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  چکیده

کاهش ارزش پول سیاست هاي کاهش نرخ تعرفه به جهت تاثیرگذاري روي صنایع داخلی و  اجراي سیاست

اثرات بررسی  ،هدف این مقاله. ندبرخورداراز اهمیت خاصی ملی با توجه به اثرات چند وجهی آن 

براي یک ) DSGE(در چارچوب مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی  هاي تجاري و ارزي در ایران سیاست

بدین منظور . استصادرات و واردات متغیرهاي کالن اقتصادي بویژه بر روي  اقتصاد باز، کوچک و نفتی

در این مقاله  .هاي اسمی وارد مدل شده است بندگیدر قالب چس انتقال ناقص نرخ ارزاثرات بحث 

  .اند برآورد شدهبا استفاده از روش بیزي 1393تا  1352طی دوره پارامترهاي مدل 

تولید ملی را اشتغال و  ،ارز  العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ عکس توابع از حاصلنتایج 

و رابطه مبادله  نفتی غیر اثر این تکانه بر روي صادرات. دهد را کاهش می کل افزایش و ارزش واردات

ملی تحرك جدي در رود با کاهش ارزش پول  آن، انتظار نمی کم تغییراتبه دلیل  لیکن .مثبت است

اي، منجر به کاهش  نرخ تعرفه کاالهاي واسطهاثر تکانه مثبت در همچنین . شاهد باشیمصادرات غیرنفتی 

و محصوالت کاهش واردات کل و در مجموع  اشتغال و در تولید ملی افزایشواردات همین اقالم، 
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واردات مثبت نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی منجر به کاهش  از سوي دیگر تکانه .شود می نفتی غیر صادرات

  . شود و تاثیرات محسوسی بر تولید و اشتغال ندارد می محصوالت کل وارداتفی و کاالهاي مصر

  

  . ، چسبندگی، صادرات، واردات، نفتنرخ ارز، سیاست تجاري، DSGEمدل  :کلیدي واژگان
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  مقدمه - 1

طـوري به ارتباط تجارت و رشد اقتصـادي همـواره مـورد توجـه نظریـه پردازان توسعه بوده اسـت، 

گر در ادبیات از سوي دی. دانسـتند تجارت را موتور رشد و توسعه مـی ،کـه اقتصـاددانان کالسـیک

بر رشد اقتصادي  آزادسازيثیر مثبت سیاست أت العات بیشماري انجام شده که مویداقتصادي مط

ها در فضاي رقابتی واقع شده و  بنگاه ،ها این است که با آزادسازي تجاري عموما استدالل آن. است

. رش خواهد یافتها گست و صادرات آن شوند میوري خود  بهبود وضعیت کارایی و بهرهناگریز به 

متناقض فتار ر اي تاکنون مطالعهوجود دارد، طالعات که انتقاداتی نیز بر روي این نوع م با وجود آن

توان بدون توجه به شرایط داخلی هر کشور، نسخه  با این وجود نمی. است  آن را نشان نداده

تجاري را دسازي سیاست آزاکه و بیان کرد که هر کشوري  پیچید کشورهاواحدي را براي همه 

بلکه باید با توجه به شرایط محیطی و فضاي  ؛شود آن تضمین میرشد اقتصادي در پیش گیرد، 

به عنوان مثال . ه شوددر پیش گرفتمتناسب با آن کشور اقتصاد کالن هر کشور، سیاست تجاري 

نوسانات باالي  هاي باال و داراي تورم هاياي بدون هدف و برنامه در اقتصاد ایجاد دیوارهاي تعرفه

بنابراین . نخواهد کردنیز تر شدن  نرخ ارز، راه به جایی نبرده و حتی کمکی به رقابتی

هاي تجاري باید در یک بستر سیاست پولی و مالی منضبط، سیاست ارزي باثبات و  آزادسازي

  . ها انجام شود تدریجی تعرفهکاهش برنامه 

که تشویق  ، مخل توسعه صادرات بوده تا اینبا هم یناهماهنگهاي اقتصادي در صورت  سیاست

ضمن دنبال کردن اهداف تعیین کالن اقتصادي هاي  مندي سیاست بنابراین قاعده. کننده آن باشد

نفتی  دستیابی به توسعه صادرات غیربراي ملی،  شده براي اقتصاد نظیر کاهش تورم و افزایش تولید

  . ناپذیر است پایبندي بدان امري اجتناب است وو به تبع آن رشد اقتصادي الزم و ضروري 

بر تولید، اشتغال، تورم و اقتصادي هاي  هاي کالن اقتصادي متعددي براي ارزیابی تاثیر سیاست مدل

انتقاد لوکاس  1976در سال . دنباش خاص خود می يها وجود دارد که هریک داراي ویژگی... 

سازي تعادل عمومی  مدل. دي شکل گیردباعث شد باب جدیدي از الگوهاي تعادل عمومی کاربر

اي مهم در اقتصاد  اي از الگوهاي تعادل عمومی کاربردي است که مقوله پویاي تصادفی شاخه

هاي کالن  تعادل عمومی پویاي تصادفی سعی در تبیین پدیدههاي  مدل. شود کالن معاصر تلقی می

هاي  پولی و مالی بر پایه مدل هاي تجاري و اثرات سیاست اقتصادي همچون رشد اقتصادي، سیکل

متوسلی و ( اند ها از اصول خرد اقتصادي استخراج شده ساده شده کالن اقتصادي دارد که این مدل

هاي فرم خالصه شده  اي میان ساختار اقتصادي و پارامتر الگوها رابطهاین . )88: 1389 همکاران،
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کنند که این کار در سایر الگوهاي  ایجاد می) براي بررسی اثر نهایی هر متغیر بر روي سایر متغیرها(

  . پذیر نیست اقتصاد کالن با مقیاس بزرگ امکان

نظیر تولید ( بر متغیرهاي کالن اقتصاديهاي تجاري و ارزي  اثرات سیاست تبیینهدف از این مقاله 

بر این . تعادل عمومی پویاي تصادفی است  مدلدر چارچوب  )واردات و صادراتملی، تورم، 

هاي اقتصاد ایران طراحی شده و سپس  با توجه به واقعیتمدل  طور خالصهه ب ،گام اولاس در اس

و در انتها نیز بر اساس نتایج  گردد پارامترهاي مدل خطی شده بر اساس روش بیزي برآورد می

. گیرد هاي تجاري و ارزي مورد بررسی و ارزیابی قرار می سازي شده، اثرات سیاست شبیه

   .دهد گیري نیز بخش پایانی مقاله را تشکیل می نتیجه بندي و جمع

 

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

که  استبردي راي از تئوري مدل تعادل عمومی کا ي تصادفی شاخههاي تعادل عمومی پویا مدل

هاي پولی، مالی، ارزي و  هاي کالن اقتصادي نظیر اثرات اجراي سیاست درصدد تبیین پدیده

ها بر اساس  این مدل. هستند... رهاي کالن اقتصادي، منبع نوسانات اقتصادي و بر متغیتجاري 

  .  اند هاي اقتصاد خرد بنا نهاده شده پایه

نگاشته شد، نظریه ) 1986(و پرسکات ) 1982( 1بعد از مقاالتی که توسط کیدلند و پرسکات

ل یبدتات اقتصادي به چارچوبی براي تجزیه و تحلیل نوسان) RBC( 2هاي تجاري حقیقی چرخه

وري،  هاي بهره هاي اقتصادي دولت و تکانه شد و تا حد زیادي به هسته اصلی تحلیل اثرات سیاست

هاي  شناسی نظریه چرخه از بعد روش. بر متغیرهاي کالن اقتصادي بدل شد... ارزي و  ،پولی، مالی

به عنوان ابزار ) DSGE( 3هاي تعادل عمومی تصادفی پویا تجاري حقیقی منجر به مطرح شدن مدل

، و رقابت انحصاري اسمیچسبندگی  با ورودلیکن . مرکزي تجزیه و تحلیل اقتصاد کالن شد

  . به منصه ظهور رسید جدید ینزيکمکتب ها در قالب  از این مدل يالگوي جدید

  : اند از عبارت DSGEدهنده مدل  عناصر تشکیل

 . شود آن تصریح میکه اهداف کارگزاران نظیر خانوارها در : ترجیحات -

ي تعامل و مشارکت عوامل در تولید تصریح  ههاي تولیدي و نحو ظرفیت: تکنولوژي -

 . شود می

                                                 
1. Kidland and Prescott (1982) 
2. Real Business Cycle 
3. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  
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ها  دودیتهاي نهادي که کارگزاران اقتصادي تحت آن مح محدویت: نهادي  چارچوب -

  . شود تصریح می باشند در تعامل با هم می

ح جهانی و بویژه در بانک مرکزي هاي اخیر در سط در سال ،DSGEهاي  در رابطه با مدل

هاي  یافته مطالعات خوبی به سرانجام رسیده است، به طوري که در برخی از بانک کشورهاي توسعه

هاي تعادل عمومی کاربردي به  هاي پولی و مالی از مدل بینی آثار سیاست مدل پیش ،مرکزي

نوز این مطالعات در سطح این در حالی است که در ایران ه. تغییر یافته است DSGEهاي  مدل

به برخی مطالعات ادامه بر این اساس در . استدر ابتداي راه گذاري مانند بانک مرکزي  سیاست

  .شود میانجام شده در داخل و همچنین مطالعات مرتبط با موضوع در خارج از کشور اشاره 

انات اقتصادي در قیمت نفت و نوسهاي  کانهت«اي تحت عنوان  در مقاله) 1394(فرجی و افشاري 

گویی به این سوال بودند که  ، در صدد پاسخ»ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزي جدید

 DSGE مدلاست یا خیر؟ بدین منظور   هاي قیمت نفت آیا در نوسانات اقتصادي نقش داشته تکانه

 نفت قیمت بر نهیارا لحاظ و) تولیدي بخشی عنوان به( نفت بخش سازي بهینه بر تأکید با چندبخشی

 قیمتی تکانهبوده و به این نتیجه رسیدند که  1390الی  1367دوره مورد بررسی . کردند طراحیرا 

 بخش در متغیر دو این کاهش و نفت بخش در تولید و سرمایه افزایش باعث ابتدا در نفت مثبت

