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 چکیده 
های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت  در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک

دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا  
DSGE  لگاریتمی معادالت به    -یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطیبعد از بهینه

شبیه مدل  و  آمده  بوددست  آن  از  حاکی  نتایج،  است.  شده  متغیرها  سازی  نوسانات  که  ه 
سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان  تحت هر دو سناریوی شبیه

عکس توابع  همچنین  است.  ایران  اقتصاد  برازش  در  مدل  باالی  دقت  آنی  دهنده  العمل 
شبیه میمتغیرهای  نشان  مدل  شده  و  سازی  منابع  رعایت  بحث  برقرای  فرض  که  دهند 

قرض نوسانات  مصارف  دامنه  توجه  قابل  کاهش  باعث  اول،  سناریوی  در  بانکی  الحسنه 
)چرخه  با  اقتصادی  شدن  مواجه  از  بعد  اقتصاد  سناریو  این  تحت  و  شده  تجاری(  های 

سریعشوک برونزا،  نظام  های  هر  نهایی  هدف  که  موضوعی  است.  بازگشته  تعادل  به  تر 
 یابی به رشد و توسعه پایدار.  تصاد یعنی دستاقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اق

کلیدیواژه قرض:  های  مصارف  و  مدل  منابع  مالی،  شوک  پولی،  شوک  بانکی،  الحسنه 
 تعادل عمومی تصادفی پویا. 
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 مقدمه -1

به رشد  اهداف سیاست  اقتصادی  پایدار  رسیدن  مهمترین  از  دولت  گذاران یکی  مردان  و 

است کشوری  دیدگاه  هر  متمادی،  سالیان  طی  ابزار که  و  از  ها  مختلف  اقتصادی  های 

سیاست هدف،  جمله  این  به  دستیابی  جهت  در  اقتصاددانان  توسط  مالی،  و  پولی  های 

های پولی و  تاین در حالی است که اعمال سیاس  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اه تحقق  باعث  همواره  توانستهمالی،  حتی  و  نشده  نظر  مورد  زمینهداف  ایجاد  اند  ساز 

کالن اقتصادی شوند )فریدون و  ثباتی در متغیرهای  خالل در فرآیند رشد اقتصادی و بیا

ای برخوردار هستند؛ چرا که  از جایگاه ویژهها در اقتصاد  امروزه بانک (.  2005،  1همکاران 

جامعه   در  ثروت  و  پول  گردش  در  مهمی  نقش  مالی  خدمات  موسسات  عنوان  ایفا  به 

بانک می اهمیت  پررنگ کنند.  زمانی  میها  میتر  که  موثر  شود  و  مطلوب  فعالیت  بینیم 

میبانک  بخشها  رشد  در  به  تواند  هم  تولیدات  سطح  افزایش  اقتصادی،  مختلف  های 

ه  و  کمی  ولحاظ  تورم  کاهش  کیفی،  لحاظ  به  شود.    م  واقع  موثر  وقوع  ...  تجربه 

های اخیر و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به  های مالی در سالبحران

اقتصاد،   واقعی  را دوبخش  بانکی  به سیستم  توجه  است.اهمیت  این    چندان ساخته  در 

ا اجزای مالی و بانکی، نقشی اساسی  ب  2های کینزین جدید راستا، در چند دهه اخیر مدل

اثرا انتقال شوکدر تبیین  های تجاری  گیری چرخهها به بخش واقعی اقتصاد و شکلت 

مدل اند.  پیشگا داشته  مدلهای  به  بانکی  بخش  کردن  وارد  در  توسط   DSGE3های  م 

کالوم  مک  و  روستاگنو2007)  4گودفرند  و  موتو  کریستیانو،  و  2008)5(،  گرتلر  و   ،)

   اند.( ارائه شده2010) 6یوتاکی ک

ی، نظام بانکی  های مختلف تامین مالی غیررسم رغم وجود شیوهعلی   در اقتصاد ایران نیز

ایفا می کند؛ بچنان نقش برجستههم تامین مالی  اقتصادی  وریطهای در  که کارگزاران 

یر  بازار پول )نظ های بانکی و ابزارهای موجود در  های مختلف عمدتا به سپردهدر بخش

ها و تصمیمات  گذاری بنگاهمات سرمایهترتیب تصمی ایناوراق مشارکت( متکی هستند. به

 
1 Feridun et al.                                                                                                                                                    
2 New Keynesian  
3 Dynamic Stochastic General Equlibrium 
4 Goodfriend & Maccallum 
5 Chiristiano & Motto & Rostagno 
7 Gertler & Kiyotaki. 
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بان سیستم  فعالیت  نحوه  با  خانوارها  میمصرفی  پیدا  تنگاتنگی  ارتباط  کشور  کند.  کی 

به  ازطرف را  سیستم  آن  نیز،  بانکی  سیستم  دست  در  پولی  سیاست  ابزارهای  دیگر 

مجرای  مهم سیاستترین  شوکاعمال  با  مقابله  جهت  پولی  اقتصاد  های  بر  وارده  های 

حالی در  این  است.  کرده  میتبدیل  نشان  تجربی  شواهد  که  پولی  است  بخش  که  دهد 

انتقال شوک  در  مهمی  نقش  میخود،  بازی  اقتصاد  واقعی  بخش  به  عنوان  ها  به  و  کند 

،  1اه حسینی و بهرامی باشد )شهای تجاری مطرح میگیری چرخهعامل مهمی در شکل

اند  ها موظفدیگر با توجه به اسالمی بودن نظام بانکداری در ایران، بانک (. ازطرف 1391

بدون بانکی  عملیات  قانون  بند  براساس  مطابق  نمایند.  فعالیت  قانون   1ماده    3ربا  این 

الحسنه  عمومی و قرض، ایجاد تسهیالت الزم در جهت گسترش تعاون1362مصوب سال  

بانک   از اخیر  سالیان  در  که  است  درحالی  این  است.  شده  بیان  بانکی  نظام  ها  اهداف 

حسابنه افتتاح  به  تمایلی  قرضتنها  ندادههای  نشان  انداز  پس  حتی  الحسنه  بلکه  اند 

سود  سپرده با  حساب  افتتاح  به  تشویق  را  قرض  % 1گذاران  حساب  جای  الحسنه  به 

الحسنه جاری را نیز که باید صرف تسهیالت به  های قرضدیگر حساباند. از طرفنموده

-اعطا کرده  % 18الحسنه با سود  الحسنه نمایند، در قالب تسهیالت غیرقرضشکل قرض

ای که نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ شرعی )برخی مراجع تقلید سود باالی  اند. مساله

 جود ندارد.  دانند( توجیهی برای آن و درصد را ربا اعالم کرده و حرام می  4

سپرده میزان  دهنده  نشان  یک  شماره  قرضنمودار  پسهای  تسهیالت  الحسنه  و  انداز 

بانکی طی سالقرض اعطایی توسط سیستم  باشد  می  1397:2تا    1378:4های  الحسنه 

سیاه،   نمودار  است.  شده  ترسیم  مرکزی  بانک  از  مستخرج  رسمی  آمار  براساس  که 

قرض نمودار طوستسهیالت  و  قرضالحسنه  منابع  بانک ی،  دهد.  الحسنه  می  نشان  را  ها 

میهمان مالحظه  که  سالطور  بین  زمانی  فاصله  در  تسهیالت    88تا    78های  شود 

الحسنه کمتر از منابع موجود بوده است که این مسئله موید مطالب بیان  اعطایی قرض

از سال   باشد.  قبل می  قسمت  اع  94تا سال    88شده در  افزایش چشمگیر  طای  شاهد 

قرض بانک تسهیالت  توسط  میالحسنه  آن  علت  که  هستیم  مسائلی  ها  در  ریشه  تواند 

تبصره   موضوع  ازدواج  های  )وام  دستوری  تسهیالت  سقف  افزایش  قانون   29همچون 

عمال    97تا سال    94قیمت بانکی باشد. اما از سال  ( از محل منابع ارزان95بودجه سال  

 
& Bahrami (2012)Shahhoseini  1 



 

 

 

 

 

 

 

 های... ایران با لحاظ سپردههای پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد اثر شوکبررسی         92  

بالطبع آن مصارف قرض ایننه کاهش قابل مالحظهالحسمنابع و  تا    ای داشته که  روند 

 ادامه یافته است. 97اواسط سال 
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 الحسنه بانکی )ارقام به میلیارد ریال(روند منابع و مصارف قرض  (:1نمودار)

