکیک بنگاه ( باGali & Monacelli, 2005اقتصاد باز نوکینزی )
طریق استخراج منحنی فیلیپس عرضه و تولید از  ای وارداتی و داخلی در زنجیره سطهوا نقش کاالهای کهسازی شده نحوی الگوبه

 خوبی برای های اقتصاد ایران، این الگو تواناییبر اساس داده یافتهی تعمیمبا تخمین پارامترهای الگو ،در نتیجه یافته مشخص شود.تعمیم
  دارد. )توضیح رکود تورمی( های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایرانی اثرات تحریمسازشبیه

طور که در تولید(، همانهای منفی خارجی آثار خود را از مجاری تقاضا و عرضه کل )از طریق افزایش هزینه گو اصابت تکانهاین ال در
نسبت  تورم و کاهش سریع و به و گذارد. خروجی این الگو با جهش همزمان نرخ ارزمیجای در الگو بر نشان داده شده است،  (0شکل )

با بلوک به صورت همزمان نرخ ارز در این الگو  همخوان است. ،دهارائه ش (3) شکلکه در  ،شده در اقتصاد ایرانشدید رشد تولید مشاهده
ریق جایگزینی میان گذاری توسط خانوار )ترکیب تقاضای کل( و بلوک عرضه از طق جایگزینی در سبد مصرف و سرمایهطری تقاضا از

اخلی از مصرف کاالهای خانوار د ،تقاضادر بخش با افزایش نرخ ارز بازخورد دارد. ها ای داخلی و خارجی توسط بنگاهکاالهای واسطه
با کاهش قیمت نسبی  ،همچنینیابد. ترکیب مخارج خانوار تغییر مید و آورو به مصرف کاالهای داخلی روی می کاهدوارداتی می

دو اثر باعث این  پسگردد. تقویت می داخلیبه کاالهای مصرفی خارجی، تقاضای خارج )صادرات( برای کاالهای داخلی کاالهای مصرفی 
 د. نشواضا برای کاالهای مصرفی داخلی میافزایش تق

وارداتی به  کننده کاالهای نهایی را از طریق نهاده کاالی واسطههای داخلی تولیدینه نهایی بنگاههزافزایش نرخ ارز  ،در بخش عرضه
یند تولید سهم مشخصی را بر اساس ساختار در فرا ای وارداتی و داخلیهای واسطهادهنه دهد.عنوان بخشی از زنجیره عرضه افزایش می

ها جای آنیابد و بهمی ها کاهشهای واسطه وارداتی میزان واردات آنیش نرخ ارز با افزایش قیمت نهادهتولید دارند و در هنگام افزا
، به علت گرفتبخش خانوار صورت می، که در شوند و در واقع همان جایگزینی مخارجتر بکار گرفته میای داخلی بیشکاالهای واسطه

شکل گرفتن زنجیره عرضه در طول  و موجود ساختار تولیدو وری به واسطه فنااما شود. تولید انجام می های نسبی، در بخشتغییر قیمت
ه، تغییر و جانشینی گاو سهم مشخص کاالهای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطه بن ،زمان )در قبل و بالفاصله پس از بروز تکانه خارجی(

ای وارداتی به صورت آنی ممکن نیست. این محدودیت مانعی برای جایگزینی کاالهای واسطه های واسطههای داخلی با نهادهکامل نهاده
ای که بر نهداخلی با اثر هزیکننده تولیدهای بنابراین، افزایش نرخ ارز در بخش بنگاهشود. مدت میاتی با نمونه داخلی در افق کوتاهوارد

)که در باالتر توضیح داده تر خانوار داخلی و خارجی مانع از افزایش تولید در ازای تقاضای بیش ،گذاردزنجیره عرضه در فرایند تولید می
 با افزایش تقاضای کاالهای مصرفی داخلی از جانب خانوار داخلی و خارجی و کاهش عرضه کاالهای مصرفی داخلی نهایتاً شود.شد( می

  .را خواهیم داشت از مجرای عرضۀ کل ها( افزایش تورم کله دلیل افزایش هزینه نهایی بنگاه)ب

