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Simultaneous Impact of Deep Habits Consumption and 

Price Stickiness on the Transmission of Monetary and 

Fiscal Shocks using the MS-DSGE Model 

Abstract 
The role of deep hapbit in countercyclical behavior of mark-up and its impact on the 

transmission of monetary and fiscal shocks have already been studied, but its strength in 

the presence of Philips curve with price stickiness is not clear. The purpose of this study is 

to develop a New Keynesian Philips Curve (NKPC) following Cristiano et al. (2005), to 

investigate the simultaneous effect of price stickiness and deep habits on monetary and 

fiscal shock transmission using Markov- switching stochastic dynamic general 

equilibrium (MS-DSGE) model for the Iranian economy. The results of impulse-response 

functions show reducing markup for one period due to deep habits and then increasing 

markup and inflation after a period due to a stronger role of price stickiness. Moreover, 

although the negative effect of wealth due to government spending is compensated by 

deep habits consumption and thus makes consumption increase, it is weak in comparison 

to the strength of expected inflation, and therefore, inflation increases eventually. Overall, 

the results of this study indicate that deep habits cannot be a dominant factor in the 

transmission of monetary and fiscal shocks, but according to the obtained impulse 

response functions, it can be the strong reason to delay increasing inflation. Also, deep 

habits consumption can be a good reason for increasing consumption and compensating 

of the negative effect of wealth due to fiscal shock.  

Keywords: Deep habits, Philips curve, Markov-switching DSGE, 

Monetary policy, Fiscal policy.  
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 انتقال رب قیمت چسبندگی و مصرفی عمیق عادات همزمان تاثیر
 MS-DSGE مدل چارچوب در مالی و پولی هایشوک

 ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه اقتصادی، علوم رشته دکتری دانشجوی   داودی نرمین
  

 ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه اقتصاد، گروه استاد   حیدری حسن

  چکیده
آپ قبال مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پايه نوع و رکای ماعادات عميق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه

ميزان چسبندگي قيمت با ورود عادات عميق به منحني فيليپس، ممكن است نتايج مطالعات قبلي به دست آمده را 
انو و يتحت تاثير قرار دهد. به همين دليل در اين مطالعه با استخراج منحني فيليپس نئوکينزی تلفيقي با الگوی کريست

گذاری، تحت عادات عميق مصرفي و ماندگاری عادات به ( به عنوان يكي از الگوهای جديد قيمت2005همكاران )
بررسي اثر همزمان چسبندگي قيمت و عادات عميق در انتقال شوک پولي و مالي با طراحي يک مدل تعادل عمومي 

از  حاصل . نتيجهاقتصاد ايران پرداخته شده است (، متناسب باMS-DSGEپويای تصادفي با رويكرد تايير رژيمي )
آپ به دليل وجود عادات ای مارکالعمل آني متايرها، کاهش يک دورهبرآورد مدل طراحي شده و توابع عكس

تر چسبندگي قيمت در هر دو رژيم آپ و تورم پس از يک دوره به دليل نقش قویو سپس افزايش مارکعميق 
ند و کعميق مصرفي نتوانسته اثر منفي ثروت ناشي از شوک مخارج دولت را جبران مي است. همچنين وجود عادات

يابد. در مجموع از نتايج اين مطالعه در مقايسه با قدرت تورم انتظاری ضعيف بوده و در نهايت، تورم افزايش مي
ولي و های پتقال شوکتواند همزمان با حضور چسبندگي قيمت در مكانيزم انشود که عادات عميق نميمشخص مي

تاخير  تواند دليل محكمي برایمالي عامل غالب و برنده باشد؛ با اين وجود، طبق توابع واکنش آني به دست آمده، مي
 . ها باشدای در افزايش تورم ناشي از اعمال شوکيک دوره

 پولی، کشررو تلفیقی، فیلیپس منحنی قیمت، چسرربندگی مصرررفی، عمیق عادات ها:کلیدواژه
 .  سوئیچینگ -مارکوف تصادفی پویای عمومی تعادل الگوی مالی، شوک

  . JEL: E21, E31, E32, C11, C51 يبندطبقه
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  مقدمه .1
گيری عادت به عنوان يكي از ويژگي های قابل مشاهده در رفتار مصرفي افراد مفهوم شكل

تجربي حاصل از  جمطرح بوده که باعث تايير شكل تابع مطلوبيت شده و توانايي بهبود نتاي
 را دارد. 1( DSGE) الگوهای تعادل عمومي پويای تصادفي

( توانستند با گنجاندن عادات مصرفي نسبت به 2005) 2اولين بار کريستيانو و همكاران 
های ، پاسخي منطقي برای واکنش DSGEهای مصرف سرانه کل در تابع مطلوبيت در مدل
سط های مختلف پيدا کنند. مفهومي که تووککوهاني شكل متايرهايي نظير مصرف به ش

( مطرح شد اين بود که خانوارها، عادات خود را به سادگي از 2006) 3راون و همكاران
 گيری عادت بر اساسدهند، بلكه شكلسطح مصرف کل خود و يا ديگران شكل نمي

رفمص ،گيرد. به عبارت ديگرها صورت ميتک کاالها در سبد مصرفي آنمصرف تک
 بندی شده کاالها به صورتهای طبقهگان عادات خود را به صورت جداگانه از دستهکنند

دهند، نه از مجموع شكل مي... کاال به کاال نظير پوشاک، موزيک، ماشين، مسافرت و
و مفاهيم  4«عادات عميق»عادت را با  گيریاين نوع از شكلايشان مصرف همه اين موارد. 