 های تحقیق منبع: یافته

بر بحث رعایت منابع و مصارف    حال با در نظر گرفتن این مساله و توجه به تاکید مکرر

سال  قرض بودجه  قانون  در  می1396الحسنه  نظر  به  مصارف  ر،  و  منابع  رعایت  که  سد 

توجهی  ، مورد کم% از منابع بانکی  30م داشتن سهم  که علیرغالحسنه )قرض  هایسپرده

های تجاری  گرفته است( بتواند در تعدیل چرخهگذاران این حوزه قرار  از طرف سیاست

باق  نقش  را  هتصاد  نخستین  سزایی  برای  که  کاری  نماید.  با  ایفا  و  تحقیق  این  در  بار 

سازی در قالب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مورد بررسی قرار داده  استفاده از مدل

 .شده است

بیان شده،  در بخش اول مقدمه    .بخش تشکیل شده است  6چارچوب کلی این مقاله از  

مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه  ی و  مبانی نظربخش دوم    در

می و   . شودمرور  شده  تصریح  تحقیق  مدل  سوم،  بخش  حل    در  به  چهارم  بخش  در 

ها و کالیبره پارامترها بوده و در بخش  شود. بخش پنجم شامل دادهداخته میمعادالت پر

 پایانی به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته می شود. 

 موضوع  ادبیات -2
نهایت به خانوارها و  در  دهنده آن تفکیک نماییم،اگر نظام اقتصادی را به اجزای تشکیل 

نبال  ها به دهای اقتصادی خواهیم رسید که در یک دیدگاه عقالیی، هر کدام از آنبنگاه
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می خویش  مطلوبیت  موتورحداکثرسازی  و  انگیزه  که  است  مطلوبیت  همین  و   باشند 

سازد. البته نباید نادیده گرفت که در کنار خانوارها  حرکت و رشد اقتصادی را فراهم می

ون  ها و وظایف متفاوتی همچد دارند که نقشها، عوامل اقتصادی دیگری نیز وجوو بنگاه

سیاست بر  نظارت  و  اجرا  جهتتدوین،  منظور  به  رشد  ها  رساندن  سرانجام  به  و  دهی 

همانند دولت و مقامات پولی(. لذا ضروری است  باشند )دار میرا عهده  اقتصادی مدنظر

به هدف غایی از پایه  برای رسیدن  اقتصادی است،  ترین مرتبه  که همان رشد و توسعه 

نظر قراردادن تمام روابط و تاثیر و  جزیه و تحلیل کرد تا بتوان با مدشروع به بررسی و ت

سیاست  تاثرهای اقتصادی،  عوامل  بین  و های  موجود  ارائه  تدوین،  تصریح،  درستی 

آنجایی که   از  نمود.  تردید    توجهعملیاتی  بدون  این شکل،  به  اقتصادی  نظام  بررسی  و 

بر خواهد بود، به مطالعات تفکیکی و ادغام نتایج به دست  ن و زمان، سنگیبسیار پیچیده

ان  های گذشته توسط محققان و اندیشمندی آورده شده است. کاری که در سالآمده، رو

علمی صورت گرفته    هایروزترین روشهاقتصادی در قالب مقاالت متعدد و با بکارگیری ب

یدار شدن آثار مخرب  و پد  2008سال  در  پس از وقوع بحران مالی جهانی  پذیرد.  و می

با لحاظ    DSGEهای  نجام مطالعاتی تجربی بر پایه مدل، توجه محققان به اآن بر اقتصاد

گردید.   معطوف  بانکی  بخش  و  مالی  با  اجزای  ارتباط  در  آنها  از  برخی  به  ادامه  در  که 

 شود:این تحقیق اشاره میموضوع 

یای  ای برای اقتصاد امریکا، با استفاده از مدل تعادل عمومی پو( در مطالعه2010)  1دیب

های تجاری مورد  هانکی و بازارهای مالی را در چرخب  تصادفی کینزین جدید، نقش بخش

، ضمن کاهش اثر  دهد که وجود بخش بانکی فعالنشان میبررسی قرار داده است. نتایج  

  ، منجر به کاهش نااطمینانی کالن اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعیهای مالیشوک

می میگردد.  نیز  مساله  این  گویای  نتایج  انبساطی،  همچنین  پولی  سیاست  که  باشند 

با    DSGE( یک مدل  2011)  2نگیاران مالی را کاهش می دهد. ویال و  اثرات منفی بح

ن بر اساس روش بیزی برآورد  های اقتصاد انگلستا ی مالی و بخش بانکی را برای دادهاجزا

های  ، نقش مهمی در توضیح چرخهدهد که بخش بانکینشان میها  اند. نتایج آننموده

های بخش بانکی حدود پنجاه درصد از  شوکر انگلستان دارد، به نحوی که  تجاری کشو

 
1 Dib  
2 Villa & Yang  
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 1توضیح می دهد. زانتی   2008کاهش در تولید واقعی کشور انگلستان را در بحران مالی  

مدل  2012) یک   )DSGE   س نقش  بررسی  برای  را  بانکی  اجزای  در  با  پولی  یاست 

تجزیه  های تجاری اقتصاد امریکا بر اساس روش حداکثر راستنمایی مورد برآورد و  چرخه

نتایج وی نشان می نو تحلیل قرار داده است.  تراز پولی  قش مهمی در توضیح  دهد که 

دهد  طرفی نتایج به دست آمده نشان می  کند. ازای مصرف بازی میتخصیص بین دوره

 2ها تاثیر گذار نیست. فاالگردا و سایا در مدل بر مکانیزم انتقال شوککه عدم حضور پول 

را    DSGE( یک مدل  2013) بانکی  اروپا طراحی،  با اجزای مالی و بخش  اتحادیه  برای 

شبیه و  کردهمقداردهی  آناندسازی  نتایج  اهمیت .  بر  در    ها  مالی  و  بانکی  اجزای  نقش 

اروپاچرخه اتحادیه  تجاری  می  های  چوتاکید  و  پسران  مطالعه2013)  3نماید.  در  ای  ( 

های تجاری این کشور در قالب  ی را بر چرخهاعتبارهای  ای اقتصاد کانادا، تاثیر شوکبر

مدل   داده  DSGEیک  قرار  مطالعه  و مورد  تجزیه  و  سازی  شبیه  از  حاصل  نتایج    اند. 

می نشان  واکنش  ضربه  توابع  صورت  تحلیل  به  که  اعتباری  مثبت  شوک  یک  که  دهد 

  وری را افزایش و تفاوت ریف شده است، تولید، مصرف و بهرهنسبت بدهی به سپرده تع

دهد  همچنین نشان میدهد. نتایج  سود سپرده و تسهیالت را کاهش می  هایمیان نرخ

منجر اعتباری  شوک  قیمت،  چسبندگی  وجود  بدون  حتی  در    که  بیشتری  پایداری  به 

می و  گردد.  اقتصاد  مطالعه2014)4ترایهامرسلند  در  نروژ(  اقتصاد  برای  بررسی    ای  به 

بخش میان  پویای  اعتباریارتباط  داراییهای  قیمت  فعالیت،  و  مالی  بخش  های  های 

خود و  پویا  تصادفی  عمومی  تعادل  مدل  قالب  در  اقتصاد  برداری  واقعی  رگرسیونی 

پرداخته مدل  ساختاری  تخمین  از  حاصل  نتایج  دادهاند.  اساس  واقعی،بر  نشان    های 

قدرت  می بهبود  سبب  مالی،  بازخورد  مکانیسم  و  مدل  در  مالی  اجزای  وجود  که  دهد 

  2008را در بحران مالی  ( نقش اجزای مالی  2014)  5. مروالشده استپیش بینی مدل  

داده بربرای  و  امریکا  اقتصاد  از  مدل  هایی  است.    DSGEاساس  داده  قرار  بررسی  مورد 

 6دهنده مالی برنانکه و همکارانتئوری شتاب  دهد کهنشان می  نتایج برآورد بیزی مدل، 

 
1 Zanetti 
2 Falagiarda & Saia 
3 Pesaran & Xu  
4.Hammersland & Traee. 
5 Merola 
6 Bernanke et al. 
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بحران1999) دوره  طی  می  (،  صدق  امریکا  اقتصاد  برای  بهاتارامالی  با  2017)  1کند.   )

مدل   از  انگل  DSGEاستفاده  در  مالی  سیاست  تحلیل  و  تجزیه  است.  به  پرداخته  ستان 

می نشان  سرمایهنتایج  و  مصرفی  مخارج  که  باالدهد  ضریب  دولت،  تولید  گذاری  از  یی 

مالیات بر درآمد  که در بلندمدت،  حالی در دهد. لص داخلی را در کوتاه مدت شکل میناخا

سرمایه و  در  سرمایه  غالب  اثر  عمومی  نشان    GDPگذاری  همچنین  مقاله  این  دارد. 