-۰.۰۸  
-۰.۰6  

-۰.۰4  
-۰.۰2  

۰.۰۰ 

تولید

y,0.9 y,0.5 y,0.1

۰.۰۰ 

۰.۰2 

۰.۰4 

۰.۰6 

۰.۰۸ 

تورم

pi,0.9 pi,0.5 pi,0.1

-۰.2  
۰.۰ 
۰.2 
۰.4 
۰.6 
۰.۸ 

نرخ ارز اسمی

eps,0.9 eps,0.5 eps,0.1

شکل7:تحلیلحساسیت

1. این وابستگی به طور غیرمستقیم با ترکیب سبد مصرف خانوار مرتبط است. برای مثال، برای یک کشور متکی 
به صادرات کاالهای خام که در آن ها خانوارها تمایل به مصرف کاالهای مدرن و به روز دنیا دارند، وابستگی به 

فناوری و کاالهای واسطه ای باالست.
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بحثونتیجهگیری

اثرات  و  اقتصادی(  )تحریم های  منفی خارجی  تکانه های  بررسی  در  پژوهش حاضر سعی  در  ما 
افزایش نرخ ارز بر تورم، هزینه نهایی بنگاه، و شکاف تولید داریم تا بتوانیم رکود تورمی مشاهده شده 

را در داده های اقتصاد ایران توضیح دهیم. 
برای این منظور مجرای جداگانه ای )در مقایسه با مطالعات داخلی و خارجی( برای توضیح رکود 
تورمی در اقتصاد ایران الگوسازی شده است. با توجه به داده های آماری اقتصاد ایران، که نشان دهندة 
به  آنچه  وارداتی آن است،  نوع  از  به ویژه  نهاده های واسطه ای،  به  تولیدات داخلی  قابل توجه  وابستگی 
عنوان مجرای متفاوت اثرگذار در تعیین میزان اثرگذاری تکانه های طرف عرضه در این پژوهش مورد 
نظر بوده، نقش کاالهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان بخشی از زنجیره عرضه در فرایند تولید است. 
برای این منظور، بخش عرضۀ الگوی پایه اقتصاد باز نوکینزی )Gali & Monacelli, 2005( با تفکیک 
بنگاه های داخلی و خارجی به بنگاه های تولیدکننده کاالی نهایی و واسطه ای به نحوی الگوسازی شده که 
نقش کاالهای واسطه ای وارداتی و داخلی در زنجیره عرضه و تولید از طریق استخراج منحنی فیلیپس 
تعمیم یافته مشخص شود. در نتیجه، با تخمین پارامترهای الگوی تعمیم یافته بر اساس داده های اقتصاد 
ایران، این الگو توانایی خوبی برای شبیه سازی اثرات تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران 

)توضیح رکود تورمی( دارد. 
در این الگو اصابت تکانه های منفی خارجی آثار خود را از مجاری تقاضا و عرضه کل )از طریق 
افزایش هزینه تولید(، همان طور که در شکل )4( نشان داده شده است، در الگو بر جای می گذارد. 
تولید  رشد  شدید  به نسبت  و  سریع  کاهش  و  تورم  و  ارز  نرخ  همزمان  جهش  با  الگو  این  خروجی 
مشاهده شده در اقتصاد ایران، که در شکل )3( ارائه شده، همخوان است. نرخ ارز در این الگو به صورت 
)ترکیب  از طریق جایگزینی در سبد مصرف و سرمایه گذاری توسط خانوار  تقاضا  بلوک  با  همزمان 
توسط  خارجی  و  داخلی  واسطه ای  کاالهای  میان  جایگزینی  طریق  از  عرضه  بلوک  و  کل(  تقاضای 
وارداتی  از مصرف کاالهای  تقاضا، خانوار داخلی  ارز در بخش  نرخ  افزایش  با  بازخورد دارد.  بنگاه ها 
می کاهد و به مصرف کاالهای داخلی روی می آورد و ترکیب مخارج خانوار تغییر می یابد. همچنین، 
با کاهش قیمت نسبی کاالهای مصرفی داخلی به کاالهای مصرفی خارجی، تقاضای خارج )صادرات( 
برای کاالهای داخلی تقویت می گردد. پس این دو اثر باعث افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی داخلی 
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می شوند. 
را  نهایی  کاالهای  تولیدکننده  داخلی  بنگاه های  نهایی  هزینه  ارز  نرخ  افزایش  عرضه،  بخش  در 
نهاده های  افزایش می دهد.  زنجیره عرضه  از  به عنوان بخشی  وارداتی  نهاده کاالی واسطه  از طریق 
واسطه ای وارداتی و داخلی در فرایند تولید سهم مشخصی را بر اساس ساختار تولید دارند و در هنگام 
افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت نهاده های واسطه وارداتی میزان واردات آن ها کاهش می یابد و به جای 
آن ها کاالهای واسطه ای داخلی بیش تر بکار گرفته می شوند و در واقع همان جایگزینی مخارج، که در 
بخش خانوار صورت می گرفت، به علت تغییر قیمت های نسبی، در بخش تولید انجام می شود. اما به 
واسطه فناوری و ساختار تولید موجود و شکل گرفتن زنجیره عرضه در طول زمان )در قبل و بالفاصله 
پس از بروز تکانه خارجی(، و سهم مشخص کاالهای واسطه وارداتی از کل نهاده واسطه بنگاه، تغییر 
و جانشینی کامل نهاده های داخلی با نهاده های واسطه ای وارداتی به صورت آنی ممکن نیست. این 
محدودیت مانعی برای جایگزینی کاالهای واسطه وارداتی با نمونه داخلی در افق کوتاه مدت می شود. 
بنابراین، افزایش نرخ ارز در بخش بنگاه های تولیدکننده داخلی با اثر هزینه ای که بر زنجیره عرضه 
در فرایند تولید می گذارد، مانع از افزایش تولید در ازای تقاضای بیش تر خانوار داخلی و خارجی )که 
در باالتر توضیح داده شد( می شود. نهایتاً با افزایش تقاضای کاالهای مصرفی داخلی از جانب خانوار 
بنگاه ها(  نهایی  هزینه  افزایش  دلیل  )به  داخلی  کاالهای مصرفی  عرضه  کاهش  و  و خارجی  داخلی 