 اند. معرفي کرده 5«يعادات سطح»قبلي را با 
بنگاه  گذاری بهينهگيری عادات عميق، پويايي مساله قيمتمساله مهم در معرفي شكل 

به عقيده راون و همكاران  .، استگيردو تاييری که در طرف عرضه اقتصاد صورت مي
اال ها در آينده برای هر کگيری کاال به کاالی عادت، تقاضايي که بنگاهدر شكل (2006)

ها با اهکه اگر بنگبه طوری ؛به فروش جاری آن کاال وابسته است رو خواهند شدهآن روببا 
ر دهند تا تقاضا را گسترش دهند و دباشند، قيمت را کاهش مي روروبهتقاضای باالی کاال 

. و بتوانند افزايش تقاضا و سود آينده را تضمين کنند کننده ايجاد عادت کنندمصرفبين 
معرفي شده است. نتيجه اين اثر، رفتار  6«ای عادات عميقاثر بين دوره»نوان اين اثر با ع

خواهد بود. به عبارت ديگر، تابع تقاضايي که به سطوح  8آپمارک 7ایمخالف چرخه

                                                           
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

2. Christiano, et al.  

3. Ravn, et al.  

4. Deep habits 

5. superficial habit 

6. Intertemporal Effect 

7. Countercyclical 

8. Mark up 
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در مساله  گان از يک کاالی مشخص وابسته استکنندگذشته خريدهای مصرف
از  قاضاوابستگي به زمان در تابع ت نشود. ايبهينه بنگاه يک قيد محسوب مي گذاریقيمت

، منتقل شده و مصرف آينده، 1(NKPC) يابي به منحني فيليپس نئوکينزیطريق مساله بهينه
و  راون نظر مطابق ،شود. بر اين اساسجاری و گذشته در اين رابطه به حساب آورده مي

رف ، مصاز يک طرف ( در اثر يک شوک سياست پولي انبساطي2012و  2006همكاران )
ننده اين افزايش مصرف در توليدک ،با وجود عادات عميق و از طرف ديگر کل افزايش يافته

کند و در نتيجه منجر به اثر تورمي آپ ايجاد انگيزه ميبرای پايين نگه داشتن مارک
. همچنين شوک مثبت مخارج شودميتری نسبت به حالت بدون عادات عميق کوچک

ل، منجر به افزايش تقاضای نيروی کار و بالتبع آن افزايش دولت با افزايش تقاضای ک
 شود.دستمزدها مي

آپ بنگاه را شد وجود عادات عميق در تابع تقاضا، قيمت مارک بيانهمانطور که  
دهد و نتيجه اين اتفاقات، جبران اثر منفي ثروت بر خانوارها در اثر افزايش کاهش مي

ها ( اين نتايج را در حالتي که قيمت2012و  2006مخارج دولت است. راون و همكاران )
های شوک ( پويايي2010اند. همچنين راون و همكاران )پذير باشند به دست آوردهانعطاف

سياست پولي را با لحاظ عادات عميق و برای حالت چسبندگي قيمت و دستمزد به روش 
مي و عادات عميق در های اس( بررسي کرده و نشان دادند که چسبندگي1982) 2روتنبرگ
که نقشي که عادات عميق در حرکت مت و دستمزد، مكمل هم هستند، چراتعديل قي

به نوعي نياز به چسبندگي اسمي را در توضيح  در مدل دارد آپای مارکمخالف چرخه
ي اين در حالدهد. کند بودن تعديل تورم در واکنش به شوک سياست پولي کاهش مي

با لحاظ هم زمان عادات عميق و چسبندگي قيمت روتنبرگ ( 2013) 3ژاکوب است که
( نشان داد که اگر در مدل با عادات عميق، چسبندگي قيمت به اندازه کافي قوی 1982)

های مثبت مالي ممكن است هيچ اثر مثبتي بر مصرف نداشته باشند. به عبارت باشد، شوک
تر شده و اری در تورم قویتحت افزايش چسبندگي قيمت، اثر مثبت افزايش انتظ ،ديگر

دهد. همين امر، افزايش در ای در مدل با عادات عميق را کاهش مياثر مخالف چرخه
تر کرده و انگيزه جانشيني مصرف به جای فراغت را کاهش دستمزد حقيقي را ضعيف

                                                           
1. New Keynesian Phillips Curve (NKPC) 

2. Rotemberg, J.  

3. Jacob, P. 
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دهد. اگر اثر جانشيني برای غلبه بر اثر منفي ثروت به اندازه کافي قوی نباشد، شوک مي
 دهد. ت مالي مصرف را کاهش ميمثب

قيمت  يآيد که مساله عادات عميق و چسبندگمياز برآيند مطالعات صورت گرفته بر 
 نند. کدر منحني فيليپس نئوکينزی ايفای نقش مي به عنوان دو عامل اصطكاکي

گيرد، ميزان قدرت عادات عميق و آنچه در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار مي 
های اقتصادی خواهند داشت، زماني که به در تاثير نهايي که بر شوکچسبندگي قيمت 

شكل توام در مدل حضور دارند، است و همين موضوع، اين مطالعه را نسبت به مطالعات 
کند. همچنين مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده از الگوی روتنبرگ قبلي متمايز مي

اند و اين در حالي است که ها استفاده کردهگذاری بنگاه( به عنوان الگوی قيمت1982)
هايي که دارند )که در ادامه توضيح داده گذاری به دليل ويژگيالگوهای جديد قيمت