دیگر    یابد. نتیجه کاهش می  های مالی در یک اقتصاد باز کوچک،دهد که اثر سیاستمی

های اسمی، اثربخشی مخارج عمومی  دهد که چسبندگیقیق نشان میحاصل از این تح 

در    بخشد.یو مالیات بر مصرف را بهبود بخشیده و اثربخشی مالیات بر درآمد را کاهش م 

های  سازی بخشنیز مطالعات محدودی در زمینه مدلهای اخیر برای اقتصاد ایران  سال

عمومی تصادفی پویا انجام شده است. که در  های تعادل  مالی و بانکی در چارچوب مدل

 شود:  ها اشاره میادامه به برخی از آن

همکاران  و  مطالعه1392)  2غفاری  در  سود  (  نرخ  افزایش  تاثیر  بررسی  عنوان  با  ای 

تسهیالت بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی  

مکی تئوری  آزمون  به  افزایش  نیوکینزی،  تاثیر  زمینه  در  شاو  تسهیالت  نون  سود  نرخ 

بخش   ها شامل پنجاند. الگوی آنو تولید در اقتصاد ایران پرداختهگذاری بانکی بر سرمایه

دهد که  ها نشان میهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. نتایج آنخانوار، بنگاه، بانک 

افزای پی  سرمایهدر  بانکی،  تسهیالت  سود  نرخ  تولیگذش  و  بدون  اری  داخلی  ناخالص  د 

  3شود. احمدیان کینون شاو در اقتصاد ایران رد میی میابد و لذا فرضیهنفت کاهش می

یک  1394) قالب  در  ایران  اقتصاد  برای  را  بانکی  هجوم  مساله  بانکی،  بخش  لحاظ  با   )

دادهمدلساز   DSGEمدل   از  حاصل  نتایج  است.  نموده  در  ی  و  سالیانه  زمانی    بازههای 

ناگهانی سپرده،نشان می  1360  -1392 برداشت  که  وام  دهد  قدرت  دهی  باعث کاهش 

( با  1395)  4شود. درگاهی و هادیان گذاری و تولید میها و در نتیجه کاهش سرمایهبانک 

تکانه آثار  به بررسی  پویای تصادفی  از مدل تعادل عمومی  بر  استفاده  های پولی و مالی 

متغیر پرداختنوسانات  کالن  اقتصادی  بههای  نتایج  اند.  بازهه  برای  آمده  زمانی    دست 

 
1 Behattarai & Trzeciakiewicz 
2 Ghafari et al. (2013) 
3 Ahmadian (2015) 
4 Dargahi & Hadian (2016) 
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اقتصاد    1393-1369 مدلسازی  در  بانکی  بخش  نظرگرفتن  در  که  است  آن  از  حاکی 

تکانه اثرات  انتقال  دلیل  به  ترازکالن  به  بخش  ها  در  آن  اثرات  بازخورد  و  بانک  نامه 

متغ نوسانات  تحلیل  برای  بیشتری  اطالعات  برای  حقیقی،  اقتصادی  کالن  یرهای 

میسیاست فراهم  همکاران   نماید.گذار  و  مطالعه1397)  1طاهرپور  در  ت(  عنوان  ای  حت 

های سری زمانی  هها در رشد اقتصادی ایران، با استفاده از دادنقش توزیع تسهیالت بانک 

اند  ، به این نتیجه رسیده(ARDLو روش خودهمبسته با وقفه توزیعی )  1363  -1394

کل  ک تسهیالت  مانده  )نسبت  مالی  توسعه  شاخص  لگاریتم  ضریب  ناخالص  ه  تولید  به 

دهنده اثر  و معنادار حاصل شده است که نشان  مدت مثبتمدت و بلندداخلی( در کوتاه

دهنده  دست آمده نشانصادی است. به بیان دیگر نتایج بهمثبت توسعه مالی در رشد اقت 

می مطلب  تسه این  افزایش  که  به  باشند  )نسبت  بانکی  رشد  GDPیالت  بر  مثبت  اثر   )

هر و  دارد  رشد    اقتصادی  باشد،  تولیدی  تسهیالت  به سمت  تسهیالت  این  گرایش  چه 

قرار خواهد گرفت. تاثیر )مثبت(  انجام    اقتصادی بیشتر تحت  به مطالعات  با توجه  حال 

بخش   نقش  اهمیت  و  شوکگرفته  انتقال  و  بروز  در  کشور  وبانکی  اقتصادی  نیز    های 

خصوص   در  خال  وجود  به  کشورتوجه  بانکی  نظام  بر  حاکم  برجسته  واقعیات  همانند   ،

منابع  نقش  قرض  نمودن  منابع  بر  تاکید  )با  بروز بانکی  از  جلوگیری  در  الحسنه( 

 ، پژوهش حاضر مورد نگارش قرار گرفته است.های تجاریچرخه

 شناسی تحقیقروش -3
شامل  سا شده  طراحی  مدل  کلی  ا بخشختار  اصلی  بنگاههای  خانوار،  یعنی  ها،  قتصاد 

اقع وجه تمایز  نکته قابل توجه که در وباشد.  بانکی، نفت، دولت و مقام پولی میسیستم  

باشد این است که در این پژوهش خانوارها به دو دسته خانوارهای  تحقیق حاضر نیز می

وپس وام  اندازکننده  شدهخانوارهای  تقسیم  با  گیرنده  خانوارهای  اند  که  فرض  این 

کنند؛  الحسنه استفاده میهای قرضامین مخارج جاری خود تنها از وامگیرنده برای توام

شود  د بود. این درحالی است که فرض میهای خانوار و بنگاه متفاوت خواهلذا نرخ وام

نحوی سیاست به  چرخه  گذار  تعدیل  جهت  در  را  خود  اتخاذ  سیاست  اقتصادی  های 

تسهیالیم که  قرضنماید  بانک ت  قیمت(  )ارزان  به الحسنه  هم  و  خانوارها  به  هم  ها 

سازی بین  معادالت مربوطه، فرآیندهای بهینهها تخصیص داده شود. اجزای مدل،  بنگاه

 شود. تفکیک و تفصیل در ادامه ارائه میهای تعریف شده در هر بخش به ای و شوکدوره

 
1 Taherpour et al. (2018) 
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 خانوارها -3-1

ها  اساس دسترسی آنکننده وجود دارد که برشود دو نوع مصرف فرض میدر این قسمت  

( و بخشی دیگر  S)2( بخشی پس انداز کننده 2005،  1گالی )   به بازار مالی متفاوت هستند 

های حقیقی  ( و نگهداری ماندهtc(. به طور کلی خانوارها از مصرف کاالها ) B)3گیرنده وام

شود. به  ( از مطلوبیتشان کاسته میtnبا عرضه کار )کنند و  ( مطلوبیت کسب میtmپول )

صورت زیر در نظر گرفته    بخش خانوار به   4شده رتیب تابع مطلوبیت انتظاری تنزیلاین ت

 (:2010دیب، شود )می

U0
i = E0 ∑ βi

t {
(ct

i)
1−σc

1−σc
−

(nt
i)

1+σn

1+σn
+

(mt
i)

1−ϑ

1−ϑ
}∞

t=0     iϵ(S, B)                         (1 )  

( شماره  رابطه  جانعکس    σnو    σc  (، 1در  بینکشش  عکس  دورهشینی  و  مصرف  ای 

به دستمزد حقیقی است.   نسبت  کار  نیروی  بهره  ϑکشش عرضه  را  نیز کشش  ای پول 

)    دهد.نشان می که  است  توضیح  به  mtالزم 
i    اساس بر  که  است  پول  مقدار حقیقی   )

مردم   دست  در  مسکوک  و  اسکناس  مجموع  از  است  عبارت  موجود  استاندارد  تعاریف 

نهایت، هدف خانوارها حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار  . درهای دیداریپردهبعالوه س

 خود نسبت به قیودی است که با آن مواجه هستند. 