افزایش تورم کل از مجرای عرضۀ کل را خواهیم داشت. 
همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه سازی متغیرها، برخالف تمایل خانوار داخلی به 
برای  تقاضای کشورهای خارجی  افزایش  و  نمونه خارجی  با  جانشین سازی کاالهای مصرفی داخلی 
واردات کاالها از کشور داخلی )افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی در بازار بین المللی(، بنگاه های 
داخلی به دلیل کاهش حجم کاالهای واسطه وارداتی با محدودیت در افزایش تولید مواجه هستند. 
در نتیجه، همان طور که از توابع واکنش آنی مشاهده می شود، رکود تورمی حادث می گردد. در این 
فرایند، پارامتر تعیین کننده در شدت تغییرات تولید و تورم و نهایتاً توضیح رکود تورمی در اقتصاد 
ایران، سهم کاالهای واسطه وارداتی در مقایسه با کاالی واسطه داخلی است. همان طور که در بخش 
تحلیل حساسیت برای پارامتر مربوطه توضیح داده شد، هرچه سهم کاالهای واسطه وارداتی از کل 
نهاده واسطه ای تولید بیش تر باشد، میزان کاهش تولید و افزایش تورم در پی تکانه های منفی خارجی 

بیش تر خواهد بود. 
توصیه سیاستی این پژوهش در بُعد عرضه اقتصاد، بهبود فضای کسب وکار و اتخاذ سیاست های 
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تشویقی صنعتی، به ویژه برای بخش های تولیدی است که با روان تر ساختن زنجیره عرضه در داخل، 
قابلیت ایجاد ارزش افزوده باالیی دارند. در بُعد تقاضای کل، اجرای سیاست های کالن اقتصادی برای 
به  تحدید عملکرد موافق چرخه ای درآمدهای نفتی و سیاست های پولی و مالی انبساطی )که غالباً 
کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می گردد و صرفه اقتصادی واردات کاالهای مصرفی را که بنیۀ تولیدی 

در داخل ندارند تقویت می کنند( توصیه می گردد. 
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1. Input 
2. Output 

 صنعت
 خدمات 52%

32% 

 کشاورزی
13% 

 تولید برق
2% 

 معدن
1% 

پيوست 2: شاخص قيمت توليدکننده و اجزای آن

از سهم شاخص  نیمی  تقریباً  فعالیت های صنعتی  است،  از شکل )1پ( مشخص  همان طور که 
قیمت تولیدکننده را شامل می شوند. بنابراین، برای پی بردن به اهمیت کاالهای واسطه وارداتی و 
داخلی در فرایند تولیدات داخلی می توان از داده ها1 و ستانده های2 بخش صنعت در سال های مختلف 

استفاده کرد.

