پژوهشهایاقتصادپولی،مالیدورهجدید،سالبیستوششم،شمارة،18پاییزوزمستان 1398


تحليل غيرخنثايی اثرات سياستهای پولی از طريق نرخ
بهره اسمی در الگوی سيدراسکی تعميميافته در اقتصاد
ايران :رويکرد کنترل بهينه

1

حجت ايزدخواستی

2

استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران 
نوراله صالحی آسفجی

3

استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
ياسر بالغی اينالو

4

دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و
مدیریت دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران

تاریخدریافت 1397/12/10تاریخپذیرش1399/2/8


چکيده
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اقتصادایرانبیايررایناست با ششپذیربودنتقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب يرخبهارهاسامی
درتاب ملووبیتجداییياپذیر ،سیاستپولیدروتيیتیکثواختخثایيیست.بثابراین،سیاستپولی ا 
مثجرب  اهش3/6درصدیيرخرشدبهرهاسمیشود،باعثافازایشتقاتاایمايادههاایواقيایپاولاز
9/82ب 10/63شدهاست.دريهایت،باعثافزایشسال سارمای ساراي ،تولیادساراي ومصاررساراي از
2/90،8/46و2/38ب 3/07،9/42و2/48شدهاست.عبوهبراین،يتایجشبی سازیدروتيیتیکثواخت
دراقتصادایراندردوره(،)1394-1434بیايررایناست سیاستپولی مثجاربا  ااهشيارخبهاره
اسمیشود،سل سرمای ،تولیدومصررسراي راب طورپیوست افزایشمیدهد .


کليدواژهها :ابرخثااییپول،ايباشتسرمای ،سیاستپولی،يرخبهرهاسمی ،ثترلبهیث  .
طبقهبندی  E40, E52:JEL


مقدمه

اگرر درادبیاتاقتصاد بنمربوطب ايتظاراتعقبیای ،1ا تاوهمپاولی2وجاودياداردو
بازارهاتسوی میشويد،سیاستپولیاثرواقيیبراقتصاديدارد (Begg, 1980, Sidrauski, 1967,

)Lucas, 1972؛اماررويریتياملبینبخشحقیقیوپاولی،ازپرساشهااییباوده ا مکاتا 
مختوفاقتصادیب آنپاسخهاایمتدااوتیدادهاياد.درایانزمیثا فرتای هاایمختودایدرماورد
رابل یبینبخشحقیقیوبخشپولیاقتصادملرحشدهاست:یاگفرتای بیاايررخثاایباودن
پولدربوثدمدتاست.فرتی ایدیرربیايررابرخثایبودن3پولدربوثدمدتاست4؛امااپاذیرش
________________________________________________________________
-1ايتظاراتعقبیای(،)Rational expectatiosبیاايررایاناسات ا واحادهایاقتصاادیبا طاورهوشامثداي ازتماامی
اطبعاتقابلدسترسجهتتغییراتآیثدهمتغیرهایاقتصادیبهرهبارداریمای ثثاد.ایاناصالبحبارایتوصایفبسایاریاز
شرایطاقتصادیاستدادهمیشود پیامدآ يهاتاحدودیب آيچ مارد ايتظااروقاوعآنرادارياد،وابسات اسات.ملاابقرثاین
فرتی ای،اگرهرگوي اقدا سیاستیدولتب مثظورتأثیرگذاریبراقتصادتوساطواحادهایاقتصاادیپایشبیثایشاود،بایاثار
خواهدبود .
2-Money illusion
3-Super-neutrality
-4فرتی یخثایبودنپاول() Neutrality of moneyبیاايررایاناسات ا تغییاراتدارمایدرسال عرتا یپاولدر
بوثدمدتهیچروي تأثیریبرسل متغیرهایواقيیيداردفرتی یابرخثایبودنپول()Super-neutralityبیاايررایاناسات
تغییراتدارمیدريرخرشدعرت یپولدربوثدمدتبرسل متغیرهایواقيیتأثیرگذاريیست( .)Sidrauski, 1967
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یاردهریگازفرتی هایفوقبريقاشسیاساتهاایپاولیدراقتصاادتأثیرگاذاراسات.درایان
راستا،)1967(Sidrauski،درمقال ایپای ای1برایاولینباربابسطالروی)Ramsey (1928در
رارروکیگالرویرشديکو بسیکی،باقراردادنپولدرتاب ملووبیتب تحویليقشپولدر
اقتصادپرداخت است.يتایجویبیايررابرخثاااییپاولاسات ا درآندروتايیتیکثواخات،2
تولیدواقيیمستقلازيرخرشدعرت پولاست.هررثدسایراثراتسیاستهایپولیومدلهاای
پویایخارجازوتيیتیکثواختپیچیدگیهایبیشتریخواهثادداشات.درالراویسیدراساکی
دوشرطدريظرگرفت میشود:اوالً،عرت پولدرطولزمانبايرخثابت،گسترشمییابد.ثايیااً،
دروتيیتیکثواخت،مايدههایواقيیپول3درطولزمانثابتاستReis(2007).بیانمی ثاد
برقرارییکیازایندوشرط،مثجرب ابرخثااییپولمیشود.برقراریشرطاولبا ایانميثای
است یگافزایشدرعرت پولدروتايیتیکثواخات،يارخبهارهاسامی4رامتثاسا بااآن
یکبارافزایشمیدهدوب خاطرایثک ايتظارتغییريرخبهرهاسمیدرآیثادهوجاوديادارد،ارتبااط
بینسیاستپولیبايرخرشداقتصادیقل میشود.بابرقراریشرطدو ،ملووبیتيهاییمصارر
يیزثابتخواهدبودودرتاب ملووبیتجداییپذیر،يرخرشدپولیيمیتوايدبارايریازهپا اياداز
تأثیرگذارباشدوابرخثایاست.ررويریتياملبینبخشحقیقیوپاولی،ازپرساشهااییباوده
مکات مختوفاقتصادیب آنپاسخهایمتداوتیدادهايد.دراینزمیث فرتی هایمختودایدر
موردرابل یبینبخشحقیقیوبخشپولیاقتصادملرحشدهاست.بافرض شاشپاذیرباودن
تقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب يرخبهرهاسمیوتأثیرگذاریمايدههایواقيیپولدرتااب 
ملووبیتجداییياپذیربرملووبیتيهاییمصرر،سیاساتپاولیمایتوايادازطریاقيارخبهارهی
________________________________________________________________
1-Seminal paper
-2وتيیتیکثواخت(،)steady stateوتيیتیاست درآناقتصادواقيیدرتيادلاساتومصارر،سارمای وتولیاددر
طولزمانتغییريکثد.يکت اینتيریفایناست اینتيریفيیازمثداینيیست وتيیتیکثواخات،وتايیتيهااییباشاد
) .(Reis, 2007
3-Real money balances
-4يرخبهرهاسمی(،) nominal interest rateیگمتغیر بندراقتصاادپاولیاساتوبرابارباايارخباازدهیرویاوراق
قرت است شاملدوجزءتغییراتقیمتاوراققرت ب اتاف يرخبهرهپرداختیرویاوراقاست( .)Cessarano, 1998
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اسمیبرمصرر،ايباشتسرمای وتولیدتأثیرگذارباشد.بثابراین،سیاستپولی مثجاربا تغییار
يرخبهرهیاسمیشود،میتوايدبراقتصادواقيیاثرداشت باشد.درهمینراستا،هدراصاویایان
تحقیق،تحویلغیرخثااییاثراتسیاستهایپولیازطریقيرخبهرهاسمیدرالراویسیدراساکی
تيمیمیافت دراقتصادایرانبااستدادهازرویکرد ثترلبهیث است.تحویالمربوطا ابتاداباا االیبره
ردنوتحویلحساسیتمتغیرهای ابنالراودروتايیتیکثواخاتدراقتصاادایارانصاورت
گرفت است.دريهایات،شابی ساازیمسایرمتغیرهاای ابنالراودروتايیتیکثواخاتدردوره
(،)1394-1434بااستدادهازير افزارGAMSصورتگرفت است .
درادام ،دربخش دو مروریبرمبايیيظریوپیشیث تحقیقابرخثاایییااثرگذاربودنپولو
تشری تقابل بیندويظری ابرخثااییپولباايتظاراتعقبییوابرخثاایيباودنپاولدرمادلهاای
رشدباپولپرداخت میشود.دربخشسو ،الرویتحقیقبرمبثایالرویسیدراسکیتيمایمیافتا 
بااستدادهالروی ثترلبهیث حلخواهدشد.دربخشرهار ،ب  الیبره ردنالرووشابی ساازی
مسیرمتغیرهاپرداخت میشود.دريهایت ،يتیج گیریوارار پیشثهادهایسیاستی صورتمیگیرد .

ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

ررويریتياملبینبخشحقیقیوپولی،ازپرسشهاییبوده مکات مختوفاقتصادیبا 
آنپاسخهایمتداوتیدادهايد.دراینزمیث فرتی هایمختودیدرموردرابل یبینبخشحقیقای
وبخشپولیاقتصادملرحشدهاست:یاگفرتای بیاايررخثاایباودنپاولدربوثدمادتاسات.
فرتی ایدیرربیايررابرخثایبودنپولدربوثدمدتاست؛اماپذیرشیاردهریگازفرتی های
فوقبريقشسیاستهایپولیدراقتصادتأثیرگذاراست .
دروتيیتیکثواخت،ايتظارات،سازو اریراایجادمی ثد ا پایشبیثایدرساتصاورت
میگیرد،1بثابراینتحویلمدلهایرشدباپول،2ممکناستیگحالتخاصمدلهایايتظاارات
________________________________________________________________
1-Mechanism
-2يراه ثیدب  Tobin (1965) and Sidrauski (1967):
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عقبییباسیاستپولیاصولی 1باشثد،اماايتخاکيرخهایمختوفرشدذخیرهپولاسامیممکان
استب طورتمثیبیايررمسیرهایمختوفوتيیتیکثواختبرایسرمای وتولیدباشد ا مای-
توانگدتپولابرخثایيیست.بثابراین،ب يظرمیرسد بیندويظری ابرخثااییپولباايتظاارات
عقبییوالزاماًابرخثایيبودنپولدرمدلهایرشدباپول،تثاقضوجوددارد ،درادام با آن
پرداخت خواهدشدRamsey (1928).اولینباردرمقال ایپای ای2باعثوانيظری یریاتیپا -
ايداز،ازالروییاستداده رده امروزهالروییمبثابارایملاليا یتخصای

باینزماايی3بهیثا 

مثاب است.ویب مثظورتيیینمیزانپ ايدازیگجامي ب حلالرویملرحشادهپرداختا  وبا 
اینيتیج رسیدهاست افزایش،ثباتیا اهشمصارربساتریبا ایاندارد ا تولیاديهاایی
سرمای (خال

شدهازرشدجميیت)،بیشتر،مساویویا مترازيرخرجحانزمايیباشد.هررا 

تولیديهاییسرمای درمقایس بايرخرجحانزماايیبیشاترباشاد،ارزشخواهادداشات ا سال 
مصررجاریمحدودشودتاامکانلذتازمصرربیشترآتیفراهمشاود.بثاابرایناگاردرابتادا
تولیديهاییسرمای باالباشد،مصرردرطولزماندرمسیربهیث درحالافزایشخواهدبود .
باتحویالدرفااایالراویپایا ای)،Sidrauski (1967با عثاوانمادلبساطیافتا الراوی
)،Ramsey (1928مايده هایواقيایپاوليیازبارایاولاینبااربا هماراهمصاررواقيایدرتااب 
ملووبیتواردمیشويد.دراینالروفرضمیشود اوالًعرت پولدرطولزمانبايارخثابات
مییابد.ثايیاً،دروتيیتیکثواخات،ماياده هاایواقيایپاولدرطاولزماانثاباتاسات.
بثابراین،باتوج ب ایندوشرط،يتایجابرخثااییپولحاصلمیشود.يتاایجویبیاايررایاناسات
افزایشدريرخگسترشپولی4باعثافزایشبرابردريرختغییرقیمتهاو اهشذخیرهيقادی
واقيی5می شاود،اماابارمصارروتايیتیکثواخاتاثرگاذاريیسات.بثاابراین،افازایشدريارخ
گسترشپولی،سل ملووبیتوتيیتیکثواخترا اهشمیدهد.در وتاهمادت،افازایشدر
________________________________________________________________
1-Systematic
2-Seminal paper
3-Intertemporal
4-Rate of monetary expansion
5-Stock of real cash
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يرخگسترشپولیميادلافزایشدرپرداختهایايتقالیدولتب بخشخصوصیاست،بثابراین،
باعثافزایشدرمصررو اهشدريرخايباشتسرمای میشود .
) Fischer (1979يشانمیدهد برایتاب ملووبیتباریسگگریزیيسبیثابت،1ب جزدر
حالتی تاب ملووبیتلراریتمیجداییپذیراست،يرخايباشتسرمای ب طورماباتدرارتبااطباا
يرخرشدپولیاست.2بیا

()1980درفااایتحویوای

بیاانمای ثاد ا در

وتيیتیکثواخت،دوشرطبرایابرخثای باودنپاولالز اسات:اول،ایثکا پاولدربحاثتااب 
مصرروارديشود،دو ،ایثک تقاتایپولمستقلازيرخبهرهاسمیباشاد.بثاابراین،درصاورت
ششپذیربودنتاب تقاتایمايدههایواقيیپاوليسابتبا يارخبهارهیاسامیوتأثیرگاذاری
مايدههایواقيیپولدرتاب ملووبیتجداییياپذیربرملووبیتيهاییمصرر،سیاستپولیمای-
توايدازطریقيرخبهرهیاسمیبرمصرر،ايباشتسرمای وتولیدتأثیرگذارباشد .
) Rebelo & Xie (1997ميتقديد پولدروتيیتیکثواختبرتولیدتأثیرگذاريیست،اما
میتوايددرمرحو گذار3ب وتيیتیکثواخت،برآنتأثیرگذارباشدواثراتسیاساتهاایپاولی
درمرحو گذاربالحاظ ردناثراتجايبیتولیدمیتوايدسال رفااهاجتمااعیراافازایشدهاد.
)،Turnovsky (2000يشانمیدهد لحاظ ردنمبادل درونزابینفراغت -ار( شاشپاذیر
بودنعرت يیروی ار)،باعثتغییراتاساسیدرساختارتيادلیاقتصادمایشاودوباعاثمبادلا 
بینفراغت-رشدمیشود .
)،Reis (2007درمقال ایباعثوانغیرخثایبودنپولدرالراویسیدراساکی،بیاانمای ثاد
درالرویسیدراسکیدوشرطدريظرگرفت میشود:اوالً،عرت پولدرطاولزماانباايارخ
________________________________________________________________
1-Constant relative risk aversion
-2درملاليا فیشارتااب ملووبیااتبا صاورت

اساات.همچثاین)Asako (1983يشااان

میدهددرشرایلی مصررومايدههایواقيیپولمکملهمباشثد،يرخرشدسری ترپولیمثجاربا ايباشاتسارمای  متار

می شود.ایناثراثتور برايباشتسرمای اشارهبردورهايتقالیازیگمسیرتيادلییکثواختبا مسایرتياادلیدیراردارد ا 