تصادی، های اقتر هستند. عالوه بر اين، اثر شوکهای اقتصادی نزديکشود( به واقعيتمي
امل مختلف نابراين، عوهای اسمي در اقتصاد دارد. بوابستگي نزديكي به ماهيت چسبندگي

ر چسبندگي های جديد مبتني بيابي سود بنگاه با استفاده از روشديگری که در مساله بهينه
تفاوتي ها، اثرات متوانند در تعيين مسير شوکشوند، ميهای تورم وارد ميقيمت در پويايي

 برجای بگذارند و به همين جهت استخراج منحني فيليپس براساس الگوهای جديد
 گذاری با حضور عادات عميق از اهداف اصلي اين مطالعه است. قيمت

عادات عميق  گيری(، تنها شكل2013( و ژاکوب )2010در مطالعه راون و همكاران ) 
ماندگاری اين نوع از عادات به عنوان عامل  اين در حالي است که در مدل لحاظ شده و

  بود. اصطكاکي ديگری در منحني فيليپس اثرگذار خواهد
( به عنوان يک الگوی 2005) 1در مطالعه حاضر، از روش کريستيانو و همكاران  

( را مرتفع 1983) 2گذاری کالووهای قبلي قيمتگذاری جديد که ايرادات روشقيمت
 شود. همچنين با هدفتر است، استفاده ميهای اقتصادی نيز نزديککرده و به واقعيت
ری عادات گيآپ با تاثيرات متناقض، عالوه بر شكلارکهای جديد متعيين نيرو محرکه

عميق، ماندگاری اين نوع از عادات نيز برای استخراج منحني فيليپس نئوکينزی لحاظ 
  شود.مي

                                                           
1. Christiano, et al. 

2. Calvo, G. A. 
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اج در اقتصادی با منحني فيليپس تلفيقي استخر های اقتصادیجهت بررسي اثر شوک 
و  اهان طراحي شده و اثر شوکشده، يک الگوی تعادل عمومي تصادفي برای اقتصاد اير

نحوه تاثيرگذاری بر متايرهای اقتصادی با لحاظ منحني فيليپس تلفيقي جديد بررسي 
 . شودمي

در بخش دوم، پيشينه در ادامه به اين صورت خواهد بود که  مطالعه حاضرسازماندهي 
ک وريگيرد. در بخش سوم روش و چارچوب تئمطالعات انجام شده مورد بررسي قرار مي

و در  زيمپرداميو بخش چهارم به حل، برآورد و تجزيه و تحليل مدل  شودميتشريح 
 .شودميگيری مطالعه در بخش پنجم ارائه نهايت بحث و نتيجه

 پیشینه پژوهش .2
( با معرفي عادات عميق، اثرات لحاظ آن را در يک 2006اولين بار راون و همكاران )

پذير بررسي کردند. های انعطاف با قيمت DSGEدفي الگوی تعادل عمومي پويای تصا
ج ها در نتايم چسبندگي قيمت و عادات عميق و آثار مكمل و يا متناقض آناحضور تو

موضوع اصلي مطالعه حاضر  ،های اقتصادی بر متايرهای کليدیحاصل از اعمال شوک
ا مورد هنتايج آن . در اين زمينه مطالعات بين المللي صورت گرفته است و در ادامهاست

و  DSGEهای خصوص لحاظ عادات عميق مصرفي در مدلگيرد. دربررسي قرار مي
اساس اطالعات های اقتصادی در اقتصاد ايران برقدرت نفوذ آن در واکنش به شوک

 ای صورت نگرفته است.نويسندگان، مطالعه
 کنندهرفگيری عادات عميق در ترجيحات مص( معرف شكل2006راون و همكاران ) 

ای از خانوارهاست که هستند. مدل ساده استفاده شده در مطالعه ايشان، مدلي با زنجيره
ند. دهکنندگان عادات خود را بر سطح تک تک کاالها شكل ميشود مصرففرض مي

مطلوبيت خانوار در اين مدل، تنها تابعي از مصرف و فراغت در نظر گرفته شده است. 
مخارج دولت نيز مانند مصرف بخش خصوصي آورده شده همچنين عادات عميق در 

های فصلي ايالت متحده آمريكا و روش گشتاورهای تعميم است. اين مدل با استفاده از داده
ها با در نظر گرفتن همزمان عادات عميق تخمين زده شده است. اثر شوک 1يافته غيرخطي

ايج رسي قرار گرفته است. نتها و همچنين به صورت جداگانه مورد برو چسبندگي قيمت

                                                           
1. Non-Linear Generalized Method of Moments (GMM) 
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 -در مدل با چسبندگي قيمت-دهد که با وجود اينكه همانند مدل عادت عميق نشان مي
آپ ارکهای مها باالتر از هزينه نهايي، مثبت و وابسته به زمان هستند، اما پوياييآپمارک

يمت ي قمدل با چسبندگ»در اين دو مدل متفاوت به دست آمده است. همچنين در مقايسه 
نتيجه گرفته شده است « 2پذيری قيمتمدل عادات عميق با انعطاف»با « 1و عادات سطحي

دهد در آپ را کاهش ميوری در مدل عادات عميق، مارککه يک شوک مثبت بهره
يابد. همچنين در پاسخ به آپ افزايش ميحالي که در مدل با چسبندگي قيمت، مارک

ستمزد حقيقي در مدل با چسبندگي قيمت کاهش شوک مثبت مخارج دولت، مصرف و د
  يابند.يابد در حالي که در مدل عادات عميق هر دو متاير افزايش ميمي
زد ندگي دستم( با معرفي عادات عميق در يک اقتصاد با چسب2010راون و همكاران ) 

يالت لي اهای فصهای سياست پولي بر مدل با استفاده از دادهبه بررسي اثر شوک و قيمت
است.  ساختاری تخمين زده  VARپرداخته و مدل را با استفاده از روش آمريكا متحده 

نتيجه تخمين، کاهش سطح قيمت، دو ماه بعد از يک شوک سياست پولي انبساطي بوده 
است. مصرف کل نيز در پاسخ به شوک پولي انبساطي افزايش مداوم داشته است. نتيجه 

 و عادات عميق های اسمي در تعديل قيمت و دستمزددگيدهد که چسبنمطالعه نشان مي
 مكمل هم هستند.