                      (  ) 
                    (  ) 
                   (  ) 
                        (  ) 
                        (  ) 
                (  ) 
                 (  ) 
                     (  )   
                            (  ) 
                   (  )  
                                          (  )  
                                          (  ) 

 الگو شامل: یزامتغیرهای درون
}                    ,          , ,         ,   ,   ,   ,   ,   ,    ,   ,     ,     ,     ,     ,    ,       ,        { 

 زای الگو شامل:فرایندهای برون
 {     ,                    ,        ,     ,    ,                              ,     } 

 
 کننده و اجزای آنتولید متشاخص قی: 2پیوست 

 .دنشوشاخص قیمت تولیدکننده را شامل مینیمی از سهم  های صنعتی تقریباًاست، فعالیتمشخص  (پ1) شکلطور که از همان
بخش  2هایو ستانده 1هادادهتوان از های واسطه وارداتی و داخلی در فرایند تولیدات داخلی میهمیت کاالبرای پی بردن به ا بنابراین،

 های مختلف استفاده کرد.صنعت در سال
 

 
 جزای مختلف شاخص قیمت تولیدکنندهسهم ا پ:1شکل 

 1331داده مرکز آمار  منبع:
 

 ایای بخش صنعت و سهم کاالهای واسطههاجزای داده: 3پیوست 
. ارندهای بخش صنعت ددرصد( از داده 30مواد اولیه و کاالهای واسطه تولید سهم بسیار باالیی ) دهد که، نشان می(پ1جدول )

 کنندهسهم باالی آن در شاخص قیمت تولیدبرای بخش صنعت بوده و دلیل انتخاب این بخش  این تحلیل صرفاً ،شدطور که گفته همان
های مختلف است. تا جایی که اطالعات آماری برای سال 1330ت در سال های بخش صنعدهندة اجزای دادهبوده است. این جدول نشان

واد اولیه و نشان دادن سهم باالی کاالهای واسطه و م ویژه،اما هدف از آوردن یک سال  ،توان از آن استفاده کرد، میوجود داشته باشد
 های بخش صنعت است. اهمیت آن از کل داده

 
 (الیر ونیلیارقام م) های صنعتی فعالیت صنعتی کارگاه های ارزش داده پ:1ل جدو

 مواد مصرفی
 غذایی

لوازم 
 مصرفی

 خدمات آب برق سوخت
 صنعتی

کاالهای مواد خام و اولیه،
 واسطه

 جمع

0321310 0213233 03301232 03303233 0123332 03120010 2313002003 3202330330 
 درصد 300/2 210/2 2210/2 211/2 210/2 2213/2 2213/2

 1330سالنامه آماری مرکز آمار سال  منبع:
 

 شاخص رابطه مبادله: 4پیوست 

                                              
1. Input 
2. Output 

 صنعت
 خدمات 52%

32% 

 کشاورزی
13% 

 تولید برق
2% 

 معدن
1% 

شکل1پ:سهماجزایمختلفشاخصقیمتتولیدکننده
منبع: داده مرکز آمار 1397

1. Input
2. Output



ر...
ی د

طه ا
اس

ی و
ها

اال
ش ک

 نق
، و

رز
خ ا

 نر
ت

یرا
تغی

ی، 
رج

خا
ی 

ها
انه 

تک
ان

کار
هم

 و 
ی 

الن
صیق

د 
هب

ش

45

پيوست 3: اجزای داده های بخش صنعت و سهم کاالهای واسطه ای

 94( باالیی  بسیار  سهم  تولید  واسطه  کاالهای  و  اولیه  مواد  که  می دهد  نشان  )1پ(،  جدول 
درصد( از داده های بخش صنعت دارند. همان طور که گفته شد، این تحلیل صرفاً برای بخش صنعت 
بوده و دلیل انتخاب این بخش سهم باالی آن در شاخص قیمت تولیدکننده بوده است. این جدول 
برای  آماری  تا جایی که اطالعات  نشان دهندة اجزای داده های بخش صنعت در سال 1394 است. 
سال های مختلف وجود داشته باشد، می توان از آن استفاده کرد، اما هدف از آوردن یک سال ویژه، 
نشان دادن سهم باالی کاالهای واسطه و مواد اولیه و اهمیت آن از کل داده های بخش صنعت است. 