متداوتازاثرتور باريسابتسارمای با يیاروی ااردروتايیتیکثواخاتدرملاليا ی(1965)Tobinاسات ا درآن
است .
3-Transition
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ثابتافزایشمییابد.بثابراین،یگافزایشدرعرت پولدروتيیتیکثواخت،يرخبهارهاسامی
رامتثاس باآنیکبارافزایشمیدهدوب خاطرایثک ايتظارتغییريرخبهرهاسمیدرآیثدهوجاود
يدارد،ارتباطبینسیاستپولیبايرخرشداقتصادیقل میشود.ثايیاً،مايادههاایواقيایپاولدر
طولزمانثابتاست.بثابراین،درتاب ملووبیتجداییپذیر،مايدههاایواقيایپاولبارملووبیات
يهاییمصررتأثیرگذاريخواهدبود.پ يرخرشدپولیيمیتوايدبرايریزهپا ايادازتأثیرگاذار
باشدوابرخثایاست.باتوج ب اساتدالل)،Reis (2007درصاورتی ا يارخبهارهاسامیصادر
يباشد،سیاستپولی مثجرب تغییريرخبهرهیاسمیشود،میتوايدبراقتصاادواقيایاثارداشات 
باشد؛زیرابا ششپذیربودنتقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب يرخبهراسمیوتأثیرگاذاری
مايدههایواقيیپولدرتاب ملووبیتجداییياپذیربرملووبیتيهاییمصرر،سیاستپولیمای-
توايدازطریقيرخبهرهیاسمیبرمصرر،ايباشتسرمای وتولیدتأثیرگاذارباشاد.اگرايتظااربار
اینباشد يرخبهرهاسمیدرآیثده اهشیابد،افراد1مجبورخواهثدبوددرآیثدهپولبیشاتری
داشت باشثد؛بثابراین،مصرربیشتریدرآیثدهخواهثدداشت.ب همینخاطرافراددرزمانحالبا
ايتخاکیگمسیرتثدتر2برایمصرر،بیشترپ ايدازمی ثثدواینباعثافازایشمسایرايباشات
سرمای ،مايدههایواقيیپولورشداقتصادیمیشود.اینمسیریاست ا پاولوسیاساتپاولی
درالرویسیدراسکیتيدیلشده،برتصمیمافرادتأثیرمیگذارد .
3

)،Ho et al. (2007بارویکردمالی عمومی،بااقاراردادنمايادههاایواقيایپاول وفراغات
يیروی اردرتاب ملووبیت،ب اینيتیج رسایدهاياد ا مالیااتتاورمیهزیثا يرهاداریپاولرا
افزایشمیدهدوباعث اهشتقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب درآمدمیشود عبوهبار
ی-
افزایشگردشپاول،باعاث ااهشفایادهيهااییمصارروفراغاتدرتااب ملووبیاتجادای 
ياپذیرخواهدشدويهایتاًمصرروفراغت اهشمییابد.با اهشفراغت(افزایشعرت يیاروی
ار)،ومکملبودن اروسرمای ،تولیديهاییسرمای افزایشمییابادوباعاثتحریاگايباشات
سرمای وتولیدسراي باالترمیشود.يتایجآنهابیايررایناست دربوثدمدتبدوناثراتجايبی
________________________________________________________________
1-Agents
2-Steeper path
3-Real money balances
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تولید،1همیش مالیاتحقالارکهز یث رفاهیبااالتریيسابتبا مالیااتبارمصارردارد،امااباا
اثراتجايبیتولید،ي تثهامالیاتحقالارکهزیث رفاهی متریيسبتب مالیاتبرمصرردارد؛
بوک ممکناستمثاف رفاهیيیزداشت باشد .
)،Lioui, & Poncet (2008ب ا غیرخثااااییپااولدرالرااویسیدراسااکیتحااتيااطمیث اايی
پرداخت ايد.براساسيتایجاینمقال درحالتی ا پاولومصارردرتااب ملووبیاتجاداییپاذیر
باشثد،سیاستهایپولیخثایاست؛امادرغیراینصورتپولخثایيخواهدبود .
) Chuku (2011بااستدادهازرویکردالراویخاودرگرساويیبارداریسااختاریبا بررسای
خثااییپولدربوثدمدتدريیجری پرداخت است.يتایجحاصلازاینتحقیقبیايررایاناسات ا 
پولدربوثدمدتخثایبودهوهیچاثریبرتولیديدارد.يتایجهمچثینبیايررایناست ا پاولدر
وتاهمدتآثارتيیدیبرتولیددارد .
)،Robinson (2013دررارروکالرویتيادلعمومیتصادفیپویاتاأثیرتکايا هاایپاولی،
تکثولوژیوترجیحاترابرمتغیرهای بناقتصادیدرایتالیابررسی ردهاست.يتایجحاصالاز
برآوردميادالتب روشخودرگرسیونبرداریبیزیبیايررایناست تکايا هاایپاولیباعاث
افزایشتور و اهشتولیدوتکاي هایتکثولوژیباعثافزایشتولیدو اهشتور شدهاسات.
همچثین،تکاي هایمربوطب ترجیحاتمصرر ثثدگانباعثافزایشتولیدشدهاست .
)،Serletis & Rahman (2015درمقال ایباعثوانآثارتولیدیبیثباتیپاولی،باااساتدادهاز
دادههایماهاي طیدوره1967:1تا2014:1برایاقتصادآمریکا،تأثیريااطمیثايیرشادپاولرابار
رویتولیدصثيتیبررسی ردهايد.يتایجحاصلازآنبیايررایناست ا افازایشيااطمیثاايیدر
موردرشدپولبامیايرینيرخرشدپایینفيالیتاقتصادیدرآمریکاهمراهبودهاست .
)،Kam et al. (2019درملالي ایب بررسیعد خثااییسیاساتهاایپاولیدربوثدمادتدر
یدهد اگريرخرجحاان
رارروکمدلتيادلعمومیپویا پرداخت ايد،يتایجملالي آيانيشانم 
زمايیدرونزاباشد،يرخبهرهطبیيیوجوديداردواگربايگمر زیازیگقاعادهبهارهپیاروی
يماید،بررویيرخبهرهواقيیبازارهایمالیوبخشهایواقيیاقتصاداثرگاذارخواهادباود.در
________________________________________________________________
1-Production externality
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اصل،بینيرخواقيیبهرهويرختور رابل مثدیوجوددارد .
شهاای
ا ارملالياتداخوایدرزمیثا خثاااییوابرخثاااییپاولدراقتصاادباااساتدادهازرو 
اقتصادسثجیايجا شدهاست ب برخیازآنهااشارهمیشودJafari Samimi & Erfani .
)،(2004درمقال ایبااستدادهازدادههایسریزمايی1338تا1381خثااییوابرخثااییپولدر
بوثدمدترادراقتصادایرانآزمون ردهايد.يتایجحاصلازآنبیايررایناست پولدراقتصاد
ایرانخثایاستاماابرخثااییپولتأییديمایشاود،Moslehi (2005).درمقالا ایبا بررسای
تأثیرگذاریسیاستهایپولیدراقتصادایرانبااستدادهازروشرگرسایونهاایياامرتبطدردوره
1338تا1383پرداخت است.يتایجاینتحقیقبیايررایناست اعمالسیاساتپاولیوماالیدر
اقتصادایرانقادرب تغییرمتغیرهایحقیقیيیستوبخشعمدهتأثیراتآندربخشاسمیاقتصاد
ظاهرمیشود .
)Shahmoradi & Naseri (2009درمقالا ایباااساتدادهازمتادولوژی یثا

وواتساونبا 

بررسیخثایبودنوابرخثااییپولدراقتصادایرانپرداخت ايد.يتایجحاصلازآنبیايررایناست
فرتی خثایباودنپاولدرایاراندربیشاترحالاتهااتأییادمایشاودKomijani, Bayat,& .