 خانوار پس انداز کننده -3-1-1

انداز پس  بنگاهخانوارهای  مالک  بانک کننده،  و  میها  ها  دلیل جذب  فرض  به  که  شوند 

عرضه   از  حاصل  بنگاهعایدی  سود  و  بانک سرمایه  و  مالی  ها  منابع  مازاد  دارای  ها، 

های بیشتری  سازد تا انتخاباین امکان را برایشان فراهم می  باشند؛ مازاد منابع مالی می

)انتخاب باشند  داشته  پول  نگهداری  و  مصرف  به  سپردههایی  نسبت  در    گذاریهمانند 

سرمایههابانک  بهادار،  اوراق  خرید  در ،  تحقیق    گذاری  در   .)... و  فیزیکی  دارایی  انواع 

صرف   را  خود  درآمد  مازاد  اندازکننده  پس  خانوارهای  که  است  شده  فرض  حاضر، 

سپرده  ( ti)  5گذاری سرمایه سپردهو  انواع  قالب  در  بهره گذاری  سپرده  دار  های  )همانند 

 
1 Gali 
2 Savers 
3 Borrowers 
4 Discounted expected utility function 
6 Investment 
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گذاری  ) 1سرمایه   )dt
sسپرده و  قرض(  سپرده  )همانند  بهره  بدون  dt() 2الحسنه های 

g  )

(، عایدی ناشی  ttنظر قرار دادن مالیات پرداختی حقیقی ) ترتیب و با مد  اینبه  کنند.  می

protها ) یز سودهای حقیقی تقسیم شده بنگاهاز اجاره سرمایه و ن
f ها ) ( و بانکprot

b  ، )

 اندازکننده به صورت زیر تعریف می شود:قید بودجه خانوار پس

ct
s + it

s + mt
h.s + dt

s + tt
s = wtnt

s + (1 + rt−1
d )

dt−1
s

πt
+

mt−1
h.s

πt
+ rt

kkt + prot
f +

prot
b                                                                                   (2                    )  

πtتورم است که بصورت   πt،   2در رابطه شماره  =
Pt

Pt−1
 شود. تعریف می 

ه در رابطه  قید تشکیل سرمایه نیز مواجه هستند ککننده با  انداز همچنین خانوارهای پس

 شود: نشان داده می 3شماره 

kt+1 = (1 − δ)kt + it −
φk

2
(

kt+1

kt
− 1)

2
kt                                             (3 )  

 خانوار وام گیرنده -3-1-2

کار، درآمد  گیرنده، به غیر از درآمد حاصل از عرضه نیرویفرض می شود خانوارهای وام

ltها ) دیگری ندارند. لذا برای تامین مخارج مصرفی خود نیازمند اخذ تسهیالت از بانک 
H )

شود که  باشند. در این تحقیق با توجه به واقعیات موجود در اقتصاد ایران، فرض میمی

وام قیمت  خانوارهای  ارزان  تسهیالت  متقاضی  خود  مصرفی  مخارج  تامین  برای  گیرنده 

باشند   با  )همانند تسهیالت قرضبانکی  در مقایسه  نوع تسهیالت  این  که  الحسنه(؛ چرا 

بانک  تسهیالت   اختیار  دیگر  در  بانکی(  کارمزد  )فقط  پرداخت  باز  نرخ  حداقل  با  ها، 

شود این است  گیرند. فرض سومی که در این بخش در نظر گرفته میخانوارها قرار می

وام به خانوار  بانک  که  وامی  اعطا می گیرکه حداکثر  درآمد  نده  از  نسبتی  اساس  بر  کند 

 شود: باشد که مقدار حقیقی آن بصورت زیر در نظر گرفته میاین خانوار می

lt
H = rat (wtnt

B)                                     (4 )                                               

پول،   نگهداری  خصوصی،  مصارف  بر  عالوه  دوره  هر  در  خانوارنماینده  شرایط،  این  در 

تسهیالت   از  ناشی  بدهی  بازپرداخت  صرف  را  خود  درآمد  از  بخشی  مالیات،  پرداخت 

با نرخ    rt−1بانکی دریافت شده در دوره قبل 
lH  این  می بودجه  این ترتیب قید  به  نماید. 

 تصریح می شود:  5ای حقیقی به شکل رابطه شماره دسته از خانوارها بر حسب متغیره

 
1 Investment deposits 
2 Gharz-al-Hassaneh deposits 
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ct
B + mt

h.B + (1 + rt−1
lH )

lt−1
H

πt
+ tt = wtnt

B +
mt−1

c.B

πt
+ lt

H                              (5 )  

مطلوبیت   توابع  سازی  بهینه  فرآیند  از  حاصل  تقاضاهای  و  عرضه  تجمیع  با  نهایت  در 

قیدها و محدودیت به  نسبت  نوع خانوار  نیروی کار،  های  تنزیل شده دو  موجود، عرضه 

 آید. مصرف و تقاضای پول جامعه به دست می

 ای بنگاه تولیدکننده کاالهای واسطه-3-2

را ، که با ترکیب    (j)ای  تولیدکننده، کاالی واسطه در چارچوب مدل کینزین جدید، هر

،  1رساند )احمدیان کند، در شرایط رقابت ناقص بفروش میکار تولید میسرمایه و نیروی

های مربوط  شود که بنگاه برای پرداخت بخشی از هزینه(. در این تحقیق فرض می1394

نیروی تامین  بانکی میبه  به دریافت تسهیالت  اقدام  این  کار و سرمایه خود،  نماید )که 

باشد:  تس می  مفروض  شکل  دو  به  ltهیالت 
Fs  سپرده محل  از  بنگاه  که  های  تسهیالتی 

rtها  کند و نرخ بازپرداخت آندار دریافت میمدت
ls  باشد و  میlt

Fg    تسهیالتی که بنگاه از

rtها  کند و نرخ بازپرداخت آنالحسنه دریافت میهای قرضمحل سپرده
lg باشد(.  می 

 شود: ت زیر در نظر گرفته میتابع تولید بنگاه به صور

Yj,t = AtKj,t
α Nj,t

1−α                                                                                                  (6)  

αساعات کار،    Nj,t(،  6در رابطه شماره ) ∈ کار و سرمایه،  کشش جانشینی نیروی  (0,1)

Kj,t    و سرمایه  تبعیت    Atموجودی  زیر  فرآیند  از  شود  می  فرض  که  است  تکنولوژی 

 کند:می

At = ρAAt−1 + (1 − ρA)A̅ + εA,t   ρA ∈ (0,1)   (7                                     )  

( شماره  معادله  ,εA,t~N(0(،  7در  σεA,t
بهره  ( یا  تکنولوژی  شوک  است.    2وریبیانگر 

از مخارج تولیدی خود اقدام به  (  𝛾)طور که بیان کردیم، بنگاه برای تامین بخشی  همان

می بانکی  تسهیالت  ایندریافت  به  بنگاه  نماید.  دریافتی  تسهیالت  مقدار  ترتیب 

( به صورت زیر نشان  2006)  3ای براساس مطالعه راونا و والش تولیدکننده کاالی واسطه

 شود:داده می

L𝑓
j,t = γ(Pj,t𝑅t

kKj,t + Pj,tWtNj,t)                                                          (8 )  

 (، نرخ بازپرداخت کلی بنگاه از بابت تسهیالت دریافتی است : 8رابطه شماره )

 
1 Ahmadian (2015) 
2 Technology shock 

Ravenna & Walsh 3 
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rj,t
lf = rt

ls lj,t
fs

lj,t
+ rt

lg lj,t
fg

lj,t
                                                                             (9)  

فرض می قاعده روتمبرگ همچنین  اساس  بر  تولیدکننده کاالهای  1982)  1شود  بنگاه   )

 شود: تصریح می 10که بصورت رابطه شماره    ای با هزینه تعدیل مواجه استواسطه

PACj,t =
φf

2
(

Pj,t

Pj,t−1(π̅)
− 1)

2

Yt                                                            (10 )  

φf  ،  10در رابطه شماره   ≥ نرخ   π̅پارامتر هزینه تعدیل یا درجه چسبندگی قیمت،  0

و   پایدار  تعادل  است.    Ytتورم در وضعیت  کل  تولیدکننده کاالی  تولید  بنگاه  درنهایت، 