جدول1پ:ارزشدادههايفعالیتصنعتيکارگاههايصنعتي)ارقاممیلیونریال(

مواد 
مصرفی 
غذایی

لوازم 
مصرفی سوخت برق آب خدمات 

صنعتی

مواد خام و 
اوليه،کاالهای 

واسطه
جمع

5807376 6013299 49361090 53959299 5128890 43124474 2879542468 3042936895
0/0019 0/0019 0/016 0/017 0/0016 0/014 0/946 درصد

منبع: سالنامه آماری مرکز آمار سال 1394
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پيوست 4: شاخص رابطه مبادله

همان طور که در شکل )2پ( مالحظه می شود، شاخص رابطه مبادله همزمان با جهش ارزی سال 
1397 افزایش چشمگیری داشته است. این نمودار حاکی از آن است که به هنگام تحریم های اقتصادی 
و افزایش نرخ ارز توام با آن، قیمت کاالهای صادراتی به اندازة کاالهای وارداتی افزایش پیدا نکرده، و 

موازنه تجاری به ضرر ایران تغییر کرده است.

گیری داشته است. افزایش چشم 1331با جهش ارزی سال شاخص رابطه مبادله همزمان  ،شودمالحظه می (پ2) شکلدر  طور کههمان
کاالهای  ، قیمت کاالهای صادراتی به اندازةم با آنهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز تواتحریمز آن است که به هنگام اکی ااین نمودار ح

 و موازنه تجاری به ضرر ایران تغییر کرده است. ،وارداتی افزایش پیدا نکرده
 

 
 شاخص قیمت )دالری( واردات به صادرات پ:2شکل 

 1330بر اساس سال پایه  مرکز آمار ایران،منبع: 
 

 مقایسه رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی با رشد نرخ ارز بازار آزاد )مرکز آمار(: 5پیوست 
 

 
 شاخص قیمت )دالری( واردات به صادرات  پ:3شکل 

 1330بر اساس سال پایه  منبع: مرکز آمار ایران،
 

 : توابع چگالی پسین و پیشین پارامترها6پیوست 
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 شاخص رابطه مبادله

-2۰.۰  
-1۰.۰  

۰.۰ 
1۰.۰ 
2۰.۰ 
3۰.۰ 
4۰.۰ 
5۰.۰ 
6۰.۰ 
7۰.۰ 

 درصد رشد نرخ ارز بازار  (1۰۰=1395( )فصل جاری نسبت به فصل قبل )درصد رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی ریالی   

شکل2پ:شاخصقیمت)دالری(وارداتبهصادرات
منبع: مرکز آمار ایران، بر اساس سال پایه 1395
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بازار آزاد )مرکز  ارز  با رشد نرخ  پيوست 5: مقایسه رشد شاخص قيمت کاالهای وارداتی 
آمار(

گیری داشته است. افزایش چشم 1331با جهش ارزی سال شاخص رابطه مبادله همزمان  ،شودمالحظه می (پ2) شکلدر  طور کههمان
کاالهای  ، قیمت کاالهای صادراتی به اندازةم با آنهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز تواتحریمز آن است که به هنگام اکی ااین نمودار ح

 و موازنه تجاری به ضرر ایران تغییر کرده است. ،وارداتی افزایش پیدا نکرده
 

 
 شاخص قیمت )دالری( واردات به صادرات پ:2شکل 

 1330بر اساس سال پایه  مرکز آمار ایران،منبع: 
 

 مقایسه رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی با رشد نرخ ارز بازار آزاد )مرکز آمار(: 5پیوست 
 

 
 شاخص قیمت )دالری( واردات به صادرات  پ:3شکل 

 1330بر اساس سال پایه  منبع: مرکز آمار ایران،
 

 : توابع چگالی پسین و پیشین پارامترها6پیوست 
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 شاخص رابطه مبادله
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 درصد رشد نرخ ارز بازار  (1۰۰=1395( )فصل جاری نسبت به فصل قبل )درصد رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی ریالی   

شکل3پ:شاخصقیمت)دالری(وارداتبهصادرات
منبع: مرکز آمار ایران، بر اساس سال پایه 1395
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پيوست 6: توابع چگالی پسين و پيشين پارامترها

 
 

 گلمن-: آزمون صحت برآورد بروکز7پیوست 
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پيوست 7: آزمون صحت برآورد بروکز-گلمن

 
 

 گلمن-: آزمون صحت برآورد بروکز7پیوست 
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