)Sobhanian (2011درمقال ایبااستدادهازدادههاایاقتصاادایاراندردوره1352تاا1388با 
آزمونخثااییوابرخثااییپولدربوثدمدتدراقتصادایرانپرداخت ايد.يتایجحاصلازآنبیاايرر
خثااییوابرخثااییپولدربوثدمدتاست .
)،Jebli Ameli & Goodarzi Farhani (2013درمقالاا ایبااارویکااردماادلهااای
خودرگرسیويیبرداریساختاریبااستدادهازدادههای1350تا1390مربوطبا اقتصاادایارانبا 
ديبالبررسیخثااییپولدربوثدمدتاسات.يتاایجحاصالازآنبیاايررایاناسات ا درسال 
اطمیثانیگدرصدخثااییپولدربوثدمدترايمیتوانرد رد .
)،Fallahi (2014رابل عویبینپولوتولیددراقتصادایراندردوره1376تا1391بااروش
مار ورسوریچیث

رابررسی ردهاست.يتایجحاصالازآنبیاايررایاناسات ا پاولعوات

گريجریتولیدبودهوخثایيمیباشاد،Fatras ea al. (2014).درمقالا ایبا بررسایاثارتکايا 
پولیبررشداقتصادیوتور بارهیافتتيادلعمومیتصادفیپویاپرداخت اياد.يتاایجبیاايررایان
یشاويد.
است تکاي هایيدتایوپایا پاولی باعاثافازایشتولیادغیريدتایوافازایشتاور ما 
همچثین،تکاي فثاوریويدتیباعثافازایشرشاداقتصاادیمایشاويد،امااتکايا پاولیباررشاد
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اقتصادیبیاثراست .
)Pishbahar & Rasouli Beyrami (2015درمقال ایب آزمونخثااییوابرخثااییبوثدمدت
پولدراقتصادایرانوزیربخش شاورزیپرداخت ايد.يتایجحاصلازرهیافتفیشار-سایتربارای
دادههایاقتصادایراندردوره()1367-87بیايررایناست دربوثدمدتیاگتغییاردارمایدر
يرخرشدپولبرتولیدواقيیبخش شاورزیاثرگذاراست .
) Izadkhasti et al. (2015درپژوهشیبااستدادهازالرویرشددرونزایيکو بسایکی
بافراغتوپولدرتاب ملووبیتواثراتجايبیتولید،ب بررسیتأثیرگذاریرشدپاولاسامیبا 
عثوانابزارتأمینمالی،برتخصی

مثااب ورفااهپرداختا اياد.يتاایجحاصالازتحویالحساسایت

صورتگرفت دروتيیتیکثواختبیايررایناست ا بااافازایشيارخمالیااتتاورمی،يسابت
مصررب تولیدياخال

داخویثابتمیمايد،امايیروی ار،ذخیرهسرمای وتولیادافازایشمای-

یابد .
)،Izadkhasti (2018درپژوهشیب تحویالتاأثیرسیاساتهاایپاولیدرراارروکیاگ
الرویتيادلعمومیپویابرتور ورفاهپرداخت اسات.يتاایجحاصالاز االیبره اردنوتحویال
حساسیتدروتيیتیکثواخت،بیايررایناست با اهشيرخرشدعرت پاولاز22درصاد
درحالتپای ب 12درصد،يرختور از20/45درصدب 10/57درصد اهشماییابادوماياده-
هایواقيیپولاز0/1304ب 0/1352واحدافزایشمییابد،امايسبتسرمای ب يیروی ار،تولید
سراي ومصررسراي دروتيیتیکثواختتغییريمی ثثد.دريهایت،با اهشدريرخرشدپولی
وافزایشمايدههایواقيیپول،رفاهدروتيیتیکثواختافزایشمییابد .

الگوی نظری تحقيق
الگوی پايه

درمسارلرشدبهیث یگتاب هدرب يا تاب رفاهاجتماعی وجوددارد الز اساتبرياما -
1

ریزاجتماعیآنرايسبتب محدودیتدسترسیب مثابيی درطولزماندرحالتغییروجریان
________________________________________________________________
1-Social welfare Function
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است،بیشیث  ثد.الرویموردبررسیشاملخايوارها،بثراههاودولتاست.تاب رفاهاجتمااعیبا 
صورتايتررال(مجموع)تواب ملووبیتهایايدرادی1طولعمارهما یافارادجاميا -با عثاوان
رفتارخايوارهایيمایثده-2دريظرگرفت میشود.عبوهبراین،تواب ملووبیاتفاردییکسااندر
يظرگرفت میشويد.اماشکلتابيیدريظرگرفت شدهدرتواب ملووبیتمتداوتاسات.3بثاابراین،
درفاایتحویوی) Ramsey (1928میتواناستثباط رد مصررخصوصییکیازمتغیرهاای
مهمدرتاب ملووبیتاستودريظرگرفتنرثینمتغیریبارایتاأمینشارطپایاداری،4تاروری
است.همچثین)Sidrauski (1967بابسطالرویرمزی،برایاولینبارمايدههایواقيیپاوليیاز
ب همراهمصرردرتاب ملووبیتخايواريمایثدهواردمی ثد.درتدوینالرو،مدروتااتزیاردر
يظرگرفت شدهاست-1:فرضمیشود فاایدريظرگرفتا شاده،فااایاطمیثااناسات-2.
الروب صورتپیوست دريظرگرفت میشود-3.الروبرایحالتاقتصادبست دريظرگرفتا شاده
است-4.مايدههایواقيیپولازطریقتاب ملووبیتوارداقتصادشود .

خانوار

دراینالرواقتصادب عثوانیگواحد،ازخايوارهاییکسايیبااعماريامحادودتشاکیلشاده
________________________________________________________________
1-Individual utilities
2-Representative family
-3ملالياتايجا شدهرامیتوانبراساسمتغیرهایمو جاوددرتااب ملووبیاتبا صاورتزیاردسات بثادی ارد-1:مصارر
خصوصی-2،مصررخصوصیومخارجمصرفیدولت-3،مصررخصوصایوفراغات(یاا اار)-4،مصاررخصوصای،
مخارجمصرفیدولتووفراغت(یا ار)-5،مصررخصوصی،فراغت(یا ار)ومايدههیواقيیپول-6،مصررخصوصی
وخدماتزیستمحیلی .
-4تياریفوتيابیرمتيددیازپایداری) ،(sustainabilityدراقتصاادوجاوددارد،با طاوری ا یاگعاد توافاقدربااره
مامونعمویاتیومدهومیآنشکلگرفت والروهایفکری(پارادایمهای)متداوتیایجادشدهاسات.ایانالروهاایفکاریرا
میتوانب دودست  ویتيیفوقویتقسیمبثدی رد -1:پارادایمتايیف ،ا خاودبا دودسات پایاداریخیوایتايیفو
پایداریتيیفتقسیممیشود-2.پارادایمقوی ،خودب دودست پایداریخیوایقاویوپایاداریقاویتقسایممایشاود.از
مدهمو پایدارایمداهیممختودیارر شدهاست فقطب یکیازآيهااشارهمیشود.وتيیتپایدارب وتيیتیاطبقمیشاود
درآنملووبیت(یامصرر)درطولزمانروب  اهشيباشد) .Hediger (2000),Gowdy (2004
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وخايواريمایثدهازمصررواقيی االومايدهواقيیپولسراي ملووبیت س می ثثاد.همچثاین
تاب ملووبیت،پیوست ،خوشرفتار،1ا یداًمقير2وفزایثادهيسابتبا  ومايادههاایواقيایپاول
سراي استومصررواقيیومايدههایواقيیپولسراي يرمال3هستثد.ب عبوه،مصررومايده-
هایواقيیپولسراي مکملهمهستثد،4اینفرضسازگاربااینایادهاسات ا پاولمصارررا
آسانترمی ثد .برایناساسخاايواريمایثادهمساکو زیاررابیشایث مای ثاد ا درآنتااب رفااه
اجتماعی

،مجموعتثزیلشدهملووبیت وی يسلهااززمانحالتابیيهایاتاساتويسابت

ب محدودیتمثاب بیشیث میشود .