را  حقیقی ارز خنرو  افزایش را تورم و مصرف داخلی، ناخالص تولیدهمچنین . شود می نفتی غیر

  . دهد کاهش می

براي  تصادفی پویاي عمومی تعادل مدل یک تنظیم«اي با عنوان  در مقاله) 1394(پور  منظور و تقی

هاي مختلف را بر متغیرهاي  تاثیر تکانه» ایران :مطالعه مورد ،نفت صادرکننده کوچکو  باز اقتصاد

 افزایش از درصد 40 حدوددهد که  ن میها نشا نتایج مطالعات آن. کالن اقتصادي بررسی کردند

 تولید و تورم افزایش به منجر دولت، مالی هاي سیاست .شود می تبدیل تورم به پولی پایه رشد

 عمرانی بودجه آثار نیست، یکسان جاري و عمرانی بودجه تأثیرگذاري میزان و شدت ولی ودش می

  .دارد بستگی عمرانی هاي پروژه اجراي وقفه طول به

هاي پولی و مالی ایران با تاکید  جایگاه سیاست«اي تحت عنوان  در مقاله) 1393( نی و امیريخیابا

هاي قیمت و تولید نفت خام را بر  تاثیر تکانه» DSGEهاي  بر بخش نفت با استفاده از مدل

اقتصاد باز نیوکینزي براي ایران  DSGEمتغیرهاي کالن اقتصادي در قالب چارچوب یک مدل 

هاي قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهاي  دهد که تکانه نتایج این مطالعه نشان می. اند دهبررسی نمو



  

 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   58

دار و  گذاري، تولید ملی، مخارج دولت، پایه پولی، درآمدهاي مالیاتی و تورم تاثیر معنی سرمایه

  . مثبت دارد

هاي پولی بر  سیاست ها در برابر واکنش بانک«با عنوان ) 1392(هرگان و دلیري نتایج بررسی مقاله م

پولی سبب افزایش تمام متغیرهاي اسمی اعم از دستمزد،  ، نشان داد که تکانه »DSGEاساس مدل 

  . شود ها می نرخ بهره و سطح عمومی قیمت

چسبندگی قیمت، دستمزد و سیاست پولی در «با عنوان ) 1391(در مقاله فخرحسینی و همکاران 

هاي  لوژي، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهاي تکنو اثر تکانه» اقتصاد ایران

  . تورم و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است

هاي نرخ ارز و سیاست پولی در اقتصاد  پویایی«اي تحت عنوان  ، در مقاله)2015( 1آچن و زیکی

قواعد پولی در . دبه دنبال مقایسه قواعد پولی متفاوت بودن DSGEبا استفاده از مدل  »و کوچک

گذاري شاخص  هدف گذاري تورم داخلی، هدف: اند از نظر گرفته شده در این مقاله عبارت

هاي این پژوهش نشان  یافته. فروشی، رژیم نرخ ارز مدیریت شده و رژیم نرخ ارز ثابت خرده

با . فروشی بهترین سیاست براي یک اقتصاد است گذاري شاخص خرده دهد که قاعده هدف می

  .دهند ها واکنش نشان می هاي داخلی به آهستگی به تکانه ، قیمتناقصک انتقال نرخ ارز ی

هاي تجاري واقعی  در چارچوب چرخه DSGE، با استفاده از یک مدل )2013( 2کولوجنی و مانرا

هاي حوزه خلیج فارس  ت نفت و سیاست مالی بر اقتصاد کشوریمهاي ق به بررسی تاثیر تکانه

هاي صالحدیدي بر ادوار تجاري حقیقی  ها بررسی اثرات تکانه نفتی و سیاست آن هدف. پرداختند

که بزرگ شدن  نشان دادسازي مدل نظري  نتایج حاصل از شبیه. هاي صادرکننده نفت بود کشور

اي از اثرات  تواند سهم عمده می) براي مثال، به علت افزایش اشتغال در این بخش(اندازه دولت 

دهنده اثر  با این حال، نتایج نشان. دهاي نفتی را بر بخش خصوصی توضیح دهدمنفی تکانه درآم

  .مثبت این تکانه بر تولید کل اقتصاد بود

را براي اقتصاد باز و کوچک اردن طراحی کرده و  DSGEاي مدل  در مطالعه) 2010( 3پل کاشین

در مدل چسبندگی اسمی، . ترا مورد ارزیابی قرار داده اساردن هاي وارد بر اقتصاد  تکانهاثرات 

   .است لحاظ شدهکننده  رقابت ناقص و تشکیل عادت در تابع مطلوبیت مصرف

  

                                                 
1. Ouchen and Ziky (2015) 
2. Cologni and Manera (2013) 
3. Paul Cashin (2010) 
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به عبارت دیگر با . قیم بر صادرات داردتارز تاثیر مس

). 516 :1373 ،برانسون( یابد صادرات افزایش می

رود با کاهش ارزش پول ملی، کاالهاي داخلی 

این . صادرات افزایش یابد براي تر شده و طبق قانون تقاضا، میزان تقاضا

تواند تورم وارداتی در  نرخ ارز در قیمت واردات، می

البته این امکان . جاي گذارد کشور ایجاد کرده و تاثیرات مهمی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بر

در این میان . وجود دارد که با انتقال کامل نرخ ارز تورم وارداتی براي اقتصاد داخلی ایجاد نشود

، آثار و تبعات آن بسیار مهم خواهد کانه در اقتصاد اعمال گردد

اتفاقی . نماید گذاري نرخ ارز در چنین اقتصادهایی نقش موثري ایفا می

با تشدید  1392و  1391هاي  نمونه بارز آن در سال

 .رخ داد) کاهش سه برابري ارزش پول ملی(

روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد را طی دوره  1 

  

  1360 -  1394روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد ایران طی 

ریال در سال  270دالر از ارزش دهد که  گذشته نشان می

به هاي بعد  در سال. افزایش یافت 1370ریال در سال 

  

هاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

  زي در ایرانسیاست تجاري و ار - 3

  نرخ ارز - 1- 3

ارز تاثیر مس اقتصاد کالن، نرخدر طبق ادبیات رایج 

صادرات افزایش می )افزایش نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی 

رود با کاهش ارزش پول ملی، کاالهاي داخلی  گذاري بدین ترتیب است که انتظار میمکانیزم اثر

تر شده و طبق قانون تقاضا، میزان تقاضا براي خارجیان ارزان

نرخ ارز در قیمت واردات، می سیاست از سوي دیگر با توجه به میزان انتقال

کشور ایجاد کرده و تاثیرات مهمی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بر

وجود دارد که با انتقال کامل نرخ ارز تورم وارداتی براي اقتصاد داخلی ایجاد نشود

کانه در اقتصاد اعمال گرددصورت ته اگر تغییرات نرخ ارز ب

گذاري نرخ ارز در چنین اقتصادهایی نقش موثري ایفا می لذا مدیریت و سیاست. بود

نمونه بارز آن در سال. که بارها در اقتصاد ایران بروز نموده است

(دیت در منابع ارزي کشور ایجاد محدوها و  تحریم

Error! Unknown switch argument. 

  . دهد نشان می 1394-1360

  

  ایران. ا.بانک مرکزي ج :ماخذ       

روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد ایران طی : 1 نمودار

  

گذشته نشان میسه دهه مروري بر تغییرات قیمت دالر در 

ریال در سال  1420درصد به  18با نرخ رشد متوسط  1360
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آمدهاي ارزي کاهش در(پذیري تامین منابع الزم براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز  عدم امکانعلت 

در سال دولت لذا  .امکان تثبیت نرخ ارز وجود نداشتوجود آمدن سیستم چند نرخی، ه و ب) کشور

سازي نرخ ارز تدوین و به  اي براي یکسان هاي تعدیل اقتصادي، برنامه سیاست در قالب 1371

اي  برنامه؛ )ریال اعالم شد 1450نرخ ارز در این سال از سوي بانک مرکزي ( مرحله اجرا گذارد

 3000و سپس به  1750به  1373و نرخ ارز در سال  به شکست انجامیدکه چندان دوام نیاورد و 

به سیستم چند نرخی ارز  1374بدین ترتیب دولت مجبور شد مجددا از سال . ریال افزایش یافت

در این . سازي نرخ ارز بود یکسانایران شاهد  اقتصاد مجدداً 1381سال ابتداي  در. رجعت نماید

درصد  17طور متوسط ساالنه ه ب 1370ریال شده بود که نسبت به سال  7991سال متوسط نرخ ارز 

نرخ ارز تغییرات زیادي ارز حاصل از درآمدهاي نفتی، وفور به دلیل  80در دهه . رشد داشت

ور کش 1380تا قبل از شروع سال . ریال رسید13568نرخ ارز بازارآزاد به  1390و در سال  نداشت

، کاهش تورم به عنوان مهمترین جدیددولت با روي کار آمدن نمود، لذا  تورم باالیی را تجربه می

کاهش ارزش (این اقدام بیشتر از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز . گرفتهدف در دستور کار قرار 

ا مازاد به دلیل مواجه شدن ب(و افزایش تدریجی آن ) درصد بود 2/3پول ملی در این دهه ساالنه 

هاي کنترل تورم، کنترل فشار تورم  چرا که اعتقاد داشتند یکی از راه ،دنبال شد) ها تراز پرداخت

  . وارداتی است

المللی و کاهش درآمدهاي نفتی، عمالً امکان تداوم  هاي بین به بعد به دلیل تحریم 1390از سال 

وجود نداشت و فنر جمع ) درصد 5-6یا تغییر خزنده آن در حد (سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز 

دو برابر سال (ریال  26059به  1391شده نرخ ارز طی یک دهه یکباره باز شد و نرخ ارز در سال 

ریال  34500و  32801به ترتیب به  1394و  1393هاي  و در سال 31839به  1392در سال  ،)1391

بود، طی چهار سال منتهی به  برابر شده 9تنها  1390تا  1370نرخ ارزي که طی  ،افزایش یافت

طی دوره ) بر اساس نرخ بازار آزاد(در مجموع کاهش ارزش پول ملی . شدبرابر  5/2، 1394

  .   درصد بود 15ساالنه  1394-1360

  