( با معرفي عادات عميق در مدل، منحني فيليپس نئوکينزی 2011) 3لوبيک و تئو 
(NKPCجديدی را با الگوی قيمت )( استخراج کرده و تخمين 1982گذاری روتنبرگ )

اظ کننده لحر ترجيحات مصرفگيری عادات عميق دزده است. در اين مطالعه تنها شكل
ای انتظاری تقاضای آينده شده است و رشد مصرف جاری و انتظاری و نيز ارزش حاشيه

 استخراج و معرفي شده NKPCهای اضافي برای پويايي تورم در به عنوان نيروی محرک
شده است.  منحني جديد به دست آمده، تخمين زده GMMو با استفاده از روش تخمين 

استاندارد بوده است. منحني  NKPCنسبت به  NKPCتخمين، بهتر شدن عملكرد  نتيجه
های تورم داده و در نتيجه درجه ماندگاری تخمين زده شده، وزن بسيار کمتری به وقفه

تر آورده است. با توجه به اينكه در اين مطالعه تنها به تخمين يک معادله تورم را پايين

                                                           
1. Model With Superficial Habits and Sticky Prices  

2. Model With Deep Habits and Flexible Prices  

3. Lubik, T. A. & Teo, W. L. 



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 86

 

به دست آمده بهتر است به عنوان  NKPCست که منحني شده، پيشنهاد شده ا پرداخته
 بخشي از يک مدل تعادل عمومي تخمين زده شود تا ايرادات مطالعه برطرف شود.

( در يک اقتصاد 1982( با لحاظ الگوی چسبندگي قيمت روتنبرگ )2013ژاکوب ) 
امل اقتصاد نشان داده است که دو ع های اينم با عادات عميق و بررسي پويايياتو

مصرف را  1که اثر جبراني با وجودی ؛ يعني چسبندگي قيمت و عادات عميقاصطكاکي
ورت در حالتي که به ص کنندشوند، ضعيف ميهای تعادل عمومي استفاده ميوقتي در مدل

ر دهد که اگر دکنند. اين مطالعه نشان ميآيند، اين اثر را بدتر ميها ميتوام در اين مدل
مالي  های مثبتق، چسبندگي قيمت به اندازه کافي قوی باشد، شوکمدل با عادات عمي

ای مدل با هممكن است هيچ اثر مثبتي بر مصرف نداشته باشند. همچنين با بررسي پويايي
های مدل با چسبندگي قيمت بدون عادات عادات عميق و چسبندگي قيمت و نيز پويايي

 ه است که منحني فيليپس با عادات عميقها با هم، اين نتيجه حاصل شدعميق و مقايسه آن
اول اثر منفي کشش قيمتي تقاضا و دوم،  ؛آپ داردمارک گذاریدو اثر متضاد بر قيمت

کانال معمول ايجاد شده از مسير انتظاری تورم. تحت افزايش چسبندگي قيمت، اثر مثبت 
ادات عميق را ای در مدل با عتر شده و اثر مخالف چرخهافزايش انتظاری در تورم قوی

ي تر کرده و انگيزه جانشيندهد. همين امر، افزايش در دستمزد حقيقي را ضعيفکاهش مي
دهد. اگر اثر جانشيني برای غلبه بر اثر منفي ثروت به مصرف به جای فراغت را کاهش مي

دهد. در اين مطالعه تنها اندازه کافي قوی نباشد، شوک مثبت مالي مصرف را کاهش مي
عادات عميق در منحني فيليپس وارد شده و تاثير درجه ماندگاری اين نوع از  یگيرشكل

 عادات ناديده گرفته شده است.
 4( و ليت و همكاران2014) 3(، کانتوری و همكاران2013) 2کورميليتسينا و زوبيری 

 ایه( نيز با تمرکز بر عادات عميق به بررسي آثار اين نوع از عادات در انتقال شوک2015)
عادل های تها بيشتر بررسي نقش عادات عميق در مدلاند، اما هدف آنپولي و مالي پرداخته

عمومي پويای تصادفي بوده و درخصوص هدف اصلي مطالعه حاضر، بررسي انجام نشده 
 است.