حقیقی  واسطه سود  مجموع  حداکثرسازی  دنبال  به  است  ای  خود  آتی  و  جاری 

 (:1394، 2)احمدیان 

Et ∑ 𝜆𝑡
𝐹𝛽𝑡 [

𝜋𝑡
𝑓

𝑃𝑡
]∞

t=0                                                                           (11)  

 ( تابع سود اسمی عبارت است از: 11در رابطه شماره )

πj,t
f = Pj,tYj,t − PtmctYj,t − PAC𝑗,𝑡                                                            (12 )  

PACj,t  هزینه تعدیل قیمت و mct   .هزینه نهایی تولید است 

( و نسبت به  8(، )7(، )6ای سود انتظاری خود را با توجه به روابط شماره ) بنگاه واسطه

 سازد.حداکثر می Pj,t  و Nj,t ، نیروی کارKj,tموجودی سرمایه  

 بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی -3-3

کاالی  بنگاه واسطه  تولیدکننده  کاالهای  که  است  بنگاهی  بنگاهنهایی  از  را  های  ای 

واسطه کاالهای  جمعگر  تولیدکننده  از  استفاده  با  و  میکند  خریداری  ای 

 کند.  کاالی نهایی را تولید می 3استیگلیتز دیکسیت

Yt = (∫ Yj,t
(

θ−1

θ
)
dj

1

0
)

θ

θ−1

             θ > 1                                                     (13 )  

شماره   رابطه  واسطه   Yj,t  13در  کاالی  بین    θو   j ای بیانگر  ثابت  جانشینی  کشش 

واسطه نهایی سعی میکاالهای  تولیدکننده کاالی  بنگاه  است.  از  ای  را  کند خرید خود 

ها، طوری تعیین کند که سودش حداکثر شود.  ای با توجه به قیمت آنکاالهای واسطه

محصول تولید شده توسط  شرط مرتبه اول حاصل از حداکثرسازی سود، تابع تقاضا برای  

 دهد:ای را به صورت ذیل به دست میهای واسطههر یک از بنگاه

 
1 Rotemberg   
2 Ahmadian (2015) 
3 Dixit Stiglitz 
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Yj,t = (
Pj,t

Pt
)

−θ

Yt (14                                                                               )  

تابعی از قیمت نسبی    j( تقاضا برای کاالی  14بر اساس رابطه شماره )
Pj,t

Pt
ت  )نسبت قیم  

است. حال با تحمیل شرط سود    Ytآن کاال به قیمت کاالی نهایی( و تولید کاالی نهایی  

 شود:صفر برای تولیدکننده کاالی نهایی، قیمت کاالی نهایی به صورت ذیل محاسبه می

Pt = (∫ Pj,t
1−θdj

1

0
)

1

1−θ                                                                          (15)  

 بخش بانکی -3-4

گران وجوه مالی، مازاد منابع مالی خانوارهای پس اندازکننده را  ها به عنوان واسطهبانک 

سپرده قالب  ) در  سود dtها  نرخ  پرداخت  با   ) (rt
d)    ذخایر کسر  از  پس  و  کرده  جذب 

گیرنده، جهت تامین مخارج مصرفی و نیز تولیدکنندگان  (، به خانوارهای وام𝑟𝑟𝑡قانونی ) 

rt)های جاری، با نرخ سود  ای، جهت تامین هزینهطهواس
l)   تسهیالت(lt) کنند.  اعطا می

می بازار  فرض  از  استقراض  به  مجبور  منابع  کمبود  صورت  در  نماینده،  بانک  که  شود 

dt) بانکی  بین
ib )  با نرخ بهره(rt

dib )های با مازاد منابع به  بانکی، بانک باشد. در بازار بینمی

بانکی  دهند. نرخ بهره در بازار بینهایی که با کمبود منابع روبرو هستند قرض میبانک 

(rt
dib بانک به نسبت کفایت سرمایه  توجه  با  توافقی  بصورت  اعتباری  (  رتبه  و میزان  ها 

میبانک  تعیین  بهها  بهره  طوریشود؛  نرخ  از  کمتر  و  سپرده  بهره  نرخ  از  بیش  که 

می باشد،  تسهیالت  بیشتر  تسهیالت  بهره  نرخ  از  مذکور  بهره  نرخ  اگر  که  چرا  باشد. 

ببانک  بیشتری  تمایل  بینها  بازار  به  وام  پرداخت  میه  پیدا  موضوع  بانکی  این  و  کنند 

تواند اثر منفی بر عرضه اعتبارات داشته باشد. همچنین اگر نرخ بهره بازار بین بانکی  می

ها رغبتی به عرضه مازاد منابع مالی خود در این بازار  از نرخ بهره سپرده کمتر باشد بانک 

م مازاد  عرضه  برای  داشت.   بانک نخواهند  بیننابع  بازار  به  واقعیات  ها  براساس  بانکی، 

می گرفته  نظر  در  زیر  بصورت  رفتاری  تابع  یک  کشور  بانکی  شبکه  بر  شود  حاکم 

 (:1394، 1)احمدیان 

lt
ib = dt

∅lib
d

(lt−1
ib )

∅lib
lib

                                                                               (16)  

 
1 Ahmadian (2015) 
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بانکی را  ها باید مقدار مشخصی از بدهی به بازار بینشود که بانک دیگر فرض میاز طرف  

ها را با هزینه کوآدراتیک به  ها از وضعیت تعادل پایدار، آنرعایت نمایند و انحراف بانک 

 (:1393، 1سازد )پروینصورت زیر مواجه می
1

2
φdib (

dt
ib

d̅
− 1)

2

                                                                                   (17 )  

برای بدهی به بازار بین بانکی نیز با توجه به ساختار شبکه بانکی کشور یک تابع رفتاری  

 گردد:دیگر به صورت زیر تصریح می

dt
ib = (dt−1

ib )
∅dib

dib

(yt)∅dib
y

                                                                       (81 )  

بانک  ایران،  بانکی  نظام  در  طرفی  سرمایه  از  کفایت  نسبت  حداقل  رعایت  به  ملزم    2ها 

(carاعالم شده توسط بانک مرکزی می )  باشند و در صورت تخلف از آن متحمل هزینه

 شود: شوند که با معادله زیر در مدل آورده می( میkkbتعدیل ) 
kb

2
(

kt
b

lt
− car̅̅ ̅̅ )

2

kt
b                                                                                  (19 )  

 شود: با توجه به مطالب بیان شده، تابع سود بانک نماینده بصورت زیر تصریح می
πt

B = αb(1 + rt
lF)lt

F + (1 + rt
lH)lt

H + (1 + rt
dib)lt

ib + km − (1 + rt
ds)dt

s −

dt
g

− (1 + rt
dib)dt

ib −
1

2
φdib (

dt
ib

d̅
− 1)

2

−
kb

2
(

kt
b

lt
− car̅̅ ̅̅ )

2

kt
b − ∅B            (20)  

کارمزد بانکی را نشان    kmهای اعطایی است.  نرخ بازگشت وام  αb،  20در معادله شماره  

بانک )مانند  نیز هزینه  B∅  دهد که ثابت در نظر گرفته شده است.می های غیرعملیاتی 

مطالبات  هزینه هزینه  و  منقول  غیر  و  منقول  اموال  استهالک  پرسنلی،  و  اداری  های 

 صورت ثابت لحاظ شده است.د که برای سادگی کار، بهده الوصول( را نشان میمشکوک

 ترازنامه بانک نماینده بصورت زیر مفروض است:

lt
H + lt

F = (1 − rrt)(dt) + dt
ib + kt

B − lt
ib                                                (21 )  

kt
B = kt−1

B − δkbkt−1
B                                                                              (22 )  

 باشند.  ها به دنبال حداکثرسازی سود خود با توجه به قید بودجه شان مینهایتا بانک 

 مقام پولی-3-5

در کشور ایران، با توجه به مطالعات قبلی انجام شده در زمینه مدلسازی بخش بانکی در  

بانکیایر سود  نرخ  عمال  کشور  در  که  مسئله  این  به  استناد  با  و  rt)   ان، 
d)    از )که 

 
1  Parvin (2014) 

Minimum Capital adequacy ratio3   
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و   بانک مرکزی  باشد( تحت کنترل  بانکی می  متغیرهای اصلی مورد بحث ما در بخش 

شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی به عنوان مقام پولی قادر به تنظیم نرخ سود  

مقام پولی در تنظیم نرخ سیاستی از قاعده  باشد؛ فرض شده است که  تسهیالت نیز می

پیروی می به  تیلور  بدهی  )نظیر  بانکی  متغیرهای  نرخ سود،  تعیین  در  و همچنین  کند 

 بازار بین بانکی( را نیز در نظر می گیرد. 