( WF  eρt u  c t , m t  dt , u c  0 ,u m  0 ,u cc  0 ,u mm  0 )1
0

درآن مصررواقيی m t  Mt Pt Nt ،مايدههایواقيایپاولساراي ،

حجامپاول

اسمی ،يرخرجحانزمايی ،سل عمومیقیمتهاو ايدازهجميیاتاسات.خايوارهاامای-
توايثدداراییهایخودراب صورتموجودیسارمای ومايادههاایواقيایپاوليرهاداری ثثاد.
بثابراینمحدودیتبودج خايوارب صورتزیرخواهدبود :5

( c t  k t   n  δ  k t  mt   n  π t  mt  w t  rt k t  x t )2

________________________________________________________________
-1فرضشدهتاب ملووبیت ،خوشرفتار()well behavedاستب طوری  :

u  0   , u     0 , u  0 , u   0



-2فرضشدهتاب ملووبیت ،ا یداًمقيراستب طوری  :
2
uc  0 ,u m  0 ,ucc  0 ,u mm  0,u mm  ucm
0

-3اینشرطبیاايررایاناسات ا :

باشاد .(Sidrauski,

و

) 1967
-4اینشرطبیايررایناست :
-5درآمدواقيیخايوارهابرابرمجموعمصررواقيی وپ ايدازواقيیياخال
مجموعايباشتسرمای ياخال
استهبکسرمای


 اسات.پا ايادازواقيایياخاال

 ومايدههایواقيیپولاست.ايباشتسارمای ياخاال

ومقدارايباشتسرمای مورديیازبرایافرادتازهمتولدشده

برابار

 برابارمجماوعذخیارهسارمای  ،
است.باهمیناستداللبارایمايادههاای

واقيیپولوبافرضتاب تولیدبابازدهیثابتيسبتب مقیاس،خواهیمداشت( :)Sidrauski, 1967
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درآن مصررواقيیو

مايدههایواقيیپولسراي  ،موجودیسرمای ،

يارخ

دستمزدواقيایيیاروی اار ،يارخبهارهیواقيای ،يارختاور  ،يارخرشادجميیات ،
پرداختهایايتقالیواقياییکجاایدولات1و  يارخاساتهبکسارمای اسات.فارضشاده ا 
خايوارهاداراییخودرا ،ب صورتمايدههایواقيیپولوموجاودیسارمای يرهاداری ثثاد

و . at  k t  mtباجایرذاریآندرمحدودیتبودج یخايوارخواهیمداشت :

( a t  w t  rt k t   n  δ  k t   n  π t  mt  x t  ct )3
باجایرذاری  k t  a t  mtدررابل ی()3خواهیمداشت :

( a t   rt  δ  n  a t  w t  x t   ct   π t  rt    mt  )4

بنگاه

دراینالرو،فرضشدهتکثولوژیتولیديکو بسیکیاستومايثادالراوی)Ramsey (1928
دارایبازدهیثابتيسبتب مقیاساستوبازارهایعواملتولیادرقاابتیهساتثد.درایانحالات،
یگ االیيهاییب وسیو دويهادهسرمای  ويیروی اار تولیادمایشاود2وتولیاديهاایی
اهثدهومابتاست.همچثین،فرضشدهشرایطایثادا3درموردتاب تولیدبرقراراساتوعوامال
تولیدمکملهمهستثد.4بثابراین،پرداختیب عواملتولیدباتوج ب تولیديهاییآنهاابا صاورت
زیرخواهدبود :

( w t  f  k t   k t f k  k t  )5

________________________________________________________________
1-Lump-sum transfer
-2دراینمدلرشديکو بسیکی،عرت يیروی ار شش ياپاذیردريظارگرفتا شادهوبا ایانميثایاسات ا يیاروی اار
يمیتوايددرتخصی


زمانب  اروفراغتتصمیمگیری ثد.اینيوعرفتارجثب هااییازاثرگاذاریسیاساتماالیرامحادود

می ثد.ب عثوانماالدراینصورت،مالیاتبرمصررومالیاتبردرآمديیروی ارب عثوانمالیاتهااییکجاا ا اخابلزا
يیستثد،عملمی ثثد .
-3شرایطایثادا()Inada conditionبیايررایناست  :

lim f k  0 and k 0  0

k 

 0  0, limf
k   ,
k 0

-4مکملبودنعواملتولیدبیايررایناست :

 f k  0, f kk  0, f
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()6

 rt  f k  k t 

دولت

ب مثظورتکمیلالروفرضمیشود دولتبايرخ ،پولراپمی ثدوب مثظاورتاداو 
بودج متوازن،درآمدياشیازحقالارک1راب صورتپرداختهاایايتقاالییکجاابا مصارر-

ثثدهمثتقلمی ثدب طاوری ا  . x t  σ t mt   n  π t  mtيهایتااًایثکا فارضمایشاودباا

ايتخاکیگمسیرمثاس برایرشدپول،مسیر يرخبهرهاسمی ،غیرمثدایاسات وبراباراسات

با  . R t  f k  δ  π t


حل الگو در وضعيت تعادل

برایحلالرویمذ ورورسیدنب مسیربهیثا مصارر،مايادههاایواقيایپاولوموجاودی
سرمای وتولیدازروش ثتارلبهیثا اساتدادهمایشاود.بااتشاکیلتااب هاامیوتويین،2بارایمساکو 
حدا ارسازیخواهیمداشت :







H  u  ct , mt   t  rt  δ  n  a t  w t  x t   ct   rr   t  mt  eρt

()7

________________________________________________________________
-1مازادارزشصوریپوليسبتب هزیث تولیدآن،حقالارکپول(،)Seigniorageيامیدهمیشودودرواق تواياییدولات
درافزایشدرآمدهایشازطریقحققايويیوايحصاریبرایراپپولرايشانمیدهد(يیاومنوهمکااران.)1992،1بثاابراین
دولتباايتشارپولسود س می ثد؛زیراهزیث ايتشارپولجدید مترازارزشاسامیآناسات.پاولهاای امال1یااتماا 
عیار،مايثدسک طب،تقریباًميادلارزشظاهریسک شاملفوزهستثد؛درمقابل،پاول اغاذیارزشبسایاربیشاتریيسابتبا 
هزیث ترکوراپآيهادارامیباشثد.ايحصاردرتولیدپول،دولتراقادرمیسازد داوطوباي وغیرداوطوباي حقالاارکرا
بدستآورد.حقالارکداوطوباي وقتیبدستمی آید مارد ازرویرغباتمثااب واقيایرادرعاوضپاولرایاجاعتبااری
دولتواگذار ثثد.شرطالز برایآن رثینمبادل ایداوطوباي باشد،آناست پولخوقشادهتوساطدولاتبااافازایش
يسبیدرتقاتایمرد برایموجودیهایپولیواقيیهماهث

باشد.حقالارکغیرداوطوباي اساساًیگمالیاتتاورمیاسات

وقتیخوقاعتباربیشازسل واقيیملووکموجودیهاست،بدستمیآید.ایانماازادعرتا یاعتبااریموجا  ااهش
قدرتخریدواقيیمیشود ب يوب خودموج افزایشسل عماومیقیماتهااو ااهشدرثاروتماالیحقیقایآيهاایی
یشود پوليقديرهداریمی ثثد .
م 
2-Hamiltonian Function
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درآن ملووبیتيهاییمصرراست.1شرایطالز 2عبارتثداز :

H
( u c  ct , m t   λ t  0 )8
c
H
( u m  ct , m t   λ t R t  0 )9

m
˙
H
 
(   rt  δ  n  t  t )10
a
درآن  R t  rt  δ  π tيرخبهرهاسمیاست.شرطتراگردی3یاشارط رايا پایاايیبا 



مثظورردبازیپويزی

4

ب صورتزیراست :

( lim eρt a t λ t  0 )11
t 

بااستدادهازروابطتيادلی()8و()9خواهیمداشت :
( R t )12

u m  c, φ  c, R  
u c  c, φ  c, R  



براساساینرابل ،تقاتایمايدههایواقيیپولب صورتتابيیازمصررواقيیويرخبهره

اسمیب صورت  m t  φ  ct , R t حاصلمیشود.درحالتی يرخبهرهیاسمیصدريباشاد،
تقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب يرخبهراسامی شاشپذیراساتودریاگتااب ملووبیات
جداییياپذیر5برملووبیتيهاییمصررتأثیرگذاراست،بثابراین،بااستدادهازروابطتيادلی()8و
(،)10دریگتاب ملووبیتجداییياپذیرخواهیمداشت :

________________________________________________________________

 λ t eρt -1

 μ tمتغیرهموتيیتاستوبیايررارزشيهاییملووبیتیگواحدداراییبیشتراست .
2-First order condition
3-Transversality condition
)4-Non-Ponzi Game (NPG