                                                           
1. Crowding Out 

2. Kormilitsina, A. & Zubairy, S.  

3. Cantore, et al. 

4. Leith, et al. 
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تاکنون در مطالعات داخلي، نقش عادات عميق و لحاظ آن در معادالت اقتصادی برای  
ز عادات ااند آن را در نظر گرفته گيری. مطالعاتي که عادات و شكلايران انجام نشده است

 خصوص نقش مهمای دراند و هيچ مطالعهسطحي و برای سطح مصرف کل استفاده کرده
های پولي و مالي صورت نگرفته است. در ادامه به چند گذاریعادات عميق در سياست

 اندردهکهای خود استفاده آن در مدل گيرینمونه از مطالعاتي که از عادات سطحي و شكل
 .شوداشاره مي

های آني مصرف ای به بررسي پويايي ادوار تجاری و پاسخ( در مطالعه1393حسيني )فخر 
ز يک عادات مصرفي سطحي با استفاده ا گيریو فراغت به شوک تكنولوژی با لحاظ شكل

کردن ط ايشان از لحاظ کار رفته توسهپرداخته است. البته در الگوی ب DSGEالگوی 
دهد وجود پارامترهای نظر شده است. نتيجه مطالعه نشان ميبخش پولي و دولت صرف

عادات مصرفي و فراغت در مدل موجب خواهد شد که تكانه تكنولوژی، توليد، مصرف 
و سرمايه و همچنين عرضه نيروی کار را افزايش دهد. به پيشنهاد اين مطالعه، بهتر است در 

، عادات گيریها، عادات مصرفي مردم مورد توجه قرار گيرد، چراکه شكلگذاریسياست
 ها را به دنبال دارد.کاهش اثر سياست

عادت سطحي را در  گيری( شكل1397همتي و توکليان ) ( و1395مرزبان و ديگران ) 
 DSGEهای در مطالعه مدلرا اهداف ديگری  ، امااندتابع مطلوبيت مدل خود گنجانده

ای در داخل درخصوص عادات عميق و يا لحاظ آن در بنابراين هيچ مطالعه .اندنبال کردهد
 انجام نشده است.  DSGEهای مدل
مزيت اول مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعات خارجي اين است که در اين مطالعه  

ان يكي از ( به عنو2005منحني فيليپس نئو کينزی تلفيقي با الگوی کريستيانو و همكاران )
الگوهای جديد چسبندگي قيمت که نسبت به ديگر الگوها نزديكي بيشتری به واقعيات 

زيرا حساسيت چسبندگي قيمت در مدل با عادات عميق  ،استفاده شده است ،اقتصادی دارد
بسيار  ،از نظر تاثير همزماني که در زمان اعمال شوک اقتصادی بر متايرهای کليدی دارند

تری به تر است، نتايج واقعيتخاب الگويي که به واقعيات اقتصادی نزديکباال بوده و ان
 دنبال خواهد داشت. 
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مزيت دوم مطالعه حاضر، لحاظ ماندگاری عادات عميق به عنوان نيروی محرکه جديد  
-در منحني فيليپس است که خود در برايند تاثير بر تورم در منحني فيليپس با وقوع شوک

 است. های اقتصادی موثر 
 های تعادل عموميگيری از رويكرد تايير رژيمي مدلمزيت ديگر اين مطالعه، بهره 

های تر برای بررسي آثار شوکبه عنوان ابزاری مناسب1(MS-DSGE) پويای تصادفي
پولي و مالي با لحاظ عادات عميق مصرفي در اقتصاد ايران است، چرا که اقتصاد ايران طي 

يرات رژيمي وسيعي در سطح کالن اقتصادی بوده و طبيعتا چند دهه گذشته شاهد تاي
 های سياستي، متاثر از اين انتظارات تاييراتواکنش متايرهای کالن اقتصادی به شوک
در لحاظ  DSGEهای متعارف که مدل هستندرژيمي و تاييرات در پارامترهای ساختاری 

 کنند.اين تاييرات رژيمي ضعيف عمل مي

 . مدل 3
( و الهام از 2006وريک مطالعه حاضر بر پايه مطالعات راون و همكاران )چارچوب تئ

. همچنين سعي شده است طراحي است، شدها اشاره مطالعاتي که در پيشينه پژوهش به آن
های اصلي اقتصاد ايران نظير بخش نفت و وابستگي بانک مرکزی به مدل براساس مشخصه

حل خواهد شد. خانوارها از  DSGE-MS افتدولت صورت گيرد. مدل با استفاده از رهي
اظ لحمصرف هر دو کاالی خصوصي و عمومي مطلوبيت کسب کرده و ترجيحاتي با 

𝑋𝑡)تک کاالها )چشمي بر مصرف تکعادات عميق دارند. چشم و هم
𝑐)𝐽  توام با

های گذشته ويژگي اين ترجيحات است. و ماندگاری عادت در مصرف دوره گيریشكل
ت ها تحت رقاب. بنگاهشودميين عادات عميق همچنين در مصرف بخش عمومي نيز لحاظ ا

وليد ت فرآيندانحصاری رفتار کرده و نيروی کار و سرمايه را از خانوارها اجاره کرده و در 
 گيرند.کار ميبه

 خانوار. 3-1
برای مصرف  Jای از خانوارها با عمر نامحدود است که هر خانوار اقتصاد شامل زنجيره 

ترکيبي از کاالهای مختلف با لحاظ عادات عميق ترجيحاتي دارد. ترکيب مصرفي خانوار 

                                                           
1. Markov. Switching DSGE model (MS-DSGE) 
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j ( تعريف 1( به صورت رابطه )2006) 1با لحاظ عادات عميق طبق روش راون و ديگران
 شود:مي

(1)  (𝑋𝑐
𝑡)𝑗 = [∫(𝑐𝑖.𝑡

𝑗
− 𝜃𝑐𝑠𝑐

𝑖.𝑡−1)
1−

1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂

1

0

𝑑𝑖]