(1 + rt
d) = (

1+rt−1
d

1+r̅d )
ρr

(
1+πt

1+π̅
)

ρπ
(

yt

y̅
)

ρy
(

μt

μ̅
)

ρμ
+ εd,t   (23                          )  

به ترتیب نرخ سود، نرخ تورم، تولید و نرخ رشد پول    μ̅ و r̅d ،π̅ ،y̅(،  23در رابطه شماره )

پایدار می به  در وضعیت تعادل  با توجه  بانک مرکزی  براساس قاعده پولی تیلور،  باشند. 

  ρμو    ρπ  ،ρy  کند.نرخ رشد تولید، نرخ رشد پول و تورم، نرخ سود سپرده را تعیین می

های مربوط به متغیرهای تورم، تولید و نرخ رشد پول در اعمال سیاست  به ترتیب وزن

می سیاست  εd,t  باشند. شوک پولی  از خطای  ناشی  تعیین  نیز  در  مرکزی  بانک  گذاری 

شود و به  گذاری پولی مینرخ سود بانکی است که به صورت مستقیم وارد قاعده سیاست

 سازد. نزا و تصادفی متغیر نرخ بهره را متاثر میعنوان یک متغیر برو

 ( به صورت زیر تعریف می شود:23نرخ رشد پول  در رابطه شماره )

μt =
mt

mt−1
(πt)                                                                                       (24 )  

( شماره  رابطه  قبل    𝑚𝑡−1و    𝑚𝑡(،   24در  دوره  و  جاری  دوره  در  واقعی  پول  حجم 

به   نیز  قانونی  ذخیره  نسبت  از  بانکی،  نرخ سود  تعیین  بر  عالوه  مرکزی  بانک  هستند.  

کند. در این تحقیق، نسبت ذخیره قانونی به شکل  عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می

 (:1394، 1شود )پروینیک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول  در نظر گرفته می

rrt = πt
φrr

π

rrt−1
φrr

rr

εrr,t                                                                               (25)  

 دولت و بخش نفت  3-6

از خانوارها  فرض می مالیات  اخذ  از طریق  را  فروش    (𝑡𝑡) شود که دولت، مخارج خود   ،

پول    (oit)نفت   خلق  mt ) )و  −
mt−1

πt
می برای تامین  زیر  تعادلی  رابطه  بنابراین  نماید. 

 دولت مفروض است: 

gt = tt + oit + (mt −
mt−1

πt
)                                                                  (26 )  

 
1 Parvin (2014) 
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تابع   آن  برای  و  شده   گرفته  نظر  در  تولید  سطح  به  وابسته  نیز  دولت  مالیاتی  درآمد 

 رفتاری زیر تصریح شده است:  

tt = yt

φt
y

                                                                                               (27 )  

معادله   یک  بصورت  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای  نیز،  اقتصاد  نفتی  بخش  برای 

( ناشی از   εoi,tشود که با یک شوک ) تعریف می   AR(1)خودرگسیون برداری مرتبه اول  

pt، یا تغییرات در قیمت نفت  oitتغییرات در میزان صادرات نفت  
oi    و یا حتی تغییرات

، همراه است. به این ترتیب جریان درآمد نفتی به شکل زیر قابل تعریف   etدر نرخ ارز  

 است:

oit = ρoioit−1 + (1 − ρoi)oi̅ + εoi,t      εoi,t ≈ N(0, σε)                           (28 )  

دوره   oit،  28شماره   معادله در   در  نفت  حقیقی  و  t درآمد   ،oi̅    جریان ثبات  با  سطح 

رو، فرض شده که تمام نفت  الزم به ذکر است که در تحقیق پیشدرآمدهای نفتی است.  

شود. این درآمد که معموال به دالر برای کشور به  های جهانی صادر میتولیدی به قیمت

ن هم معموال در کشور ما به صورت برونزا و توسط  آید براساس نرخ ارزی که آدست می

شود. برای سادگی کار درآمد نفتی به  گردد، به ریال تبدیل میبانک مرکزی تعیین می

نظر گرفته می در  ریال مدلسازی نشده  ریال  به  نفت  ارزی  درآمد  تبدیل  فرآیند  و  شود 

ب شوند، شرط تسویه  چنانچه قید بودجه دولت و قید بودجه خانوارها با هم ترکی  است.

 آید: بازار کاالها و خدمات به صورت زیر به دست می

yt = ct + it + gt                                                                                   (29 )  
شماره   رابطه  )مجموع    29طبق  تقاضا  کل  برابر  تولید  کل  باید  بازار،  در  تعادل  برای 

 خصوصی، سرمایه گذاری و مخارج دولتی( باشد. مصرف 

 ها تحلیل یافته -4
گردد.  طور تجربی حل و تحلیل میدر این بخش، مدل طراحی شده در قسمت قبل، به

بهینه اول  ابتدا شرایط مرتبه  این منظور،  تولیدکننده کاالهای  برای  بنگاه  یابی خانوارها، 

و  واسطه نهایی  تولیدکننده کاالی  بنگاه  بهای،  بانکی  با در  دست میبخش  آید و سپس 

نظر گرفتن رفتار دولت و مقام پولی و شرایط تسویه بازارها، مدل در چارچوب رهیافت  

پس از به دست آوردن وضعیت باثبات  شود.  تعادل عمومی تصادفی پویا شبیه سازی می

تعادلی    متغیرها و بازنویسی معادالت در این حالت، نوبت لگاریتم خطی کردن معادالت
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کردن مدل،  است. پس از خطی  2و تقریب مرتبه اول تیلور  1با استفاده از روش اوهلیگ

می برآورده  و  شده  کالیبره  شده  انجام  مطالعات  از  استفاده  با  آن  در  پارامترهای  شود. 

تحت نرم افزار متلب شبیه سازی شده و با ترسیم   3نهایت مدل در فضای برنامه داینار 

 شود. نمودارهای توابع واکنش آنی، اهداف تحقیق بررسی می

 کالیبره پارامترها  داده های آماری و -4-1

)مدل پویا  تصادفی  عمومی  تعادل  روشDSGEهای  پایه  بر  حل  (  قابل  مختلف  های 

بهینه فرآیند  حاصل  واقع  در  دورههستند.  بین  از  سازی  ای  مجموعه  ها  مدل  این  ای 

سازی و تقریب براساس متدهای حل،  معادالت دینامیک غیرخطی است که پس از خطی

فرم حا به یک  از  قابل تبدیل  بعد  ادامه و  برداری هستند. در  فضا یا خودرگرسیونی  لت 

یا   و  تخمین  )کالیبراسیون(،  مقداردهی  از روش  معادالت، ضرایب  لگاریتم خطی کردن 

هر دو محاسبه می گردند. در این مورد، تصمیم گیری در مورد استفاده از هر کدام از  

 حاسباتی الگو ارتباط دارد. های مهای وی و ویژگیها به هدف محقق، دیدگاهاین روش

قابلیت از  مدلیکی  مهم  شبیه  DSGEهای  های  انجام  امکان  و  مقداردهی  و  سازی 

( کانترفکچوال  اجازه می counterfactualآزمایشات  به محقق  امکان  این  است.  تا  (  دهد 

داده به  دسترسی  دادهبدون  تولید  به  واقعی،  دنیای  درونهای  متغیرهای  از  زای  هایی 

مبتنی بر مدل طراحی شده و بر اساس مقداردهی به پارامترها و سطح تعادل بلندمدت  

این مرحله می   در  آنکه همچنان که گفته شد  بپردازد. ضمن  درونزای مدل  متغیرهای 

ها اجرا  را بر اساس توابع واکنش آنی شوک  DSGEتوان خاصیت کانترفکچوال مدل های  

( و کنوا  1982رخی از اقتصاددانان )کیدلند و پرسکات )نمود. بطور کلی و براساس نظر ب

های اقتصادی باشد که از ساختار پیچیده  (، اگر هدف از پژوهش، توضیح واقعیت2007)