  سیاست تجاري - 2- 3

ها و در  به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود ترازپرداخت) اي موانع تعرفه(سیاست تجاري 

براي حمایت از تولید   دولتاز سوي دیگر . گردد ب درآمد براي دولت اتخاذ میدرجه بعدي کس

. ستها صدد حمایت از آناي در اي و سرمایه کاالهاي واسطهکاالهاي نهایی با کاهش نرخ تعرفه 
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روند تغییرات میانگین ساده نرخ تعرفه کل محصوالت وارداتی کشور را طی دوره 

سازي  درصد بود که با یکسان 8/91ها  متوسط نرخ تعرفه

و متوسط نرخ  یافتها کاهش  معادل افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه

 20-25نرخ تعرفه واردات کشور در دامنه  1381

ها را  به علت افزایش نرخ ارز، دولت مجدداً نرخ تعرفه

متوسط نرخ تعرفه . درصد رساند تا کشور با تورم وارداتی مواجه نشود

. درصد رسید 7/18با اندکی کاهش به سطح 

کشور روند آزادسازي تجاري را با کندي در دستور کار خود 

  

  )درصد( 1380 - 1394روند متوسط ساده نرخ تعرفه واردات کشور 

در مقایسه با کل  اي را اي و واسطه انگین ساده نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی، سرمایه

گردد میانگین ساده کل محصوالت در  مالحظه می

اي به  اي و واسطه درصد بود به تفکیک کاالهاي مصرفی، سرمایه

ه به عنوان اي ک اي و سرمایه قاعدتاً کاالهاي واسطه

  .تر نسبت به مصرفی هستند

  

هاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

روند تغییرات میانگین ساده نرخ تعرفه کل محصوالت وارداتی کشور را طی دوره  2نمودار 

متوسط نرخ تعرفه 1380در سال . دده نشان می 1394-1380

معادل افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفهتقریباً  1381نرخ ارز در سال 

1381-1391طی دوره  .دیرسدرصد  27تعرفه به سطح 

به علت افزایش نرخ ارز، دولت مجدداً نرخ تعرفه 1392نکه در سال تا ای ،درصد در نوسان بود

درصد رساند تا کشور با تورم وارداتی مواجه نشود 2/19کاهش داد و به سطح 

با اندکی کاهش به سطح  1394اندکی افزایش و در سال  1393در سال 

کشور روند آزادسازي تجاري را با کندي در دستور کار خود دهد که  اطالعات فوق نشان می

   .دارد

  

  هاي مختلف  ت صادرات و واردات، سالکتاب مقررا :ماخذ    

روند متوسط ساده نرخ تعرفه واردات کشور : 2نمودار 

  

انگین ساده نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی، سرمایهیروند م 3نمودار 

مالحظه می 3از نمودار  طور همان. دهد محصوالت نشان می

درصد بود به تفکیک کاالهاي مصرفی، سرمایه 7/26که معادل  1385سال 

قاعدتاً کاالهاي واسطه. درصد بوده است 20و  4/16، 8/42ترتیب 

تر نسبت به مصرفی هستند شوند، داراي تعرفه پایین نهادهاي تولید بکار برده می
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  )درصد( 1385- 1393روند میانگین ساده نرخ تعرفه واردات کشور به تفکیک نوع مصرف کاال طی 

اشاره شد با افزایش  طور که همان 1392در سال 

هاي تعرفه بیشتر معطوف به  در این سال کاهش نرخ

 18درصد، مصرفی  27که نرخ تعرفه کل محصوالت 

کاهش نرخ تعرفه نرخ فزاینده . درصد کاهش یافتند

قیمت آن منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدي شده و به تبع 

  .شود محصول صادراتی را کاهش خواهد داد که منجر به افزایش توان رقابتی صادرات می

البته بیشتر به دلیل تغییرات (هاي  آزادسازي ،مه سوم به بعد

هاي تعرفه اتفاق افتاده است، ایران کماکان در زمره کشورهایی 

بر اساس گزارش سازمان . تري در مقایسه با کشورهاي دیگر دارد

شورها بر اساس میانگین ساده نرخ تعرفه، ایران در رتبه چهارم بعد از 

پذیري  رود، وضعیت رقابت از این منظر انتظار می

   .1تري قرار گیرد دیگر در وضعیت نامطلوب

این نماینده از . شود اي از خانوارها با عمري نامحدود در نظر گرفته می

بدین ترتیب مطلوبیت . کند مصرف کاالها، نگهداري مانده حقیقی پول و کار مطلوبیت کسب می

  

1. World Tariff Profiles 2015, WTO 
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  هاي مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات، سال: ماخذ                   

روند میانگین ساده نرخ تعرفه واردات کشور به تفکیک نوع مصرف کاال طی : 3نمودار 

  

در سال . داشت قرارمین دامنه ها در ه نرخ 1391تا سال 

در این سال کاهش نرخ. هاي تعرفه نیز کاهش یافت نرخ ارز، نرخ

که نرخ تعرفه کل محصوالت  طوريه ب. اي شد اي و واسطه کاالهاي سرمایه

درصد کاهش یافتند 45و  43ي نیز ا اي و واسطه درصد و سرمایه

منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدي شده و به تبع  ،هاي تولید وارداتی هنهاد

محصول صادراتی را کاهش خواهد داد که منجر به افزایش توان رقابتی صادرات می

مه سوم به بعدهاي برنا که از شروع سال با وجود آن

هاي تعرفه اتفاق افتاده است، ایران کماکان در زمره کشورهایی  در خورتوجهی در نرخ) نرخ ارز

تري در مقایسه با کشورهاي دیگر دارد قرار دارد که بازار نسبتاً بسته

شورها بر اساس میانگین ساده نرخ تعرفه، ایران در رتبه چهارم بعد از بندي ک جهانی تجارت و رتبه

از این منظر انتظار می. سودان و باهاماس قرار داردکشورهاي جیبوتی، 

دیگر در وضعیت نامطلوب يمحصوالت صادراتی کشور در قیاس با کشورها

  

  مدل نظري - 4

  تترجیحا - 1- 4

اي از خانوارها با عمري نامحدود در نظر گرفته می در بلوك خانوارها، نماینده

مصرف کاالها، نگهداري مانده حقیقی پول و کار مطلوبیت کسب می

   :باشد کل دوره عمر خانوار نماینده به شکل زیر می
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 csراز اسمی پول، ت Mt خانوار، حقیقیمصرف  Ct عامل تنزیل،) β )1≤β≤0 در این رابطه

معکوس کشش کار نسبت به دستمزد حقیقی،  lsمعکوس کشش جانشینی بین زمانی مصرف، 

bm شش تراز حقیقی پول، کc ریب ترجیح نیروي کار،ض km ریب ترجیح مانده پول،ض Nt 

 یند تولید کاالها وآکار عرضه شده از سوي خانوار نماینده براي استفاده در فر مجموع نیروي

c
tP ندهست  همچنین خانوارها با محدودیت بودجه زیر مواجه. ها است سطح عمومی قیمت:   
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در این رابطه . دهد طرف چپ هزینه و طرف راست درآمد خانوار نمونه را نشان می
tI 

نرخ اجاره حقیقی  rt دستمزد حقیقی، wtمالیات پرداختی خانوارها،  TAt گذاري حقیقی، سرمایه

هزینه هر (برداري از سرمایه  هزینه بهره y(zt) بازده اسمی ناخالص اوراق مشارکت، Rt سرمایه،

برداري از ظرفیت  نرخ بهره zt ها به خانوارها، سود توزیع شده بنگاه Dt ،)واحد سرمایه فیزیکی

در این رابطه متغیرها با استفاده از . اوراق مشارکت است Bt سرمایه و
c

tP اند قیقی شدهح .  

است مساوي صفر بوده و مشتق  1برداري برابر با  نرخ بهرهزمانی که از سرمایه  برداري هزینه بهره

  . 1استدوم و سوم تابع فوق نیز مثبت 

انباشت سرمایه در اقتصاد تحت مالکیت خانوارها بوده و هر خانوار با تابع انباشت زیر مواجه است 

استهالك سرمایه و  که 
1

i
t
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t

I
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گذاري است که بیانگر منابعی  تابع هزینه تعدیل سرمایه 

در این تابع .2دهیم گذاري جدید به موجودي سرمایه از دست می است که براي تبدیل سرمایه
I
te 

  .گذاري است تکانه مرتبط با تابع هزینه سرمایه

  

                                                 
  .مراجعه شود) Gelain and Kulikov, 2009(براي اطالعات بیشتر به گالین و کولیکف . 1
مراجعه ) Gelain and Kulikov, 2009(و گالین و کولیکف ) Dib, 2001(براي اطالعات بیشتر به مقاله دیب . 2

  .شود
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  رضه نیروي کار و چسبندگی دستمزدع - 1- 1- 4

هاي تولیدکننده  کار مورد نیاز بنگاه  کننده انحصاري خدمات متمایز نیروي هر خانوار عرضه

پذیري  البته خانوار دستمزد خود را با در نظر گرفتن قابلیت تعویض. 1اي است کاالهاي واسطه

براي این . نماید شود، مشخص می تعیین میwرامتر کار متفاوت که به وسیله پا خدمات نیروي

کار، خدمات متمایز نیروي کار را از خانوارها  نیروي) 2استیگلیتز-دیکسیت(گر  منظور یک جمع

براي . کند همگن در قالب تابع فنی تبدیل می) کار نیروي(ها را به عامل تولید  کند و آن استخدام می

صورت بهینه ه بقادر نیستند ) w(خانوارها درصدي از که  شود دستمزد، فرض میچسبندگی 

شود شاخص دستمزد  ، فرض می)1983( 3بر اساس چارچوب کالوو. دستمزدهایشان را تعدیل کنند

  :4شود صورت زیر تعیین میه این خانوارها مطابق تورم گذشته ب
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t
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اگر درآمد . شود می کند چه درصدي از تورم در دستمزد منعکس  تعیین می wدر این رابطه 

. آید ، متوسط دستمزد بهینه بدست میشودخانوارها با توجه به مجموع عرضه نیروي کار حداکثر 

این . صورت زیر ترکیب گرددشرط مرتبه اول حداکثرسازي نیاز دارد که با شاخص دستمزد کل ب