1

1−
1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂 

𝑋𝑡) که در آن
𝑐)𝐽  ،ترکيب کاالهای مصرفي شامل عادات عميق𝜃𝑐ϵ(0.1)  درجه

𝑒𝑡، 2عادت عميق گيریشكل
𝑝 آپ، شوک قيمت مارکη ایکشش جانشيني بين دوره 

𝑠𝑐. عبارت است iدر مصرف کاالی  3انباشت عادت 𝑠𝑖.𝑡−1و
𝑖.𝑡−1  در طول  (2رابطه )طبق

 .يابدزمان تكامل مي

(2)  𝑠𝑐
𝑖.𝑡 = 𝜚𝑐𝑠𝑐

𝑖.𝑡−1 + (1 − 𝜚𝑐)𝑐𝑖.𝑡 

𝑒𝑡دهد. همچنين ماندگاری انباشت عادت را نشان مي 𝜚𝑐𝜖(0.1)که در آن 
𝑝  شوک

پيروی مي (3رابطه )صورت رگرسيوني مرتبه اول به  فرآيندآپ است که از يک مارک
 .کند

(3) 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑡
𝑝 = 𝜌𝑒𝑝𝑙𝑜𝑔𝑒𝑡−1

𝑝 + 휀𝑡
𝑒𝑝  

𝑐𝑗يعني )؛ 𝑗برای خانوار  𝑖سطح بهينه تقاضای کاالی مصرفي  
𝑖.𝑡) سازی از حداقل

 :((4)رابطه ) آيد( به دست مي1) رابطهه با توجه به کنندمصرفمخارج کل 

(4) min
𝑐𝑗

𝑖.𝑡

(∫ 𝑃𝑖.𝑡𝑐𝑗
𝑖.𝑡𝑑𝑖

1

0

) 

                                                           
1.  Ravn, et al.  

2. Degree of deep habit formation 

3. Stock of habit 
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𝑠𝑡: (𝑋𝑡)𝑗 = [∫(𝑐𝑖.𝑡
𝑗

− 𝜃𝑐𝑠𝑖.𝑡−1)
1−

1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂

1

0

𝑑𝑖]

1

1−
1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂 

                 ⇒ 𝑐𝑖.𝑡
𝑗

= (
𝑃𝑖.𝑡

𝑃𝑡
)−𝑒𝑡

𝑝
𝜂(𝑋𝑡)𝑗 + 𝜃𝑐𝑠𝑐

𝑖.𝑡−1 

( 4) رابطهبا ضرب  شاخص کل قيمت است. 𝑃𝑡و  𝑖قيمت کاالی  𝑃𝑖.𝑡 (، 4در رابطه ) 
 ( 5رابطه )، کل مخارج مصرفي حقيقي خانوار به صورت 𝑖 روی گيریو انتگرال𝑃𝑖.𝑡 در 

 آيد.به دست مي

(5) 𝐶𝑗
𝑡 = 𝑋𝑗

𝑡 + 𝜃𝑐 ∫
𝑝𝑖𝑡

𝑝𝑡
𝑠𝑐

𝑖.𝑡−1𝑑𝑖 

گيری عادت در سبد ( ويژگي شكل2014) 1به پيروی از کانتوره و همكاران 
کاالی  گذاری خصوصي برایشود. بنابراين، تابع تقاضای سرمايهگذاری لحاظ نميسرمايه

𝑖 ( خواهد بود.6به صورت رابطه ) 

(6) 𝐼𝑖𝑡 = (
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑡
)−𝑒𝑡

𝑝
𝜂 𝐼𝑡 

(( 4) رابطهوجود دو جمله در تقاضای مصرفي ) ،های بارز عادات عميقيكي از ويژگي 
جمله اول، شامل کشش قيمتي بوده و جمله دوم کامال  است؛ روروبهاست که بنگاه با آن 

پردازد. در کل، کشش مي 𝑖که تنها به معرفي عادت در مصرف کاالی  استبدون کشش 
𝑒𝑡يعني  ؛های دو جمله، متوسط وزني کشش𝑖يمتي تقاضا کاالی ق

𝑝𝜂  است. با افزايش  0و
بيشتر  𝑖، وزن جمله شامل کشش قيمتي در تقاضای کاالی 𝑗(𝑋𝑡)تقاضای کل مصرفي 

( اين اثر را با عنوان 2006يابد. راون و ديگران )کشش قيمتي افزايش ميدر نتيجه شده و 
کنند. تحت عادات عميق، افزايش تقاضای کل معرفي مي 2«ش قيمتي عادات عميقاثر کش»

شده و با توجه به اينكه  𝑖به دليل همين اثر، منجر به افزايش کشش قيمتي کاالی 

                                                           
1. Cantore, et al. 

2. Price Elasticity Effect 
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آپ آپ به صورت معكوس با کشش قيمتي ارتباط دارد، قيمت مارکمارک گذاریقيمت
ای (، اين ويژگي، اثر مخالف چرخه2006گران )يابد. بنابراين، به نظر راون و ديکاهش مي

آپ را حتي در شرايط عدم وجود چسبندگي قيمت )و يا عدم لحاظ آن( تاييد مارک
 به خصوصو  DSGEهای عادات عميق در مدل گيریکند. لحاظ اين ويژگي از شكلمي

سطحي  اتبرای اقتصادی نظير ايران بسيار حائز اهميت است. اين در حالي است که در عاد
 روروبهکه بنگاه با آن  𝑖که در بيشتر مطالعات از آن استفاده شده است، تابع تقاضای کاالی 

𝑐𝑖.𝑡است، تنها شامل يک جمله به صورت 
𝑗

= (
𝑃𝑖.𝑡

𝑃𝑡
)−𝜂(𝑋𝑡)𝑗 که در آن کشش  است

 قيمتي يک عدد ثابت بوده و به سطح تقاضای کل وابسته نيست. 
هايي نظير شوک اند افزايش تقاضايي که از شوک( نشان داده2006راون و همكاران ) 