-5درتاب ملووبیتجداییياپذیر
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 ρ  δ  n  rt

ct
 u cm φ R R t
ct

 u ccct  u cm ct φc 
uc

 u c  u cm ct φc  ct u cm mt φ R R t R t
  cc t
 ρ  δ  n  rt
 
uc
ct
uc
φ Rt



()13

درآن . m t  φ  ct , R t باترکطرفینرابل باالدریگمثدیوساادهساازیخاواهیم

داشت :

()14


ct
) u c (ct , mt
mt .u cm (ct , mt ) φR R t R t 

 rt  ρ-n  δ 

ct
ct .u cc (ct , mt )  ct .u cm (ct , mt )φc 
) u c (ct , mt
φ Rt 
c 1
R 
 t   rt  δ  ρ  n  ξ t ηt t  , ξ t ηt  0
ct θ t 
Rt 



درآن :
ct .u cc (ct , mt )+ct .u cm (ct , mt ).φc
()15
) u c (ct , mt
) m .u (c , m
( ξ t  t cm t t )16
) u c (ct , mt
φ R
( ηt  R t  0 )17
φ
درميادلاا (،)14يساابتباا ميااادالترشااداسااتايدارد،عبااارت  ξ t ηt R t R tاتاااف شااده

 θt  

است t .ميکوس ششجايشیثیبینزمايیمصرراساتوبا صاورتدرونزابا دساتآورده
میشود ξ t .ششملووبیتيهاییمصرريسبتبا مايادههاایواقيایپاولو  η tشاشتقاتاای
مايده هایواقيیپوليسبتب يرخبهراسمیاست.بثاابراین،سیاساتپاولی ا باعاثتغییاريارخ
بهرهیاسمیشود،مثجرب تغییردرتقاتایمايدههایواقيیپاول
ملووبیتجداییياپذیر،باعثتغییرملووبیتيهاییمصرر

،مایشاود.دريتیج درتااب 

،میشود.برایناساس،جاذابیت

مصررامروزيسبتب مصررفرداراتغییرمی دهد.حالاگرايتظااربارایانباشاد ا يارخبهاره
اسمیدرآیثدهافزایش یابد،افرادمجبورخواهثدباوددرآیثادهپاول متاریداشات باشاثدوایان
باعثخواهدشدتاافرادمصرر متریدرآیثدهداشت باشثد.ب همینخاطرافراددرزماانحاال

تحلیل غیرخنثايی اثرات سیاستهای پولی از طريق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیميافته ...

125

باايتخاکیگمسیرهموارتر1برایمصرر،پ ايداز متریخواهثدداشت.اینمسیریاست ا 
یگاذارد.بثابراین،تاازماايی
پولوسیاست پولیدرالراویسیدراساکیبارتصامیمافارادتاأثیرما 
 ξ t ηtمخالفصدرباشد،سیاسات پاولیبارمصارر،سارمای وتولیادتأثیرگاذاراسات.درک
مستقیماینقای ب اینصورتاست تاوقتیتقاتایمايدههایواقيیپوليسابتبا يارخبهار
اسمی ششپذیرباشد

،یگسیاستپولی موج تغییردرمسیريارخبهارهاسامی

شود،باعثتيدیلمسیرزمايیيرهداریمايدههایواقيیپولمیشود.همچثینتازمايی مايده-
،ارزشيسابیمصارردوره

هایواقيیپولبرملووبیتيهاییمصررتأثیرگذارباشد

جاریدرمقابلمصررآیثدهتغییرخواهد رد.بثابراین،مصرر ثثدهباتغییرتصامیماتمرباوط
ب مصرروپ ايداز،وا ثشيشانمیدهد.اینتغییرجهتمصرر ثثاده،بارايباشاتسارمای و
يهایتاًتولیدتأثیرخواهدگذاشت.بثابراین،سیاستيرخبهرهاسمیخثایاست،اماابرخثاایيیسات.
اینيتیج  ویاست،خواهدروتيیتیکثواختباشدیايباشد .
اگرپولومصرردرتاب ملووبیتجداییپذیرباشثد
ب يرخبهرهاسمی ششياپذیرباشد

3

2

،یااگرتقاتایپوليسابت

،پولابرخثایاست.بثابراین،باتوج با رابلا ی

(،)14يرخرشداقتصادی( ،) ct ctعبوهبرایثک ب  شاشجايشایثیباینزماايیمصارر،يارخ
رجحانزمايی،يرخرشدجميیت،يرخبهرهواقيیويرخاستهبکسرمای بستریدارد؛تاازماايی


مخالفصدرباشد،ب  ششتقاتاایمايادههاایواقيایپاول ،شاشملووبیاتيهاایی

مصرريسبتب مايدههایواقيیپولويرخرشاديارخبهارهیاسامیيیازبساتریدارد.بثاابراین،
________________________________________________________________
1-Flatter path
است،ب اینميثیاست ا 

-2اگرتاب ملووبیتيسبتب مصررومايدههایواقيیپولجداییپذیرجميیباشد،

اثرتوبینوجوديدارد(، (Fuchi et al. 2008امادراینمدلدرضشده مصررومايادههاایواقيایپاولجاداییياپاذیر
هستثد

.همچثیثمصررومايدههایواقيیپول،مکملهمهستثد

،دلیلآناینایدهاست پولباعاث

تسهیلدرمصررمیشود.بثابراینمايدههایواقيیپولبرملووبیتيهاییمصرفتأثیرگذاراسات

.جاداییپاذیرباودن

پولومصرردرتاب ملووبیت،ب صورتتجربیتوسط( Koenig)1990يیزردشدهاست .
 -3شش ياپذیربودنتقاتایپوليسبتب يرخبهرهاسمی،تقریبااًبوسایو ا اارملاليااتايجاا شاده،ردشادهاسات( Ries,
 .)2007
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سیاستپولی مثجرب تغییريرخبهرهاسمیشود،بريرخرشداقتصادیتأثیرگاذارخواهادباود.
درتاب ملووبیتجداییياپذیر،بافرضمکملبودنمصررومايدههایواقيیپول،سیاستپاولی
يرخبهرهاسمیرادرطولزمان اهشدهد،ممکاناساتهمیشا مثجاربا تولیادبااالتریو
افزایش ششجايشیثیبینزمايیمصررشود .

تحليل الگو در وضعيت يکنواخت

وتيیتیکثواخت،وتيیتیاست درآناقتصادواقيیدرتيادلاستومصرر،سارمای و
تولیددرطولزمانتغییريکثثد.اینتيریفيیازمثدایانيیسات ا وتايیتیکثواخات،وتايیت
يهاییباشدوپولیايرخبهرهاسمی،ثابتباشثد(رایز.)2007،باتوج ب محدودیتبودج خايوار

دررابل ()4ورابل ی ، x t  (π t  n)mtميادل یايباشتداراییب صورتزیرخواهدبود :
( a t  f  k t    δ  n  k t  ct )18

دروتيیتیکثواخت، a t  λ t  ct  k t  m t  0 ،بثابراینباتوج با مياادالت()14و
(،)18خواهیمداشت :
(ξ t ηt  0 )19

Rt
,
Rt

 rt  ρ  n+δ  ξ t ηt

( c ss  f  k ss    δ  n  k ss )20
دررابل ()19براساسرابل ()19تازمايی 

مخاالفصادرباشاد،سیاساتپاولی ا 

مثجرب تغییريرخبهرهاسمیشود،بريرخبهرهواقيیودريتیجا بارسال سارمای ساراي وتولیاد
سراي اثرگذاراست.همچثین،براساسرابل ()19برمصررسراي دروتيیتیکثواختاثرگذار
است.بثابراین،اگر vب عثوانسیاستايتخابیثابتدولت،قادرب تثظیميرخبهرهاسمیبراسااس
رابل زیرباشد :
Rt
v

R t ξ t ηt

(ξ t ηt  0 )21



باارایباااقیماياادناقتصاااددروتاايیتیکثواخاات ،بای اددرشاارطتراگااردیب ا صااورت

lim eρ vt φ c ss , R t   0

 t برقرارباشد.تازمايی 

میتوايدباايتخاک v  بروتيیتیکثواختاثرگذارباشد.اگار

و

باشد،مقا پولی
باشاد،اقتصاادهمايثاد

تحلیل غیرخنثايی اثرات سیاستهای پولی از طريق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیميافته ...
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وتيیتیکثواختیاست ا درآنملووبیاتيهااییپاولصادراسات. u m  0  1اگار