   :دهد رابطه، معادله عرضه نیروي کار را نشان می
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   Kollmann (2001), Erceg et al (2000), and Christiano et al (2005) :براي جزئیات بیشتر نگاه کنید. 1

2. Dixit - Stiglitz Index 
3. Calvo (1983) 

 .مراجعه شود Gelain & Kulikov (2009)براي مطالعه بیشتر به مقاله . 4
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  یابی ترکیب سبد مصرفی بر اساس کاالهاي داخلی و وارداتی بهینه - 2- 1- 4

. تی و کاالهاي داخلی تقسیم کردتوان به کاالهاي نهایی واردا را می) Ct(خانوارها سبد مصرفی 

 CESصورت ه ها ب شود که ارتباط بین آن فرض می

لذا رابطه آن به شکل زیر  .تعریف شود 1

    : خواهد بود
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در این رابطه 
d
tC  و

m
tC به ترتیب مصرف داخلی و وارداتی، c هم واردات در مصرف و س

c کننده هزینه خود را با  مصرف. است یشش جانشینی بین مصرف کاالي داخلی و وارداتک

. کند حداقل می فوقتوجه به انتخاب دو ترکیب 
d

tP و تولید داخلی،قیمت اخص ش 
,m c

tP 

مصرفی  با حداقل کردن هزینه. شاخص قیمت واردات کاالهاي مصرفی به پول داخلی است

صورت زیر ه شاخص قیمت ب تابع تقاضاي کاالهاي داخلی و وارداتی و از آن طریق خانوارها،

  : آید بدست می

  

  ( )
,

1
c cd m c

d mt t
t c t t c tc c

t t

P P
C C C C

P P

h h

a a

- -æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷= - =ç ÷ ç ÷
è ø è ø

 

)6(  ( )( ) ( )
1

1 1 1,1
c c cc d m c

t c t c tP P P
h h h

a a
- - -é ù

= - +ê úë û
 

  

  اي یابی ترکیب کاالهاي سرمایه بهینه - 3- 1- 4

اي  ایهگذاري به دو جزء کاالهاي سرم شود سرمایه اي نیز فرض می در خصوص کاالهاي سرمایه

تعریف  CESت تابع رصوه گذاري ب ها با سرمایه شود و رابطه آن م میوارداتی تقسیداخلی و 

بدست  صورت زیره ب از کاالهایک  با حداقل کردن تابع هزینه، تابع تقاضا براي هر. شود می

  :لذا خواهیم داشت. آید می

   

                                                 
1. Constant Elasticity of Substitution (CES) 
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در این رابطه 
d
tI  و

m
tI تی،اي واردا اي داخلی و کاالي سرمایه به ترتیب کاالي سرمایه I هم س

اي  سرمایهشش جانشینی بین کاالي ک Iگذاري و  اي وارداتی از کل سرمایه کاالهاي سرمایه

اي و داخلی  این بخش به دنبال تعیین ترکیب بهینه واردات کاالهاي سرمایه. داخلی و وارداتی است

گذاري  گذاري داخلی و وارداتی، تابع سرمایه ابع تقاضاي سرمایهبه منظور بدست آوردن ت. است

 در این رابطه .شود با توجه به هزینه حداقل می 7رابطه 
,m i

tP اي  یهشاخص قیمت کاالهاي سرما

  . وارداتی به پول داخلی است
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  تکنولوژي - 2- 4

  لیدکننده کاالي نهاییبنگاه تو - 1- 2- 4

و به  نمودهترکیب خریداري کرده و اي را  کاالهاي متمایز تولیدکنندگان واسطه ها، بنگاهاین 

 و با قیمت دنکن میکاالهاي نهایی تبدیل 
d

tP اي متمایز و  کاالهاي واسطه. دنفروش به خانوارها می

  .ها برقرار است بین آن pθ ابتجانشین ناقص هم بوده و کشش جانشینی ث

 - گر دیکسیت را دریافت و بر اساس یک جمع) tjY(اي  تولیدکننده کاالي نهایی، کاالهاي واسطه

) از این کاالهاي متمایز است CESتحت بازار رقابتی که تابع تولیدش یک جمع (استیگلیتز 

کند با توجه به قیمت خرید کاالهاي  مچنین سعی میتولیدکننده کاالي نهایی ه. کند ترکیب می

شرایط مرتبه اول منجر به  .اي، مقدار خریدش را طوري تعیین کند تا سودش حداکثر گردد واسطه

  :شود ام و شاخص قیمت تولیدکننده میjاي  براي کاالي واسطهتابع تقاضا 
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  اي کاالي واسطهکننده  بنگاه تولید -2- 2- 4

اي در بازار رقابت انحصاري تشکیل شده که  هاي تولیدکنندگان کاالهاي واسطه اقتصاد از زنجیره

. شود ها به تولیدکننده کاالي نهایی تحویل داده می توسط آن) بصورت متمایز(کاالهاي تولید شده 

 tA کند که د از کاال را به صورت زیر تولید میاحو tjYام، j اي بنگاه در بخش کاالهاي واسطه

) 2010( 1تابع تولید برگرفته از لیپر، واکر و یانگ. ها است وري مشترك میان همه بنگاه شوك بهره

1tK(و سرمایه ) tN(تابعی از سه متغیر نیروي کار  ه ب) KG(نباشت سرمایه دولتی و ا) -

داگالس و با بازده ثابت نسبت به مقیاس در نیروي کار و سرمایه و فزاینده نسبت به -صورت کاب

بت به سرمایه کشش تولید نس gqسهم سرمایه در تولید و  aدر این رابطه . سرمایه دولتی است

نزدیک به صفر بودن این پارامتر نشانگر عدم جانشینی آن با سرمایه بخش خصوصی . دولتی است

بر تولید ) درصد تغییرات برابر(در مقابل نزدیک به یک بودن این پارامتر نمایانگر تاثیر کامل . است

1t همچنین. دهد بوده و جانشینی باالي آن را با سرمایه خصوصی نشان می t jz K وجودي م -

   .کند تبعیت میفرایند آتورگرسیو مرتبه اول از وري نیز  بهره. دهد سرمایه موثر را نشان می
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ضریب (با توجه به قید تولید سازي هزینه بنگاه  تابع حداقلبا بدست آوردن شرایط مرتبه اول از 

کار و سرمایه دست یافت که  توان به تقاضاي نیروي ، می)همان هزینه نهایی استtQالگرانژ 

  :اند از ترکیب این دو عبارت
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1. Leeper, Walker and Yang (2010) 
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صورت ه ب کار و سرمایه را در تابع تولید قرار دهیم، هزینه نهایی بنگاه نمونه اگر تقاضا براي نیروي

  :آید بدست می زیر
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  چسبندگی قیمت - 3- 2- 4

ها  اي با چسبندگی اسمی قیمت هاي واسطه شود که بنگاه براي قائل شدن نقشی براي پول، فرض می

1(ها  شود کسري از بنگاه با استفاده از روش کالوو، فرض می. اند مواجه u- ( بصورت انتخاب

شان بر اساس  هاي ، قیمت)(توانند بطور بهینه قیمت خود را تعدیل کرده و کسر  می تصادفی،

  : کنند بندي می صورت زیر شاخصه ب را تورم دوره گذشته
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t
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در این رابطه 
1

t
t

t

P

P
p

-

بندي قیمت  کننده درجه شاخص ارامتر کنترلپ pرخ ناخالص تورم و ن =

است که مجموع تنزیل شده جریان ) tjP(ام به دنبال انتخاب سطح قیمت بهینه jبنگاه واسطه . است

در این ارتباط شاخص قیمت . سود انتظاري خود را به حداکثر برساند
d

tP توسط وزنی از قیمت م

توانند تعدیل نمایند و  می) tjP(صورت بهینه ه هاي خود را ب هایی است که قیمت تعدیل شده بنگاه

  :کنند، لذا خواهیم داشت هایی که قیمت خود را بر اساس تورم دوره گذشته تعدیل می بنگاه
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  تجارت خارجی - 3- 4

و ) 2007( 1به منظور لحاظ بخش تجارت خارجی در مدل، از الگوي آدولفسون و همکاران

شود اثر انتقال نوسانات  پیروي کرده و اجازه داده می) 1983( وو روش کالو) 2005( 1موناسی لی

                                                 
1. Adolfson (2007) 
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ایط هاي صادرکننده و واردکننده تحت شر ضمن اینکه بنگاه. بطور ناقص ظاهر شود 2نرخ ارز

  .باشند ها بر حسب پول داخلی می رقابت انحصاري عمل کرده و قیمت

  

  بخش واردات - 1- 3- 4

هاي واردکننده کاالي مصرفی،  بنگاه: گیرد بخش واردات توسط سه دسته بنگاه صورت می

ها کاالهاي همگن را از بازارهاي جهانی خریداري کرده و با  این بنگاه. اي اي و واسطه سرمایه

. شود هاي خارجی خریداري می این کاالها به قیمت. فروشند ي، به بازار داخلی میمتمایزساز

اي وارداتی شامل انواع کاالهاي متمایزي است که واردکننده نهایی  کاالهاي مصرفی و سرمایه

شود،  می عریفت CESاستیگلیتز که به شکل تابع  –گر دیکسیت  ها را بر اساس یک جمع آن

  : دکن ترکیب می
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هاي واردکننده کاالهاي  سازي هزینه، تابع تقاضاي بنگاه بر اساس شرایط مرتبه اول مسئله حداقل

  :آید به شرح زیر بدست می اي و واسطه اي سرمایه ،مصرفی
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شود  فرض می ،ت کاالهاي وارداتیارز بر روي قیمبه منظور بررسی آثار انتقال ناقص نرخ 

بر اساس آن . هاي داخلی وجود دارد چسبندگی از نوع کالوو در بخش واردات براي قیمت

)هاي تصادفی  نسبت )1 mcz-، ( )1 miz- و ( )1 mnz- هاي واردکننده  درصد از بنگاه

اگر بنگاه . باشند هاي خود می اي قادر به تعدیل قیمت اي و واسطه کاالهاي مصرفی، سرمایه