 گذاریشود با کاهش قيمتوری و شوک ترجيحات ناشي ميمخارج دولت، شوک بهره
 . شودميهمراه  آپمارک

حداکثر کردن ارزش انتظاری مجموع تعديل شده  ،با فرض اينكه هدف خانوار نمونه  
د، تابعي خواهد ش روروبه، تابع مطلوبيتي که خانوار با آن استای خود دورهمطلوبيت بين 

 .خواهد بود (7رابطه )از مصرف، فراغت و مانده حقيقي پول به صورت 

(7) 
max 𝐸0 ∑ 𝑒𝑡

𝐵𝛽𝑡[
(𝑋𝑡

𝑗
)1−𝜎

1 − 𝜎
−

∞

𝑡=0

(𝐿𝑡
𝑗
)1−𝜌

1 − 𝜌
+

(
𝑀𝑡

𝑗

𝑃𝑡
)1−𝑏

1 − 𝑏
] 

𝑒𝑡عامل انتظارات،  𝐸0که در آن، 
𝐵  ،شوک ترجيحات𝛽  ،عامل تنزيل ذهني خانوار𝜎 ،𝜌 

ای مصرف تعديل شده با عادت، ساعات کار و مانده حقيقي عكس کشش بين دوره 𝑏و 

𝑋𝑡. همچنين استپول 
𝑐𝑗، 𝐿𝑡

𝑗  و𝑀𝑡
𝑗

𝑃𝑡
رف بخش خصوصي با لحاظ به ترتيب معرف مص 

عادات عميق، مصرف بخش دولتي با لحاظ عادات عميق، نيروی کار عرضه شده توسط 
 خانوار و مانده حقيقي پول هستند.

 کند:پيروی مي( 8شكل رابطه )رگرسيون مرتبه اول به  فرآيندشوک ترجيحات از يک  

(8) 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑡
𝐵 = 𝜌𝑒𝐵𝑙𝑜𝑔𝑒𝑡−1

𝐵 + 휀𝑡
𝑒𝐵  
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واحد اوراق مشارکت و  𝐵𝑡−1واحد پول و  𝑀𝑡−1خانوار نمونه در هر دوره با داشتن  
های واحد سرمايه به بنگاه 𝐾𝑡واحد نيروی کار و  𝐿𝑡ها و نيز عرضه درآمدهای حاصل از آن

𝐶𝑡)توليد کننده درآمد کسب کرده و صرف خريد کاالهای نهايي 
𝑗
 (𝑖𝑡)گذاری رمايه، س(

ای قيد بودجه ،کند. بنابراينمي (𝐵𝑡)و خريد اوراق مشارکت  (𝑀𝑡)و نگهداری پول نقد 
 .خواهد بود (9رابطه )ست به شكل روروبهکه خانوار با آن 

(9) 

𝐶𝑡
𝑗

+ 𝑖𝑡 +
𝑀𝑡

𝑝𝑡
+

𝐵𝑡

𝑝𝑡
+ 𝑡𝑎𝑡

≤
𝑊𝑡

𝑝𝑡
𝑙𝑡 +

𝑅𝑡
𝑘

𝑝𝑡
𝑘𝑡−1 +

𝑀𝑡−1

𝑝𝑡
+

𝐵𝑡−1

𝑝𝑡
(𝑅𝑡−1

𝑏 )

+
𝐷𝑡

𝑝𝑡
 

𝐷𝑡  رسد، های توليدکننده که به خانوار ميسود اسمي بنگاه𝑡𝑎𝑡 ها، خالص ماليات𝑅𝑡
𝑏 

𝑅𝑡اصل و بهره حاصل از نگهداری اوراق مشارکت، 
𝑘 رخ اجاره سرمايه است. با جايگزيني ن

𝐶𝑡( به جای 5رابطه )
𝑗( 10، قيد بودجه به صورت رابطه )صورت به سرمايه انباشت معادله و 

 .بود خواهد(  11) رابطه

(10) 

𝑋𝑐.𝑗
𝑡 + 𝜃𝑐 ∫

𝑝𝑖𝑡

𝑝𝑡
𝑠𝑐

𝑖.𝑡−1𝑑𝑖 + 𝑖𝑡 +
𝑀𝑡

𝑝𝑡
+

𝐵𝑡

𝑝𝑡
+ 𝑡𝑎𝑡

≤
𝑊𝑡

𝑝𝑡
𝑙𝑡 +

𝑅𝑡
𝑘

𝑝𝑡
𝑘𝑡−1 +

𝑀𝑡−1

𝑝𝑡
+

𝐵𝑡−1

𝑝𝑡
(𝑅𝑡−1

𝑏 )

+
𝐷𝑡

𝑝𝑡
 

(11) 𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡 

ول (، شرايط مرتبه ا11( و )10های )با حداکثرسازی مطلوبيت خانوار نسبت به رابطه 
( به ترتيب با تعاريف عرضه 15و ) 149(، )13(، )12های )يابي خانوار به صورت رابطهبهينه
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مصرف و رابطه بين نرخ اجاره سرمايه  1نيروی کار، تقاضای تراز حقيقي پول، معادله اولر
 آيد.و بازدهي اسمي اوراق مشارکت به دست مي

(12) 𝐿𝑡
𝑗

= (𝑋𝑡
𝑐𝑗

)
−

𝜎𝑐
𝜎𝐿  (

𝑊𝑡

𝑃𝑡
)

1
𝜎𝐿 

(13) (
𝑀𝑡

𝑃𝑡
)