باشد،يرخبهرهاسمیافزایشمییابدومصرروتولیدوتيیتیکثواخت ااهشماییابثاد.اگار
 0  v  باشد،يرخبهرهاسمی اهشمییابدومصرروتولیدب طورباالقوهتااسال قاعاده

طبییافزایشمییابثد.بثابراین،درحالتی 

مقدارثابتومثدایباشاد،سیاساتپاولی ا 

مثجرب  اهشيرخبهرهاسمی ،بايرخ v ξ t ηtدرجهتصدرشود،میتوايدسال سارمای ،
تولیدومصررراب طورپیوست افزایشده د.با مثظاورتحویال مایالراوبا پیاروی Fischer

) Lucas (2000)،(1979و)Reis (2007تاب ملووبیتب فر زیردريظرگرفت میشود :
[c1 m ]1
(,   1,   (0,1) )22
1

 u (c, m) 

باتوج ب تاب ملووبیتمذ ورمقادیر شاشملووبیاتيهااییمصارريسابتبا مايادههاای
واقيیپول  ξ tو ششتقاتایمايدههایواقيیپوليسبتب يارخبهاراسامی  η tمحاساب مای-
شويد.بااستدادهازرابل ()12مايدههایواقيیپولب صورتتابيیازمصررويرخبهارهاسامی
ب صورتزیرحاصلمیشود :

 c ss
 m 
()23
1  R
درآن  Rt  rt    يرخبهرهاسمیاست.براساساینرابل ،سیاستپولی مثجار
ss

ب  اهشيرخبهرهاسمیشودباعثافزایشمايدههایواقيیپولمیشود.باادريظارگارفتنتااب 

تولیدسراي ب فر   f (k)  kوبااستدادهازرابل (،)19سل سرمای سراي وتيیتیکثواخات
برابراستبا :
1


1


( )24
   n   R R 

 k ss

براساساینرابل  ،سیاستپولی مثجربا  ااهشيارخبهارهاسامیشاود،باعاثافازایش
مخرج سروافزایشسل سرمای سراي دروتايیتیکثواخاتمایشاود.بااجایراذاریسال 
سرمای وتيیتیکثواختدرتاب تولید،سل تولیدسراي وتايیتیکثواخاتحاصالمایشاود.
________________________________________________________________
 -1اشارهبرمقداربهیث پولیفریدمندارد درآنيرخبهرهاسمیصدراستوافرادباپولاشباعمیشويد .
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همچثین،باجایراذاریسال تولیادوسارمای ساراي وتايیتیکثواخاتدررابلا (،)20سال 
مصررسراي وتيیتیکثواختب صورتزیرحاصلمیشود :
1




1

1


c ss  
  (n   ) 

  n     R R 
  n     R R 



()25

براساساینرابل ،سیاستپولی مثجرب  اهشيرخبهرهاسمیشود،باعثافزایشسل 
سرمای وتولیدسراي ودريهایتافزایشسل مصررسراي دروتيیتیکثواختمیشود .

کاليبره کردن و شبيهسازی الگو
کاليبره کردن

الیبره ردنوتحویلحساسیتمتغیرهایالراوباااساتدادهازمقاداردهیپارامترهاایبارآورد
شدهدرتحقیقاتگذشت ومحاسباتتحقیقدرجادول()1صاورتمایگیارد.شابی ساازیمسایر
متغیرهای بنالرويیزبااساتدادهازيار افازارGAMSدراقتصاادایاراندردوره()1394-1434
صورتگرفت است .

متغیرهایالروشامل مصررواقيی m t  Mt Pt Nt ،مايدههایواقيایپاولساراي ،

حجمپولاسمی ،سل عمومیقیمتهاو ايدازهجميیت ،،موجودیسارمای ،



يارخ

دستمزدواقيایيیاروی اار ،يارخبهارهیواقيای ،يارختاور  ،يارخرشادجميیات ،
پرداختهایايتقالیواقيییکجایدولتو يرخاستهبکسرمای است.براساسروابطحاصل
شدهدروتيیتیکثواخت،پارامترهایتأثیرگذارشامليرخرجحانزماايی،يارخهموار ثثادگی
مصرر،اهمیتپولومصرردرتاب ملووبیت ،ششتولیديسبتب سارمای  ،شاشملووبیات
يهاییمصرريسبتب مايدههایواقيیپولو ششتقاتایمايدههایواقيیپوليسابتبا يارخ
بهراسمیاست .مقدارپارامترهایالرویتحقیقب مثظورمقداردهیپارامترهاوتحویالحساسایت
متغیرهایالرویدرجدول(،)1گزارششدهاست .
بامقداردهیپارامترهایمربوطب ميادالتحاصلشادهدرالراویتحقیاق،مقادارمتغیرهاای
بندروتيیتیکثواختحاصلشدهاست.س ،تحویالحساسایتمتغیرهاایالراويسابتبا 
پارامترهایمربوط صورتگرفت است.يتایجحاصالازمقاداردهیپارامترهااوتحویالحساسایت
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يرخرشدبهرهاسمی،يرخبهرهواقيی،يرخبهرهاسمی،سرمای سراي ،تولیدسراي ،مصررسراي و
مايدههایواقيیپول دروتيیتیکثواخت،يسبتب سیاستايتخابیثابتدولتب مثظور اهش
يرخرشدبهرهاسمیدرجدول()2گزارششدهاست.محاساباتمربوطا باااساتدادهازيار افازار
GAMSو Excelايجا شدهاست .
جدول  -1مقادير پارامترهای بکار رفته در الگوی تحقيق
تعریف
کشش تولید نسبت به سرمایه

پارامتر





منبع

مقادیر
0/5

)Ries (2007
افق چشمانداز 1404

نرخ استهالک

0/05



نرخ رجحان زمانی
نرخ رشد جمعیت (درصد)
اهمیت پول در تابع مطلوبیت

0/ 1
1/29
0/5

نرخ هموارکنندگی مصرف

0/5

ξt

کشش مطلوبیت نهایی مصرف نسبت به ماندههای واقعی پول

0/25

یافتههای تحقیق

ηt

کشش تقاضای ماندههای واقعی پول نسبت به نرخ بهر اسمی

-1

یافتههای تحقیق

n


داللی اصفهانی و همکاران ()1387
سرشماری سال 1390
)Ries (2007
داللی اصفهانی و همکاران ()1387
1

منبع :گردآوری بر اساس تحقیقات انجام شده و یافتههای تحقیق


برایباقیمايدناقتصاددروتيیتیکثواختv ،ب عثوانسیاستايتخابیثاباتدولات،قاادر
ب تثظیميرخبهرهاسمیبراساسرابل ()21است.باتوج ب ایثک vبایاددرشارطتراگاردیبا 

صورت  lim eρ vt φ c ss , R t   0برقرارباشد.تازماايی ا 
t 

و

باشاد،

مقا پولیمیتوايدباايتخاک  0  v  بروتيیتیکثواختاثرگاذارباشاد.درتحویالتجربای
ايجا شدهمقدارمحاسب شده

برابر-0/25است .بثابراین،درتحویالحساسایتالراوفارض

شده مقا پولیباايتخاکسیاستپولی،يرخبهرهاسمی ،رابايرخ v ξ t ηtدرجهتصادر

اهشدادهواثراتآنبريرخبهرهواقيای،سال سارمای ساراي ،تولیادساراي ومصاررساراي 

تحویلشدهاست .
________________________________________________________________
-1براساستاب ملووبیاتفیشار(،)1979لو ااس()2000ورایاز(   1 ،)2007و )     (1  حاصالمایشاود.باا
جایرذاریمقدارپارامترهای  و ، مقدار  حاصلمیشود .
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جدول  -2نتايج حاصل از تحليل حساسيت متغيرهای الگو در وضعيت يکنواخت

m ss

c ss

) f (k ss

9/82
9/91
9/99
10/08
10/17
10/26
10/35
10/44
10/54
10/63

2/376
2/387
2/398
2/409
2/420
2/431
2/442
2/453
2/4655
2/476

2/90
2/92
2/94
2/96
2/98
2/99
3/01
3/03
3/05
3/07

1

R

r ss

R
R

درصد

v

درصد

24/19
8/46
24/09
8/55
23/99
8/66
23/89
8/76
23/80
8/87
23/69
8/97
23/60
9/08
23/49
9/19
23/40
9/30
23/29
9/42
منبع :یافتههای تحقیق