شان بر اساس  د، مشابه تولیدکننده داخلی، قیمتنواردکننده قادر به تعدیل قیمت خودش نباش

                                                                                                                   
1. Monacelli (2005) 
2. Imperfect Pass-through of Exchange Rate Fluctuations 
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هزینه نهایی اسمی و واقعی بنگاه واردکننده کاالهاي مصرفی، . شود بندي تورم تعیین می شاخص

   :باشد به شرح زیر می) t( اظ نرخ تعرفهاي با لح اي و واسطه سرمایه

  

)16(  ( ) ( )
(1 t )

(1 t ) , , , ,,
mj f

mj mj f mj t t t
t t t t t mj

t

e P
MC e P j m c n mc j m c n

P

+
= + Î = Î  

)17(  ( )( ) ( )( ) ( )
1 1

1 1 1 , ,

m j

m jmj m jm j m j m j m j
t m j t t m j tP P p j m c n

q

t q qz p z

-- -

- -

é ù
ê ú= + - Îê ú
ê úë û

 

  

 ،17و  16در هر سه رابطه 
mj
tp یمت نسبی بهینه تحت شرایط چسبندگی قیمت وق 

mj
tP توسط م

صورت بهینه تعدیل کرده و ه هاي خود را ب هایی است که قیمت گاهوزنی از قیمت تعدیل شده بن

درجه انتقال  mjzپارامتر  .کنند هایی که قیمت خود را بر اساس تورم دوره گذشته تعدیل می بنگاه

  صفر در صورتی که این پارامتر برابر. دهد نشان می ي وارداتیاثر نرخ ارز را بر روي قیمت کاالها

)0mjz به معادله قانون قیمت واحد یعنی  ،17رابطه هاي نسبی  قیمتباشد معادالت ) =

mj f mj
t t t tp e p t

  
= +   .1دشو تبدیل می +

در اینجا تابع . دست آورده بودیمه اي را قبال ب تابع تقاضاي واردات کاالهاي مصرفی و سرمایه

   :شود صورت زیر تعریف میه اي ب سطهتقاضاي واردات کاالهاي وا
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  بخش صادرات - 2- 3- 4

هاي صادراتی، کاالهاي همگن داخلی را از بازارهاي داخلی خریداري کرده و با متمایز  بنگاه

ها، قیمتی است که بابت  هزینه نهایی این بنگاه. وشندفر ها را در بازارهاي صادراتی می نمودن، آن

(پردازند  خرید کاالهاي داخلی می
d

tP .(یک کشور باز و کوچک است، سهم ایرانجا که  از آن ،

براي کاالهاي داخلی  تابع تقاضا. ا را در اختیار داردبسیار کوچکی از بازار مصرف جهانی کااله

                                                 
اي به جهت ارتباط شدید پارامتر نرخ تعرفه با سایر پارامترها، نرخ تعرفه این کاالها وارد مدل  براي کاالهاي سرمایه. 1

 .نشده است



  

 71   ر ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویاي تصادفیهاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

، به شرح )سازي هزینه شرایط مرتبه اول مسئله حداقلبدست آمده از (ط خارجیان توس) ایران(

که مصرف، سهم عمده از تولید ناخالص  از سوي دیگر با توجه به این. آید بدست می 19رابطه 

  :شود جاي مصرف از تولید ناخالص داخلی استفاده میه دهد، ب داخلی را تشکیل می
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 19 هدر رابط
f

tC، 
f

tP، tX  و
x

tP  ،يقیمت خارجی، تقاضاشاخص به ترتیب مصرف جهانی 

شش ک f .است) پول داخلی بازارهاي صادراتی( و شاخص قیمت صادرات ایران صادرات

  . جانشینی بین کاالهاي داخلی و خارجی در بازار جهانی است

هاي صادراتی به پول خارجی چسبنده باشند، بدین منظور کانال  فرض شده است که قیمت

همچنین . کند صورت ناقص بر روي بازار صادراتی عمل میه اثرگذاري نوسانات نرخ ارز ب

         شود  هاي صادراتی در نظر گرفته می درات براي قیمتچسبندگی از نوع کالوو در بخش صا

)1
x x x

t t tP Pp+ تواند قیمت خودش را با نسبت  در هر دوره داده شده، یک صادرکننده می). =

در این صورت هزینه نهایی اسمی و واقعی بنگاه صادرکننده . رصد تعدیل نمایدد )zx-1( تصادفی

   :باشد سبندگی به شرح زیر میو شاخص قیمت با لحاظ چ

  

)20(  ( )( ) ( )( )
1 1

1 1, 1,

x

xx x

d d
x x x x x xt t
t t t x t t x tx

t t t

P P
MC mc P P p

e e P

q

t q qz p z

-- -

- -

é ù
ê ú= = = + -ê ú
ê úë û

 

 

  دولت و مقام پولی - 4- 4

توان دولت و بانک مرکزي را به صورت دو  به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزي در ایران، نمی

. وارد کرد؛ بلکه باید دولت و مقام پولی را کارگزاري واحد در نظر گرفت  بخش مجزا در مدل

هاي خود را از طریق  کند تا هزینه سعی میو  هاي پولی و مالی است مسئول اعمال سیاستدولت 

جا از خانوارها و درآمد حاصل از  ، دریافت مالیات یک)انتشار اوراق مشارکت(خلق بدهی جدید 

در این حالت خلق پول رخ نخواهد داد و بانک مرکزي بدون . فروش نفت متوازن سازد

اما اگر دولت با وجود این . تواند به اعمال سیاست پولی اقدام نماید می محدودیت بودجه دولت
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با کسري بودجه مواجه گردد و این کسري را از طریق استقراض از بانک مرکزي و یا از  ،منابع

در این شرایط . هاي خود نزد بانک مرکزي تامین مالی نماید، به مفهوم خلق پول است طریق سپرده

الزم به ذکر است دولت در . فروش نفت در پایه پولی منعکس خواهد شددرآمدهاي حاصل از 

ایران همواره از کسري بودجه رنج برده و این کسري از طریق استقراض از بانک مرکزي تامین 

شود،  صورت تغییرات پایه پولی منعکس میه لیکن آنچه در قید بودجه دولت ب. مالی شده است

پور،  تقی( هاي دولت نزد بانک مرکزي است داشت از سپردهترکیب درآمدهاي نفتی دولت و بر

و پیریز و ) 1997( 3، آیرلند)1999( 2، گلی)2001( 1در این ارتباط با پیروي از دیب. )121 :1393

  . ترازنامه بانک مرکزي را به صورت زیر نوشت توان قید بودجه دولت و می) 2007( 4ساکجارا

  

  قید بودجه دولت - 1- 4- 4

 در قید بودجه دولت
g

tDC ،خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي Gt  مخارج حقیقی

 w، )به دالر(جریان درآمد حقیقی نفت  ortاوراق مشارکت،  Bمالیات اسمی،  TAt دولت،

بقی آن نیز به صندوق توسعه شود و ما درصدي از درآمد نفت که از طریق بودجه دولت هزینه می

   .شود ملی واریز می

  

)21(  
1 1 . . .g c f

t t t t t t t t t tDC B P G R B TA e P orw- -D +D = + - +  

  

  ترازنامه بانک مرکزي - 2- 4- 4

  : شود صورت زیر در نظر گرفته میه ترازنامه بانک مرکزي بمعادله 

  

)22(  f g g
t t t t t t t t tMB e P fr DC mb dc re frD = D +D = +Þ  

  

هاي خارجی حقیقی  خالص دارایی tfrنرخ ارز اسمی و  e، یاسم پایه پولی tMB در این رابطه

را بر شاخص  اولاگر رابطه . باشد بانک مرکزي می
c

tP  صورت حقیقی ه نماییم، رابطه بتقسیم

   .خواهد شد

                                                 
1. Dib (2001) 
2. Gali (1999) 
3. Ireland (1997) 
4. Peiris and Saxegaard (2007) 
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 مخارج دولت - 3- 4- 4

صورت مجموع مخارج جاري ه حقیقی دولت ب، مخارج )2010(با پیروي از لیپر و واکر و یانگ 

)GC ( و مخارج عمرانی)GI (شود در نظر گرفته می:   

  

)23(  c I
t t tG G G= +

                                                           
 

  

شود  رض میدر این رابطه ف. گذارد اثر میبر متغیرها هاي مختلفی  هاي سیاست مالی از راه پویایی

(گذاري دولتی  که سرمایه
I

tG(  پیروي  24ه ابطراز قاعده حرکت انباشت سرمایه دولتی و

   :کنند می

  

)24(  
1 ,

(1 ) K I

G
t t G t

KG G Ad -= - +
                                

 

  

همچنین فرض . خ استهالك سرمایه دولتی استنر Gd انباشت سرمایه دولتی و KGدر این رابطه 

(گذاري دولتی  شود که میزان سرمایه می
,IG t

A ( تصویب شده در قوانین بودجه ساالنه از یک

گذاري  از سوي دیگر به علت متاثر شدن سرمایه. نماید مرتبه اول تبعیت می اتورگرسیوفرایند 

  :مدهاي نفتی، تکانه نفتی نیز در این معادله وارد شده استدولتی از روند رونق و رکود درآ

  

)25(  
,, , 1 ,I I I I or tG t G G t G t

A A
 

r e we
-

= + +
                          

 

  

ها،  داگالسی از متغیرهاي مالیات شود که مخارج جاري دولت در قالب تابع کاب همچنین فرض می

   :کند تبعیت میدرآمد نفتی و مخارج دوره قبل 

  

)26(  ( ) ( )
1

2
1 0,

g gtort

g

c c t
t t gt gc

t

TA
G G e e N

P

r ewe e s-

æ ö
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  درآمدهاي دولت - 4- 4- 4

  درآمد مالیاتی دولت - 1- 4- 4- 4

لص داخلی است که در آن اشود که مالیات حقیقی نسبتی از تولید ناخ فرض می
r

tt  نرخ مالیاتی

   :1کند بعیت میت AR(1) از یک فرایند 27زا و بر اساس رابطه  صورت برونه بوده و ب

 

)27(  

  

( ) ( )2
1 ,

1 0,,r r r r
t t t t ta t ta tat tat tata t Y t t t Nr r e e s-= = + - +  

  