-ای نیز برخوردار نیستند و یا اینکه اگر هدف بدست آوردن خواص پویای الگو باشد، می 

 اده نمود.های تخمین اقتصاد سنجی استفتوان از مقداردهی بجای روش

های  بر این اساس در مقاله حاضر نیز مدل بدست آمده پس از مقداردهی، براساس روش

سازی شده است. الزم به ذکر است که مقدار پیشین پارامترها به نحوی  مونت کارلو شبیه

شده ویژگیکالیبره  که  دوره  اند  طی  ایران  اقتصاد  اصلی  تصویر    1370-1396های  را 

 
1 Uhlig Approach 
2 Taylor Approximation 
3 Dynare. 
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م عنوان  به  مدلنمایند.  زمینه  در  شده  انجام  داخلی  مطالعات  جدیدترین  از  سازی  ثال 

زمانی نیز    استفاده شده که به لحاظ بازه DSGEبخش بانکی کشور در چارچوب رهیافت  

اند. برخی از پارامترها نظیر هزینه تعدیل  زمانی مقاله داشته  ترین فاصله را با بازهنزدیک 

تعد هزینه  قیمت،  تعدیل  هزینه  بینسرمایه،  بازار  به  بدهی  مطالعات  یل  براساس  بانکی 

پیشین مقداردهی شده و برخی دیگر نظیر وزن مربوط به تابع بدهی به بازار بین بانکی  

بانکی با توجه به تابع رفتاری تعریف شده برای آنها محاسبه شده  و مطالبات از بازار بین

-سازی شده با داده های شبیههاست که این کار نیز با توجه به ایجاد حداکثر انطباق داد

شبیه متغیرهای  گشتاورهای  مقایسه  طریق  )از  موجود  واقعی  با  های  شده  سازی 

توان گفت که در این تحقیق  لذا می گشتاورهای متغیرهای واقعی( صورت پذیرفته است.

برای افزایش دقت از روش تلفیقی کالیبراسیون و مقداردهی بر اساس مقایسه گشتاورها  

 شده است. استفاده

 (: مقداردهی به پارامترهای مدل 1جدول)

 منبع  مقدار  توضیحات  پارامتر 

β  ( 1391توکلیان) 96/0 نرخ ترجیحات زمانی مصرف کننده 

σc ای  عکس کشش جانشینی بین دوره

 مصرف 

 ( 1391توکلیان) 52/1

σn  (1391توکلیان ) 21/2 عکس کشش عرضه نیروی کار 

ϑ  (1391توکلیان ) 24/2 عکس کشش تقاضای پول 

δ  شاهمرادی و ابراهیمی   042/0 نرخ استهالک سرمایه های ثابت

(1389 ) 

φk ( 2012آگنور و همکاران ) 6/8 هزینه تعدیل سرمایه 

θ  (1389ابراهیمی ) 33/4 کشش جانشینی کاالهای واسطه ای 

α  (1391توکلیان ) 42/0 سهم سرمایه در تولید 

ρA   ( 1388کاوند ) 72/0 اتورگرسیو در معادله تگنولوژی ضریب 

φf 37/4 درجه چسبندگی قیمت  

∅dib
dib   ضریب اتورگرسیو در معادله استقراض از

 بازار بین بانکی 

 ( 1393پروین و احمدیان ) 46/0

∅dib
y

 ( 1393پروین و احمدیان ) 47/0 سهم تولید در استقراض از بازار بین بانکی  

αb  ( 1393پروین و احمدیان ) 08/0 مطالبات معوق در وضعیت پایدار 

∅lib
lib  ضریب اتورگرسیو تسهیالت ارائه شده به

 بازار بین بانکی 

 ( 1394احمدیان ) 575/0
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∅lib
d سهم سپرده ها در تسهیالت ارائه شده به   

 بازار بین بانکی 

 ( 1394احمدیان ) 76/0

ρr  ( 1394احمدیان ) 802/0 ضریب اتورگرسیو نرخ سود بانک مرکزی 

ρπ ( 1394احمدیان ) 89/0 سهم تورم در سیاست پولی 

ρy  ( 1394احمدیان ) 36/0 سهم تولید در سیاست پولی 

ρμ  ( 1394احمدیان ) 82/0 سهم رشد نقدینگی در سیاست پولی 

φrr
π  ( 1393پروین و احمدیان ) 062/0 ضریب تورم در نرخ ذخیره قانونی  

φrr
rr   ( 1394احمدیان ) 83/0 اتورگرسیو نرخ ذخیره قانونی ضریب 

φt
y
 ( 1394احمدیان ) 8/0 کشش مالیات نسبت به تولید  

ρoi ( 1393پروین و احمدیان ) 769/0 ضریب اتورگرسیو در معادله درآمد نفتی 

 های تحقیق منبع: یافته

برحسب   و  بالنچاردکان  الگوی  از  استفاده  با  مدل  پارامترها،  به  مقداردهی  از  پس 

شود.  نرم  های برونزا، حل شده و به شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران پرداخته میشوک

نویسی   برنامه  محیط  تحت  داینار،  استفاده    MATLABافزار  مورد  امر  این  انجام  برای 

بهره با  بنابراین،  به حل مدل، شبیهقرار گرفته است.  افزار  نرم  این  از  سازی آن و  گیری 

شود. به منظور ارزیابی صحت  ها در قالب توابع واکنش آنی پرداخته میتحلیل اثر شوک

 گیرد:می مدل )قابلیت مدل در برازش اقتصاد ایران(، دو معیار مورد توجه قرار

دست آمده و به اول، نزدیکی گشتاورهای متغیرهای تئوریک مدل که از کالیبراسیون به

صورت انحراف لگاریتمی از مقدار باثبات است با گشتاورهای متغیرهای دنیای واقعی که  

 باشد. ها نیز به صورت انحراف لگاریتمی از روند میآن

عکس توابع  انطباق  متغیرها  دوم،  آنی  شوکالعمل  برابر  با  در  مدل  شده  تعریف  های 

میانگین شامل  عمدتا  موردتوجه  گشتاورهای  محقق.  انتظارات  و  تئوریک  و   مباحث 

سازی شده مدل شامل تولید، تورم،  انحراف معیار بخش سیکلی متغیرهای اصلی شبیه

از گشتاورهای  خالصه  2گذاری، مصرف و حجم پول است. در جدول شماره  سرمایه ای 

 ین زده شده و گشتاورهای آمارهای واقعی ارائه شده است:مدل تخم
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 (: بررسی قدرت برازش مدل پیشنهادی بر اساس گشتاورها2جدول )
 های داده میانگین  متغیر

 واقعی
 های معیارداده انحراف 

 واقعی
های  داده میانگین 

 شبیه سازی شده 
های  معیارداده انحراف 

 شبیه سازی شده 
 034/0 -000405/0 069/0 000287/0 تولید 

 095/0 000060/0 092/0 000324/0 سرمایه گذاری 
 11/0 -00245/0 053/0 000355/0 مصرف 
 029/0 000059/0 27/0 000112/0 تورم 

 094/0 -0017/0 24/1 00031/0 حجم پول 
 های تحقیق منبع: یافته

گردد، الگو به خوبی مقادیر فوق را برای می، مالحظه  2گونه که در جدول شماره  همان

سازی شده  سازی نموده است. به طوری که میانگین کلیه متغیرهای شبیهمتغیرها شبیه

نمونه میانگین  با  شبیه مدل  متغیرهای  معیار  انحراف  دارد.  باالیی  شباهت  واقعی  -های 

آمارهای واقعی دارد،    سازی شده نیز بیانگر نزدیکی قابل قبول این ارقام با انحراف معیار

 بینی نوسانات متغیرها دارد. که این امر حکایت از توانایی باالی مدل در پیش

 نتایج مدل -4-3

دو   )تحت  مختلف  حالت  دو  در  مدل  مقایسه،  قابلیت  ایجاد  منظور  به  تحقیق  این  در 

بانکی  1سناریو   برقراری بحث منابع و مصارف قرض الحسنه  با فرض  با فرض عدم  2.   .