17/19
17/09
17/00
16/9
16/79
16/7
16/59
16/5
16/39
16/29

درصد
3/6
3/2
2/8
2/4
2/00
1/6
1/2
0/8
0/4
0/00

0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

k ss


باتوج ب مقداريرخرجحانزمايی 0/10دريظرگرفت شدهاست،مقدار vاز0/9تاصادر
اهشدادهشدهاست.اینقاعدهسیاستیباعث اهشيرخرشدبهرهاسمیاز3/6درصدب صدر
دروتيیتیکثواختشدهاست.دريتیج مقداريرخبهرهواقيایباراسااسرابلا (،)19از17/19
درصدب 16/29درصد اهشیافت است.باا ااهشيارخبهارهواقيای،سال سارمای ساراي در
وتيیتیکثواختبراساسرابل ()24از8/46با ،9/42سال تولیادساراي از2/90با 3/07و
سل مصررسراي براساسرابل ()25از2/376ب 2/476افزایشیافت است .

شبيهسازی مسير متغيرهای کالن الگو

شبی سازیمسیرمتغیرهای بنالرودروتيیتیکثواختدردوره()1394-1434دراقتصاد
________________________________________________________________
-1درمحاسباتايجا شدهيرختور 12درصدلحاظشدهاستv .ب عثوانسیاستايتخابیثابتدولت،قاادربا تثظایميارخ
رشديرخبهرهاسمیبراساسرابل ()21است( .) 0  v  يرخبازدهیواقيیسرمای دروتايیتیکثواخات( ) rtبار

اساسرابل ()19محاسب شدهاست.يرخبهرهاسمیيیزبراسااسرابلا   rt    

 Rtمحاساب شادهاسات.سیاسات

پولی مثجرب  اهشيرخبهرهاسمیشود،ازطریقرابل ()24برسل سرمای ساراي وتايیتیکثواخاتوازطریاقرابلا 
()25برسل مصررسراي وتيیتیکثواختاثرگذاراست .
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ایرانصورتگرفت است.بثابراین،مقا پولیمیتوايدباايتخاکسیاستپولی،يرخبهارهاسامیرا
بايرخ  v ξ t ηtاهشدهدوبرسل سرمای سراي ،تولیدسراي ومصررسراي اثرگذارباشد.باا
توج ب مقداريرخرجحانزمايی0/10دروتيیتاولی ،شبی سازیمسیرمتغیار vبا عثاوانیاگ
متغیرسیاستیدريمودار()1صورتگرفت است .


نمودار  -1کاهش مقدار  vبه عنوان يک قاعده سياستی در طول دوره ()1394-1434
مأخذ :یافتههای تحقیق

اهشمقدار vازطریق اهشيرخرشدبهرهاسمیبايارخ v ξ t ηtمایتوايادبارمتغیرهاای
بنالرواثرگذارباشد.درادام اثراینقاعدهسیاستیبرمسایرشابی ساازیشادهسال سارمای 
سراي ،سل تولیدسراي ،سل مصررسراي ومايدههایواقيیپاولدردورهبوثدمادت(-1434
)1394ب ترتی دريمودارهای()4(،)3(،)2و()5يشاندادهشدهاست .
يتایجحاصلازشبی سازیمسیرمتغیرهای بنالروبیاايررایاناسات ا سیاساتپاولی ا 
مثجرب  اهشيرخبهرهاسمیشود،سل سرمای سراي ،تولیدسراي ،مصررساراي ومايادههاای
واقيیپولراب طورپیوست افزایشدادهاست  .
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نمودار  -2شبيهسازی مسير سرمايه سرانه در وضعيت يکنواخت در اقتصاد ايران در دوره بلندمدت ()1394-1434
مأخذ :یافتههای تحقیق





نمودار  -3شبيهسازی مسير توليد سرانه در وضعيت يکنواخت در اقتصاد ايران در دوره بلندمدت ()1394-1434
مأخذ :یافتههای تحقیق
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نمودار  -4مسير مصرف سرانه در وضعيت يکنواخت در اقتصاد ايران در دوره بلندمدت ()1394-1434
مأخذ :یافتههای تحقیق



نمودار  -5مسير ماندههای واقعی پول در وضعيت يکنواخت در اقتصاد ايران در دوره بلندمدت ()1394-1434
مأخذ :یافتههای تحقیق
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نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها

يحوهتياملبینبخشحقیقیوپولی،ازپرسشهاییبودهاست مکاتا مختوافاقتصاادی
ب آنپاسخهایمتداوتیدادهايدودرایانزمیثا فرتای یمختودایدرماوردرابلا یباینبخاش
حقیقیوبخشپولیاقتصادملارحشادهاسات.بثاابراین،پاذیرشیااردهاریاگازفرتای هاای
ابرخثایبودنیااثرگذاربودنپولدراقتصادازاهمیتباالییبرخورداراسات.باراسااسقاعاده
)،Friedman (1969سیاستپولیبهیث زمايیحاصلمیشود يرخبهرهاسمیصادرباشاد،در
اینحالتيرهداریپولبدونهزیث استوتيادل،تکرارحالتیاست ا دراقتصاادپاولوجاود
يدارد.امادرحالتی يرخبهرهیاسمیصدريباشد،درفاایالراویسیدراساکیتيادیلشاده،
ب  ارگیریسیاستپولی مثجربا  ااهشيارخبهارهاسامیشاود،میتوايادباراقتصاادواقيای
اثرگذارباشد.دراینپژوهش،باتيمایمالراویسیدراساکیباراسااسملاليا )Reis (2007وباا
استدادهازيظری یرشدبهیث ب تحویلتأثیرسیاستهایپولیدراقتصادپرداخت شدهاسات.يتاایج
حاصلازحلالرودروتيیتیکثواختبیايررایناست با ششپذیرباودنتقاتاایماياده-
هایواقيیپوليسبتب يرخبهراسمیدرتاب ملووبیتجداییياپذیر،ب  ارگیریسیاساتپاولی
باعث اهشيرخبهرهیاسمیشود،مثجرب افزایشتقاتایمايدههایواقيایپاولمایشاود.
دريهایت،باعث اهشيرخبهرهواقيیمیشودو اهشيرخبهرهواقيیمثجاربا افازایشسال 
سرمای سراي میشود.باافزایشسل سرمای سراي سل تولیدساراي وسال مصاررساراي يیاز
افزایشمییابد.ب عبوه،شبی سازیمسیرمتغیرهای بنالروبااساتدادهازيار افازارGAMSدر
اقتصادایراندردوره40سال صورتگرفت است .يتایجحاصلازآنبیاايررایاناساتسیاسات
پولیازطریق اهشيرخبهرهیاسمیمیتوايدمثجرب افزایشپیوسات درسال سارمای ساراي ،
تولیدسراي ،مصررسراي ومايدههایواقيیپولشدهاست .
بثابراین،ب سیاستگذارانپولیپیشثهادمیشاوددرراساتایبا  اارگیریسیاساتهاایپاولی
بهیث ،سیاستهایپولیب گوي ایاعمالشويدتااز ايال اهشيارخبهارهاسامیزمیثا افازایش
متغیرهای بنرافراهم ثثد.همچثاین،پیشاثهادمایشاوددرتحقیقااتبيادیالراوسیدراساکی
ب گوي  ایتيادیلشاود ا اثاراتجاايبیسارمای ومبادلا درو نزاباینفراغات -ااردرتحویال
سیاستهایپولیدراقتصاددريظرگرفت شود .
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