  یدرآمد نفت - 2- 4- 4- 4

بخش نفت که بخش مسلط اقتصاد ایران است در بلوك تولید منظور نشده است زیرا درآمدهاي 

به عبارت دیگر . مدت نیز تفسیر کرد یند با حافظ کوتاهآتوان به عنوان یک فر نفتی را می

با فرض  AR(1) زاي یند برونآه شکل یک فرتوان ب درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را می

(تواند ناشی از تغییر در صادرات نفت  شوکی که می
E
to(  و یا تغییر در قیمت نفت)

o
tp(  ،باشد

ب جریان درآمدهاي بدین ترتی. خالصه شده است )or(هاي فوق در  بیان نمود که تمام شوك

   :)89 : 1389متوسلی، ( توان به شکل زیر نوشت نفتی را می

  

)28(  ( )1 1t or t or ortor or orr r e-= + - +
                          

 

  

سطح با ثبات جریان  or و tدر دوره ) به دالر(جریان درآمد حقیقی نفت  ortدر این رابطه 

جا فرض  در این. شود در این مدل قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می .درآمدهاي نفتی است

  .شود شود که مقدار صادرات نفت ثابت بوده و تماماً صادر می می

  

  سیاست پولی -5- 4- 4

گذاري پولی در اختیار بانک مرکزي ایران نرخ رشد پایه پولی در نظر  ابزار سیاست این مدلدر 

گذاري پولی به نحوي است که بر اساس  العمل سیاست ابع عکسبر این اساس ت. شده استگرفته 

                                                 
 .مراجعه شود) 2007(براي اطالعات بیشتر به مدینا و سوتو . 1



  

 75   ر ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویاي تصادفیهاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

صورت کامالً صالحدیدي چنان تعیین خواهد کرد که سه ه را ب یپولپایه آن مقام پولی نرخ رشد 

یعنی کاهش انحراف تولید جاري از تولید بالقوه، انحراف تورم از  مرکزيهدف مورد نظر بانک 

 تورم هدف یک متغیر غیر. ز مقدار بلندمدت آن تحقق یابدتورم هدف و انحراف نرخ ارز حقیقی ا

یند آاز سوي دیگر این متغیر از یک فر. قابل مشاهده است و تنها مقامات پولی از آن اطالع دارند

گذار پولی با الهام از گلی  العمل سیاست بنابراین تابع عکس. کند تبعیت میمرتبه اول اتورگرسیو 

   :گردد تعریف می 29رابطه صورت ه ب) 1391(یجانی و توکلیان و کم) 2013(، اسکود )1997(

  

)29(  ( )( )1

1

,
yh rec

t t t t t t
ort mbt tT

t t

h h y re MB
h

h h y MBre

pl lr l
p

we e
p

-

-

æ ö æ öæ ö æ ö
ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷= =ç ÷ ç ÷ç ÷ç ÷è ø è øè øè ø

 

  

هاي وارده بر  تواند ایجاد نماید، تکانه هایی که تصمیمات بانک مرکزي می عالوه بر تکانه

در این رابطه . درآمدهاي نفتی نیز عامل مهمی در تغییرات پایه پولی است
T
tp  تورم هدف وh  نرخ

یند آشود که تورم هدف و تکانه پولی از یک فر فرض می. است tرشد ناخالص پایه پولی در دوره 

   :کند تبعیت می 31رابطه صورت ه مرتبه اول باتورگرسیو 

  

)30(  ( )1 1T T T

T T T
t t tp p p

p r p r p e-= + - +
                      

 

)31(  ( )2
( 1) 0,mbt mb mb t umbt umbt umbNe r e e e s-= +  

  

) در روابط فوق )1,1r Î پایه پولی است که از نظر سریالی مستقل و نرخ رشد کانه ت umbe و -

در صورتی که ضریب تکانه . است umbs داراي توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار

زا  بدین مفهوم است که سیاست پولی کامال برون ،صفر باشد) (درآمدهاي نفتی در معادله فوق 

بوده و تنها بر اساس تصمیمات بانک مرکزي و مستقل از نوسانات درآمدهاي نفتی اعمال خواهد 

   .شد

  

  هاي خارجی بانک مرکزي غییر در خالص داراییت

)32(  

1 1

1

f f f f
t t t t t t t t t t t t t

t
t t t t t t t tf

t

e P fr e P fr e P or e P x IM

fr
re fr re re or re x im

w

w
p

- -

-

= + + -

= + + -
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  ق توسعه ملیصندو - 6- 4- 4

کاهش با هدف ایجاد  و) 1379سال (که بر طبق قانون برنامه سوم صندوق توسعه ملی 

هاي  هاي ناشی از کاهش قیمت نفت و حمایت از فعالیت اقتصاد و کم کردن آسیبپذیري  آسیب

از محل فروش نفت و گاز و میعانات  د، منابع خود را عمدتاًزیربنایی بخش خصوصی تاسیس ش

از درآمد ناشی از فروش نفت و ) (شود که درصدي  در اینجا فرض می. نماید ین میگازي تام

 شود که انباشت ذخایر صندوق توسعه ملی همچنین فرض می. شود گاز به این صندوق واریز می

)DF( گیرد صورت می 33رابطه یند آاز طریق فر:   

  

)33(  ( )1 1t tDF DF orw-= + -
                                

 

  

  گذاري نرخ ارز سیاست -7- 4- 4

گذاري بانک  رژیم مدیریت شده که مبناي سیاست گذاري نرخ ارز بر مبناي جا نیز سیاست در این

  . گیرد مرکزي است مد نظر قرار می

ود و ، وودف)2013( 1العمل سیاست نرخ ارز و با الهام از کار اسکود براي تصریح تابع عکس

و قاعده سیاستی ساده به  که بانک مرکزي با مدیریت نرخ ارزشود  فرض می) 2003( 2اسونسون

  .شان پاسخ دهد متغیرها از روند بلندمدت  انحراف

المللی به پایه  ، نسبت ذخایر بینو یا تورم از تورم هدف در صورت وجود شکاف در تولید حقیقی

العمل نشان داده و با دخالت در  شان، بانک مرکزي عکس از روند بلندمدت حقیقیپولی و نرخ ارز 

 34رابطه صورت ه العمل ب بدین ترتیب تابع عکس. به دنبال تحقق اهداف خود است ارزبازار 

  : شود تصریح می
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1. Escude (2013) 
2. Woodford and Svensson (2003) 
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 در این رابطه
f

tP  خارجی،شاخص قیمت خرده فروشی  و اسمی رخ رشد نرخ ارز نre  نرخ

. ارز حقیقی است
e
te  شود در نظر گرفته می 35رابطه صورت ه ارز نیز برشد نرخ تکانه نرخ:   

  

)35(  ( )2
1 0,e e

t ex t et et eNe r e e e s-= +
           

 

  

  : آید بدست می 36نرخ ارز حقیقی نیز از رابطه 

  

)36(  

  

f
t t

t c
t

e P
re

P
=

                                                     

 

  تعادل بازارها -5- 4

تسویه بازار داخلی بدین مفهوم . شوند در وضعیت تعادل تمام بازارها تسویه می :تسویه بازار کاال

هاي مخارج بخش خصوصی، مخارج دولت و کاال(است که تقاضا براي کاالهاي داخلی 

) محدودیت منابع کل(لذا شرایط تسویه بازار کاال . با عرضه کاالهاي داخلی برابر باشد) صادراتی

   :آید بدست می 37رابطه صورت ه ب

  

)37(  

  

  

( ), ,
t

c
t t t t t

I mc m mi m mn m
t t t t t t t t t t t t t t

y c g it xt im

it i g xt re or x im c i ing J J

= + + + -

= + = + = + +

 
  برآورد مدل و تحلیل نتایج -5

  و روش برآورد مقداردهی به پارامترها ،ها داده -5-1

الی  1352ل و مقداردهی به پارامترها، سري زمانی مورد استفاده ساالنه و دوره به منظور برآورد مد

هاي  ها از طریق بانک اطالعات سري زمانی بانک مرکزي، شاخص داده. گیرد را در بر می 1393

از سوي دیگر با استفاده از روش فیلتر . و گمرك ایران اخذ شده است) WDI(توسعه جهانی 

انجام شده  ها آنها بر روي جزء سیکلی  روند زدایی شده و تحلیلها متغیر، 1پرسکات-هدریک

   .است

                                                 
1. Hodrik-Prescott Filter  
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و از طریق  شدهشناسایی  رندنیاز به برآورد ندا هایی که و نسبت ها پارامتراز در ادامه، برخی 

به عنوان مثال نرخ استهالك سرمایه خصوصی که از نسبت  ؛شود می هاي اقتصاد ایران کالیبره داده

برخی دیگر از پارامترها  .آید موجودي سرمایه بدست میگذاري و  دو متغیر سرمایه باثباتمقدار 

 پارامترها 1جدول  .که منبع آن در جدول ذکر شده است به دست آمدهنیز از مطالعات انجام شده 

   .دهد اقتصاد ایران نشان می )1352-1393(ساله  42هاي  ي برآورد شده را بر اساس دادهها و نسبت

  

  هاي کالیبره شده مدل پارامترها و نسبت: 1جدول 

  منبع  مقدار  نماد  نسبت/پارامتر

  تحقیق اتمحاسب   082/0  خصوصی سرمایه استهالك نرخ

d  کننده کننده به مصرف نسبت شاخص قیمت تولید  
  تحقیق اتمحاسب  767/0

mc  کننده الهاي مصرفی به مصرفنسبت شاخص قیمت واردات کا  
  تحقیق محاسبات  614/0

  وارهاانسهم کاالهاي مصرفی وارداتی در کل مصرف خ

c  
  تحقیقمحاسبات   091/0

m  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي سرمایه i   تحقیقحاسبات م  736/0 

m  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي واسطه n   تحقیقمحاسبات   736/0 

g  سهم سرمایه دولتی در تولید   )1393(پور  تقی  082/0 

  بانک مرکزي هدرصد فروش نفت ب   )1391(ن توکلیا  78/0 

x  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي واسطه  
  محاسبات تحقیق  709/0

g  خصوصی سرمایه استهالك نرخ   )1393(پور  تقی  082/0 

  محاسبات تحقیق  cy 647/0  ملی نسبت مصرف خانوار به تولید

  محاسبات تحقیق  g_c_y 148/0  دولت به تولیدنسبت مخارج مصرفی 

  محاسبات تحقیق  ity 329/0  به تولید گذاري نسبت کل سرمایه

  محاسبات تحقیق  Xt_y 319/0  به تولید نسبت کل صادرات

  محاسبات تحقیق  my 263/0  نسبت واردات به تولید

   تحقیق نتایج :منبع      

  