سازی مدل،  شود. بعد از شبیهسازی میالحسنه بانکی( شبیهرعایت منابع و مصارف قرض

های وارده پرداخته  سازی شده در برابر  شوکبه ارائه توابع واکنش آنی متغیرهای شبیه

شودالزم به ذکر است که در کلیه نمودارهای ارائه شده، محور افقی بیانگر زمان است  می

نی آتی در نظر گرفته شده است؛ و محور عمودی نشانگر اندازه اثر  دوره زما  20و برای  

ها با چه واکنشی  دهند که بروز هر کدام از شوکباشد. این نمودارها نشان میشوک می

العمل  از سوی متغیرهای هدف، در طی زمان همراه بوده است. به بیانی دیگر توابع عکس

-را در طول زمان به هنگام وارد شدن تکانهسازی شده آنی، رفتار پویای متغیرهای شبیه

می نشان  معیار  انحراف  یک  اندازه  به  شکل  ای  به  مدل  متغیرهای  که  آنجا  از  دهند. 

عکس   نمودارهای  عمودی  محور  ارقام  هستند،  باثباتشان  مقادیر  از  لگاریتمی  انحراف 

درون  متغیرهای  تغییرات  درصد  صد،  ضربدر  آنی  شوالعمل  برابر  در  را  مدل  ها  ک زای 

 دهند.  نشان می
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 تکانه تکنولوژی-4-3-1   

                                                   

 

  وریسازی شده در برابر شوک مثبت بهره(: توابع واکنش آنی متغیرهای شبیه2نمودار)
 های تحقیق منبع: یافته

میطورهمان انتظار  قرضکه  مصارف  و  منابع  رعایت  بطور  رفت  توانسته  بانکی  الحسنه 

-معناداری تاثیر شوک مثبت تکنولوژی را بر متغیرهای کالن اقتصادی تعدیل بخشد به

فرض چرخهطوری این  از طرف عرضه(  که طی  ناشی  آمده )رونق  بوجود  اقتصادی  های 

بازه کوتاهطی  زمانی  میی  بر  تعادل  حالت  به  اقتصاد  و  شده  تعدیل  نتایج  تری  گردد. 

تحقیق دستبه دوم  سناریوی  تفاوت  1آمده طی  اما  دارد  مطابقت  نظری  مباحث  با  نیز   ،

به   برگشت  از  بعد  اقتصادی  کالن  متغیرهای  که  است  این  اول  سناریوی  با  آن  فاحش 

شده نوسان  دچار  دوباره  و  مانده  تعادل  در  کمی  مدت  بهتعادل،  و  تحت ایناند؛  ترتیب 

 سناریوی دوم، ما شاهد یک تعادل اقتصادی پایدار نیستیم.  

 های بانکیه نرخ سود سپردهتکان-4-3-2

های  های بانکی، حجم سپردهطبق مبانی نظری، با بروز شوک مثبت در نرخ سود سپرده

یابد. تورم  انداز کاهش میالحسنه پسهای قرضگذاری بیشتر شده حجم سپردهسرمایه

های اقتصادی نیز با کاهش مواجه خواهد بود.  گذاری در سایر بخشکاهش یافته سرمایه

بانکی بیشتر شده و  گذاری در بازار بینها برای سپردهبانکی نیز تمایل بانک بازار بین  در

 اخذ تسهیالت از این بازار کمتر می شود.   

 
 نمودارهای مستخرج طی سناریوی دوم تحقیق در بخش ضمایم بصورت کامل آورده شده است. 1
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سازی شده در برابر تکانه نرخ سود العمل آنی متغیرهای شبیه(: توابع عکس3نمودار )

 های بانکی سپرده
 های تحقیق یافتهمنبع: 

 تکانه نرخ بازپرداخت تسهیالت بانکی-4-3-3
افزایش نرخ بازپرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی؛ باعث کاهش تقاضا برای تسهیالت  

ها کاهش  شوند، لذا نرخ سود سپردهها با کاهش درآمد مواجه میشده و در نتیجه بانک 
سپردهمی حجم  نتیجه  در  کمتر  یابد.  سپردهمیها  خروج  با  بانکی،  شود.  بخش  از  ها 

ها  بانکی نیز تقاضای بانک مصرف بیشتر شده تقاضا و تولید افزایش می یابد. در بازار بین
می افزایش  تسهیالت  دریافت  کاهش  برای  تسهیالت  ارائه  برای  تقاضا  مقابل  در  یابد؛ 

اریوی اول تحقیق،  تحت سن  4شود نمودار شماره  که مالحظه میطورخواهد یافت. همان
می باال  در  شده  بیان  تئوریک  انتظارات  موید  از  تماما  بعد  متغیرها  نیز  اینجا  در  باشد. 

های  تاثیرپذیری از تکانه، طی بازه زمانی کوتاهی به مقدار باثبات خود بازگشته و در دوره
 اند.  آتی از آن منحرف نشده

  

سازی شده در برابر شوک نرخ یه(: توابع واکنش آنی متغیرهای شب4نمودار )

 بازپرداخت تسهیالت
 های تحقیق منبع: یافته
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 تکانه نرخ ذخیره قانونی -4-3-4

 

 توابع واکنش آنی متغیرهای شبیه سازی شده در برابر شوک نرخ ذخیره قانونی (:  5نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

سازی شده بعد از تاثیرپذیری از  متغیرهای شبیهشود که  مشاهده می  5در نمودار شماره  

بازه در  در  شوک  تعادلی  شاهد  دوباره  و  برگشته  باثباتشان  مقدار  به  کوتاهی  زمانی  ی 

  اقتصاد هستیم که در دوره های بعدی پایدار بوده است.

 شوک قیمت نفت -4-3-5

  

 

  

 سازی شده مدل در برابر شوک قیمت نفت(: توابع واکنش آنی متغیرهای شبیه6نمودار )
 های تحقیق منبع: یافته
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توان به این نکته پی  با دقت به درصد تغییرات متغیرها در برابر شوک قیمت نفت نیز می
قرض مصارف  و  منابع  رعایت  فرض  برقراری  که  تعدیل  برد  در  توانسته  بانکی  الحسنه 

  تجاری( نقشی موثر و بسزا داشته باشد. های های اتفاق افتاده )چرخهتاثیرات شوک

 گیری و پیشنهادهای سیاستی نتیجه -5
مدل   یک  اقتصادی،  کالن  متغیرهای  بر  نوسانات  اثر  بررسی  منظور  به  تحقیق  این  در 

بانک  قالب دو سناریوی پیش روی  ایران در  اقتصاد  برای  ها  تعادل عمومی تصادفی پویا 
یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول  هینهطراحی شده است. بعد از تصریح مدل، ب

لگاریتمی معادالت حاصل   –کارگزاران اقتصادی، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی
بر   اثر شوک های پولی و مالی  از آن است که  از کالیبراسیون حاکی  نتایج حاصل  شد. 

باشند.  متغیرها  تحت هر دو سناریو یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می
تعدیل   نوسانات، مدت زمان  بوده شدت  دو سناریو متفاوت  نتایج تحت  آنچه که در  اما 

های تجاری و پایداری تعادل اقتصادی بوده که تمامی این موارد در سناریوی اول  چرخه
 اند.از وضعیت بهتری برخوردار بوده

می  - توصیه  تحقیق،  نتایج  در  براساس  موجود  بانکی  قوانین  طبق  ها  بانک  که  شود 
قرض منابع  بانکی،  مصارف  و  منابع  رعایت  بحث  قیمت  خصوص  ارزان  )منابع  الحسنه 

از طرف  بانکی ناشی  در زمان رکود  بدین شکل که  نمایند؛  آن  تماما صرف مصارف  را   )
عرضه یا رونق ناشی از طرف تقاضا، جهت افزایش تولید و تعدیل نوسانات بوجود آمده، 

بنگاهمنابع قرض بانکی در اختیار  قیمت  ارزان  اقتصادی  الحسنه در قالب تسهیالت  های 
 قرار بگیرد.

با  - حالت  عکس  طرف  همچنین  از  ناشی  رکود  زمان  )در  مصرف  افزایش  منظور  به  ال 
باشد که بانک ها می توانند در این دوران  تقاضا یا رونق ناشی از طرف عرضه( مطرح می

های  الحسنه را به خانوارها اختصاص دهند و به این ترتیب به تعدیل چرخهمنابع قرض
های پولی و مالی کمک  سیاستهای اقتصادی ناشی از  تجاری بوجود آمده در اثر تکانه

 شایان توجه نمایند.

 تقدیر و تشکر 
برای بهبود و رونق بخشیدن   ............. و   .............. د که از ندانزم میبرخود ال  گاندر پایان نویسند

 . د نبه متن مقاله قدردانی نمای

 تضاد منافع 
 . دارند ینبود تضاد منافع را اعالم م سندگانینو
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