هاي پارامترها، توزیع پیشین و میانگین  دامنه و ویژگی بر اساس ، در ابتدابراي برآورد پارامترها

شود، و سپس بر اساس این اطالعات، به  ها بر اساس مطالعات قبلی و یا برآورد محقق تعیین می آن

از سوي دیگر براي محاسبه توزیع پسین پارامترها از  .شوند ش بیزي پارامترها برآورد میرو

بهره گرفته ) تاییهزار هشتصدنجیره موازي با حجم نمونه هفت ز( 1هستینگ -الگوریتم متروپلیس

حاکی از ) گلمن -آزمون بروکس( 2مونت کارلو –آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف  .شده است

ها همگی بین  و نرخ پذیرش هستند اتکا قابلآن است که تخمین پارامترها با مشکلی مواجه نبوده و 

   .قرار دارند 4/0تا  2/0

                                                 
1. Metropolis-Hestings Algorithm 
2. Monte Carlo Markov Chain (Brooks & Gelman 1998) 
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) 1352-1393(ساله  42هاي  را بر اساس دادهبه روش بیزي رهاي برآورد شده پارامت 2جدول 

   .دهد اقتصاد ایران نشان می
  

  روش بیزي هبرآورد پارامترها ب: 2جدول 

  نماد
میانگین   توزیع  پارامترها

  یشینپ

میانگین   منبع

  پسین

   9729/0  )1393(منظور و دیگران   96/0  بتا  نرخ تنزیل 

c  
  52/1  )1391(توکلیان   571/1  گاما  اي مصرف عکس کشش جانشینی بین دوره

l  
  75/2  )1393(خیابانی   92/2  گاما  نسبت به دستمزد عکس کشش عرضه نیروي کار

bm 46/2  )1393(صمیمی و دیگران  2/2  گاما  ضاي پولاکس کشش تقع  

   69/3  )1393(تقی پور   943/3  گاما  گذاري کشش تابع هزینه تعدیل سرمایه 

c  
  11/1  )1393(خیابانی   05/1  گاما  کشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی داخلی و وارداتی 

I  
  55/1  محاسبات تحقیق  5/1  گاما  داخلی و وارداتیاي  کشش جانشینی بین کاالهاي سرمایه

  
وش ودیگران  فرزین  42/0  بتا  کشش سرمایه نسبت به تولید

)1393(  

37/0  

   24/0  )1393(منظور و دیگران   21/0  بتا  برداري بهره هزینه به نسبت هزینه تابع کشش عکس 

p  
  49/0  )1391(توکلیان   50/0  بتا  هاي داخلی درجه شاخص بندي قیمت

p  
  32/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا  که قادر به تعدیل قیمت خود نیستندهایی  درصد بنگاه

mc  
  54/0  محاسبات تحقیق  5/0  بتا  فیرقیمت کاالهاي وارداتی مصبندي  درجه شاخص

mc  
واردات کاالهاي که قادر به تعدیل قیمت هایی  درصد بنگاه

  نیستندمصرفی 

  15/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

mi  
  64/0  محاسبات تحقیق  5/0  بتا  اي بندي قیمت کاالهاي وارداتی سرمایه درجه شاخص

mi  
 که قادر به تعدیل قیمت واردات کاالهايهایی  درصد بنگاه

  اي نیستند سرمایه 

  28/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

mn  
  45/0  محاسبات تحقیق  50/0  بتا  هاي داخلی درجه شاخص بندي قیمت

mn  
تعدیل قیمت واردات کاالهاي که قادر به هایی  درصد بنگاه

  اي نیستند واسطه

  10/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

e  
 بانک ارزي العمل عکس تابع در خودرگرسیون یندآفر ضریب

  مرکزي

  34/0  محاسبات تحقیق  22/0  بتا

e1 97/0  )1393(تقی پور   -9/1  نرمال  مرکزي بانک ارزي العمل کسع تابع در تورم اهمیت ضریب-  

e2 01/3  محاسبات تحقیق  -96/2  نرمال  مرکزي بانک ارزي العمل کسع تابع در تولید اهمیت ضریب-  

e3 
 بانک ارزي العمل کسع تابع در ارزنرخ  اهمیت ضریب

  مرکزي

  -04/2  محاسبات تحقیق  -05/2  نرمال

e4 
 ارزي العمل کسع تابع درالمللی  ذخایر بین اهمیت ضریب

  مرکزي بانک

  -54/1  )1393(منظور و دیگران   -55/1  رمالن

mc  
  93/0  محاسبات تحقیق  9/0  بتا  تعرفه کاالهاي مصرفی وارداتی خودرگرسیون یندآفر ضریب

mn  
اي  تعرفه کاالهاي واسطه خودرگرسیون یندآفر ضریب

  وارداتی

  97/0  محاسبات تحقیق  93/0  بتا

  نتایج تحقیق :منبع
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  تحلیل نتایج -5-2

این . دنگیر العمل آنی مورد تجریه و تحلیل قرار می در قالب توابع عکس ها تسیاسدر این بخش 

. دهد العمل نشان می زا عکس هاي متغیرهاي برون به تکانهاقتصاد چگونه دهند که  توابع توضیح می

اي بر متغیرهاي  و واسطهز، تعرفه کاالهاي مصرفی نرخ ار تکانهسه نتایج حاصل از تاثیر جا  در این

  .شود ارائه می ،است هاي واقعی بدست آمده که از دادهمنتخب 

داده   نشان 4در نمودار  به نرخ ارز اسمی يدرصد 10 تکانه مثبتنتایج  :تکانه نرخ ارز اسمی

ت به دلیل افزایش مد تولید در واکنش به این سیاست در کوتاهدهد که  نتایج نشان می .شده است

هاي متغیرهاي تاثیرگذار بر  در ادامه به دلیل پویایی. یابد گذاري افزایش می در صادرات و سرمایه

 واردات کشورهمچنین . گردد تولید، تولید کاهش یافته و در دوره پنجم به سطح باثبات خود برمی

افزایش قیمت آن دنبال و به  افزایش هزینه نهایی وارداتاز کانال العمل به این سیاست،  در عکس

البته بخشی از  .شود میبا کاهش مواجه  )نسبت به قیمت کاالهاي داخلی(نسبی کاالهاي وارداتی 

که مالحظه طور  همان. شود کاهش انواع کاالهاي وارداتی، توسط افزایش تولید ملی جبران می

زیرا با افزایش نرخ  ؛ستکمتر ابه مصرفی اي نسبت  شود شدت کاهش واردات کاالهاي واسطه می

، کاهش دهدتواند خود را تعدیل کرده و سفارش مواد اولیه خود را  ارز بخش تولید به سرعت نمی

به جهت افزایش قیمت کاالهاي داخلی و به تبع  ول زماندر ط .کند را تعدیل می  بلکه بخشی از آن

انواع کاالهاي وارداتی به ارزش جبران شده و  نرخ ارزکننده، افزایش  آن افزایش قیمت مصرف

، قدرت رقابت کاهش ارزش پول ملی همچنین سیاست. 1کند سمت مقدار باثبات خود میل می

و به دنبال آن افزایش در نرخ ارز  کاالهاي صادراتی را از طریق کاهش شاخص قیمت صادرات

دوره میرا  ششاز  بعداین متغیر  .شود مینفتی  غیر منجر به افزایش صادرات، افزایش داده و حقیقی

نفتی  مدت این سیاست باعث انحراف دائمی در صادرات غیر به عبارت دیگر در میان .شود می

است و از دوره دوم به بعد به دلیل در دوره اول  تورمهزینه این سیاست افزایش . شود نمی

خود بر ثبات کاهش یافته و به سطح با ، تورمهاي متغیرهاي تولید، صادرات و واردات پویایی

                                                 
به عنوان مثال برخی کاالهاي وارداتی . گذارد ي وارداتی به یک میزان تاثیر نمیتغییر در نرخ ارز بر روي همه کاالها. 1

ها چندان موضوعیت  که مورد حمایت دولت بوده تغییر نرخ ارز در خصوص آن) کاالهاي اساسی(به ویژه مصرفی 

ل امکان وارد کردن این هاي مد اما به دلیل محدودیت. کند نداشته و دولت به اندازه نیاز اقالم مورد نظر را وارد می

   .هاي متغیرها خواهد شد ها منجر به کاهش آثار تکانه این محدودیت. موارد در مدل وجود ندارد
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بخشیده و را بهبود  )s( و رابطه مبادله اشتغال مدت در کوتاهاجراي این سیاست همچنین  .گردد می

  . گردند می از دوره سوم به بعد به سطح باثبات بر

نفتی تحرك زیادي را شاهد  دهد که با افزایش نرخ ارز، صادرات غیر اطالعات فوق نشان می

ایجاد نفتی  جدي در صادرات غیر اتتغییر تواند یمیش نرخ ارز که افزا باورلذا این . نخواهد بود

تواند محرکی براي  پول ملی میارزش به عبارت دیگر اگرچه کاهش  .، جاي تامل داردکند

صرفا با این دهد تغییرات جدي در این حوزه  نفتی باشد لیکن نتایج فوق نشان می صادرات غیر

را کنار این سیاست قیمتی  هاي غیر سیاست ،گذاران تسیاسایجاد نخواهد شد؛ بلکه باید سیاست 

   .دنبال نمایند

  

  

و نرخ ارز  ، رابطه مبادله، اشتغالنفتی، تولید، تورم صادرات غیرانواع واردات، تاثیر تکانه نرخ ارز بر : 4نمودار 

  حقیقی

  

ه کاالهاي نرخ تعرف) درصد 10(مثبت تاثیر تکانه  5 نمودار: تکانه نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی

کانال افزایش از  ،)گرایی بیشتر حمایت(این تکانه  .دهد نشان می رهاي اقتصاديبر متغیمصرفی را 

بر  مصرفی قیمت کاالهاي وارداتیافزایش  ،و به تبع آن واردات کاالهاي مصرفی هزینه نهایی

افزایش قیمت افزایش در قیمت کاالهاي وارداتی باعث  .گذارد متغیرهاي کالن اقتصادي تاثیر می

این نتایج اثر انتقال ناقص نرخ . دهد ها را کاهش می نسبی واردات این کاالها شده و واردات آن
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. دهد به داخل را نشان می) درصد افزایش در قیمت کاالهاي وارداتی مصرفی 10کمتر از (تعرفه 

دوره  8ن حدود تخلیه اثر آو داده کاهش را  در مجموع واردات کل کشوراثر این تکانه همچنین 

افزایش هزینه نهایی و به دنبال آن کاهش در کل واردات کشور، رابطه مبادله را  .انجامد به طول می

کننده، باعث کاهش مصرف کل شده و تولید را کاهش  افزایش تورم مصرف. بخشد بهبود می

تولید بر جاي  مثبت بر لیکن با تغییر معکوس تورم، مصرف شروع به افزایش کرده و تاثیر. دهد می

 ،، تولیدتورم يدار معنی صورته باول در دوره این تکانه با وجود این تغییرات، اثر  .گذارد می

دهد که در  این اطالعات نشان می .دهد را تحت تاثیر قرار نمی ، نرخ ارز اسمی و حقیقیاشتغال

یش نخواهد واردات چندان افزا) کاهش نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی(صورت آزادسازي تجاري 

   .شود مورد تهدید واقع نمی و اشتغال طور جدي بخش تولیده و ب یافت

  

  

نفتی، تولید، تورم، اشتغال، رابطه مبادله  واردات، صادرات غیرتعرفه کاالهاي مصرفی بر   تاثیر تکانه نرخ :5 نمودار

  و نرخ ارز حقیقی

  

نرخ تعرفه  يدرصد 10مثبت  تکانه نتایج تاثیر 6نمودار : اي واسطهتکانه نرخ تعرفه کاالهاي 

کانال تاثیرگذاري این تکانه . دهد نشان میرا بر متغیرهاي کالن اقتصادي اي  کاالهاي واسطه

اي و تاثیر آن بر  همانند کاالهاي مصرفی، از طریق افزایش هزینه نهایی واردات کاالهاي واسطه

به واسطه ) درصد 1/6(اي  تی واسطهافزایش قیمت کاالهاي واردا .افزایش قیمت این کاالها است
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 و دهد میکاهش را  )درصد 10(اي  ارزش واردات کاالهاي واسطهها،  افزایش در تعرفه آن

مقایسه تکانه نرخ تعرفه و افزایش در . بیند به خود نمیتغییر چندانی هاي مصرفی الاکواردات 

در مجموع کل واردات کشور  .قیمت کاالهاي وارداتی حاکی از اثر انتقال ناقص نرخ تعرفه است

نیز به دلیل کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات  تولید ملی. یابد درصد کاهش می 2نیز به میزان 

اي، هزینه تولید کاالهاي داخلی را  افزایش نرخ تعرفه کاالهاي واسطه .شود می مواجه افزایش با

 26/0کانه بر روي تورم به میزان اثرات این ت. گردد افزایش داده و منجر به کاهش صادرات می

رسد و سپس به سمت مقدار با ثبات  واحد درصد می 44/0و در حداکثر کاهش به واحد درصد 

اشتغال نیز به واسطه این سیاست در دوره اول افزایش ولی در دوره بعدي به . کند خود میل می

صادرات و واردات درصد تغییرات این اطالعات حاکی از آن است که . یابد شدت کاهش می

اثرات روي تراز  ،نسبت به کاهش نرخ تعرفه بسیار پایین بوده و در صورت آزادسازي تجاري

   .تجاري کشور چندان قابل مالحظه نخواهد بود

  

  

اشتغال، رابطه  تورم، تولید، نفتی، واردات، صادرات غیربر  اي تعرفه کاالهاي واسطه  تکانه نرختاثیر : 6 نمودار

  نرخ ارز حقیقیمبادله و 

  

هاي وارده  تورم در برابر انواع تکانهو تجزیه واریانس متغیرهاي تولید، صادرات، واردات،  3جدول 

وري  تکانه درآمد نفت و بهره دشو مالحظه می 3که از جدول  طور همان .دهد بر اقتصاد را نشان می

 منشأدر خصوص تورم نیز . باشند نوسانات تغییرات نرخ رشد تولید می أدرصد منش 1/87جمعاً 



  

 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   84

درصد مربوط به نرخ رشد پایه  9/22درصد نوسانات این دو عامل هستند و در بخش سایر نیز  2/69

در . دباش یدرصد تغییرات تورم مربوط به سه عامل فوق م 92 منشأبه عبارت دیگر . پولی است

درصد  87 منشأت گذاري، نرخ رشد ارز و درآمد نف وري، سرمایه خصوص صادرات، تکانه بهره

درصد  8/77وري جمعاً  در خصوص واردات نیز درآمد نفت و بهره. نوسانات این متغیر هستند

  .دهند نوسانات این متغیر را توضیح می

  

  نتایج تجزیه واریانس متغیرهاي مورد بررسی: 3 جدول

  متغیر
  ها انواع تکانه

  رسای  نفت درآمد  رشد نرخ ارز اسمی  وري بهره  گذاري سرمایه

  2/0  8/51  9/1  3/35  8/10  تولید

  12/23  9/36  08/3  3/32  6/4  تورم

  69/12  6/17  18  11/34  6/17  صادرات

  7  55  2  8/22  2/13  واردات

  محاسبات تحقیق :ماخذ            

  

  گیري و نتیجه بندي جمع - 6

 و نفتی درکوچک  ،ي تصادفی براي اقتصاد بازایدل عمومی پوادر این مقاله یک مدل تع

چارچوب مکتب کینزي جدید، براي اقتصاد ایران به منظور بررسی جایگاه و اثرات سیاست 

هاي اقتصاد  به منظور درج واقعیت. طراحی شده است رهاي کالن اقتصاديمتغیتجاري و ارزي بر 

، چسبندگی )واردات و صادرات(هاي اسمی  ایران انتقال ناقص نرخ ارز در قالب چسبندگی

و براي برآورد پارامترها، از روش بیزي . ه استاي داخلی در مدل منظور شده دستمزد و قیمت

  .هستینگ بهره گرفته شده است-محاسبه توزیع پسین پارامترها از الگوریتم متروپلیسبراي 

باعث  ،)تکانه مثبت نرخ ارز(ملی  کاهش ارزش پولسیاست دهد که  نتایج برآوردها نشان می

، نرخ ارز تولید ملیاشتغال، افزایش  ،)اي کل، مصرفی و واسطه(اع کاالها کاهش واردات انو

تورم نرخ افزایش  اجراي این سیاستهزینه . شود مینفتی  و صادرات غیر ، رابطه مبادلهحقیقی

رود سیاست  ظار نمیانتنرخ ارز، تغییر نفتی نسبت به  صادرات غیر کم تغییراتبه  توجهبا . است

  . نفتی ایجاد نماید غیرصادرات ی در باالیتحرك ملی  کاهش ارزش پول

 ،تولیداشتغال، تکانه مثبت نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی موجب کاهش واردات کاالهاي مصرفی، 

تورم این تکانه رود  که انتظار می همان طور. شود می و نرخ ارز حقیقی واردات کل کشور
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نتایج  .مثبت این سیاست است بهبود رابطه مبادله نیز از آثار .دهد افزایش می کننده را مصرف

  .شود صورت ناقص ظاهر میه دهد که اثر انتقال نرخ تعرفه ب ها نشان می بررسی

اي موجب  ها حاکی از آن است که تکانه مثبت به نرخ تعرفه کاالهاي واسطه همچنین نتایج بررسی

جراي از سوي دیگر ا. شود می اي و واردات کل کشور کاهش ارزش واردات کاالهاي واسطه

هزینه تولید کاالهاي داخلی را افزایش داده و منجر به کاهش  گرایی بیشتر حمایتسیاست 

 از آثار مثبت این سیاست است صورت کوتاه مدته ب افزایش اشتغال و تولید .گردد صادرات می

خالف کاالهاي مصرفی، کاهش نرخ تعرفه کاالهاي  بر. یابد ولی در دوره بعد به شدت کاهش می

منجر حتی در بلندمدت و به بدتر شدن رابطه مبادله  دادهکاهش را کننده  اي، تورم مصرف واسطه

به مقدار با ثبات خود در هر سه تکانه باال، تمامی متغیرهاي مورد بررسی بعد از چند دوره . شود می

   .کنند میل می

ادسازي تجاري حاکی از آن است که در صورت آزهاي مورد بررسی  تاثیر تکانهنتایج حاصل از 

تعرفه اي،  به دلیل اثرات متفاوت کاالهاي مصرفی و واسطه)  هاي تعرفه سراسري نرخکاهش (

اي به جهت  کاالهاي واسطهها به  کاهشد و بیشتر در حاشیه امن قرار گیرباید کاالهاي مصرفی 

  . باشدمعطوف نفتی کشور  کمک به تولید و صادرات غیر

محرکی براي تا حدودي تواند  کاهش ارزش پول ملی میسیاست  کهدهد  ها نشان می نتایج بررسی

نباید انتظار داشت؛ در صورتی که را نفتی باشد لیکن تغییرات جدي در این حوزه  صادرات غیر

در کنار این قیمتی  هاي غیر سیاست نفتی هستند، ال تحریک صادرات غیرببه دن گذاران سیاست

بهبود فضاي کسب و کار : اند از ها عبارت این سیاست. دباید مورد توجه قرار گیر زنیسیاست 

و هاي تجاري، توسعه خطوط اعتباري، اعطاي تسهیالت با نرخ ترجیحی  بهبود زیرساختکشور، 

هاي گزینشی از  حمایتهدفمند، دیپلماسی اقتصادي و تجاري قوي در بازارهاي صادراتی، 

  ...  وهاي صادراتی،  در قالب مشوق بازار/ کاال صادرات 
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