−𝜎𝑀

= (𝑋𝑡
𝑐𝑗

)
−𝜎𝑐

(1 −
1

𝑅𝑡
𝑏) 

(14) 𝛽𝐸𝑡 [
𝑒𝑡+1

𝛽

𝑒𝑡
𝛽

(
𝑋𝑡+1

𝑐𝑗

𝑋𝑐𝑗𝑡
)

(−𝜎𝑐)

𝑅𝑡
𝑏

1

𝜋𝑡+1
] = 1 

(15) 𝐸𝑡𝑅𝑡+1
𝐾 =

𝑅𝑡
𝑏

𝐸𝑡𝜋𝑡+1
− 1 + 𝛿 

 

 

 . تابع تقاضاي مخارج دولت2-3
( عادات عميق در مصرف بخش عمومي با هدف 2012راون و همكاران ) مطالعات مطابق

شود. از نظر تئوريک، ورود عادات مخارج دولت در مدل لحاظ مي بررسي انتقال شوک
نگاه . به اين معني که تقاضايي که باستعميق در بخش دولت کامال شبيه بخش خصوصي 

شود، تابعي از پارامترهای عادات عميق است. مي روروبهاقتصادی از بخش عمومي با آن 
ستقل اگانه و ممصرف بخش عمومي از طريق ورود در تابع مطلوبيت به صورت جدهمچنين

يق گيری عادات عمگذارد. شكلهای مدل تاثير ميبر پويايي از مصرف بخش خصوصي
امين شود که خانوارها به ت)کاال به کاال( در مصرف بخش عمومي به اين صورت تفسير مي

-کاالها و خدمات دولتي در يک استان يا ايالت نسبت به استان يا ايالت ديگر اهميت مي

تامين خدمات دولتي در يک استان، رغبت دسترسي به اين خدمات  ،دهند. به عبارت ديگر

                                                           
1. Euler Equation 
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کند. در واقع اين مهم بايد مدنظر قرار گيرد ها ايجاد ميی ديگر استانرا در بين خانوارها
خصوص کاالهای مختلف و نوع کاالها اهميت کرد دولت درکه خانوارها به سطح هزينه

ها موثر است. دولت در معامالت خود برای خريد دهند و اين موضوع در مطلوبيت آنمي
گان قبلي دارد و به اين ترتيب عادات عميق در کاالها تمايل به ادامه خريدها از فروشند

 شود. مصرف بخش عمومي ظاهر مي
(، دولت برای خريد کاالهای مختلف از 2006راون و همكاران )براساس مطالعات  

کند با قيد بودجه پردازد و سعي ميمي 𝑝𝑡𝐺𝑡ای معادل ها در بازار انحصاری، هزينهبنگاه

∫ 𝑝𝑖𝐺𝑖𝑡 ≤ 𝑝𝑡𝐺𝑡
1

0
رابطه مقدار کاالی مرکب با لحاظ عادات عميق را که به صورت  

 .حداکثر کند ،شودتعريف مي (16)

(16) 
𝑋𝑡

𝑔
= [∫ (𝐺𝑖𝑡 − 𝜃𝑔𝑠𝑖.𝑡−1

𝑔
)

1−
1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂𝑑𝑖]
1

0

1

1−
1

𝑒𝑡
𝑝

𝜂 

𝑠𝑖.𝑡−1هزينه کرد دولت و درجه تشكيل عادت عميق در  𝜃𝑔که در آن 
𝑔  انباشت عادت

 شود.پويايي آن نشان داده مي (17رابطه )است که به صورت  𝑖کاالی 

(17) 𝑠𝑔
𝑖.𝑡 = 𝜚𝑔𝑠𝑔

𝑖.𝑡−1 + (1 − 𝜚𝑔)𝐺𝑖.𝑡 

. نتيجه اين مساله استدرجه ماندگاری عادت در مصرف بخش عمومي  𝜚𝑔 که در آن
 است. (18رابطه )سازی تابع تقاضای مصرف بخش عمومي به صورت هبهين

(18) 𝐺𝑖.𝑡 = (
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑡
)−𝑒𝑡

𝑝
𝜂𝑋𝑡

𝑔
+ 𝜃𝑐𝑆𝑖.𝑡−1

𝑔  

بودجه فرآينداساس زا و بربه صورت برون 𝐺𝑡يعني  ؛کل مخارج دولت عالوه بر اين، 
 شود.ميتعيين  (19رابطه )تكاملي شكل ريزی به 

(19) 𝑙𝑜𝑔𝐺𝑡 = 𝜌𝑔𝑙𝑜𝑔𝐺𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑔)𝑙𝑜𝑔�̅� + 휀𝑡
𝑔 
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، انتشار اوراق 𝜏𝑡دولت اين مخارج تعيين شده را از طريق منابع مختلف نظير ماليات  
ز ا ورتي که با کسری بودجه مواجه شودکند. در صو فروش نفت تامين مي �̂�𝑡مشارکت 

های خود نزد بانک مرکزی اقدام ريق استقراض از بانک مرکزی و يا برداشت از سپردهط
حاصل  فروش ارزهمچنين . استکه به معني غلبه مالي دولت  کندميبه جبران اين کسری 

ترين منابع آن منعكس در پايه پولي به عنوان يكي از مهماز درآمدهای نفتي به دولت 
قيد بودجه دولت به صورت تاييرات پايه پولي لحاظ شده است،  آنچه در ،بنابراين شود.مي

ولت های دهای دولت نزد بانک مرکزی يا برداشت از سپردهشامل درآمدهای نفتي و بدهي
( قيد 1391کميجاني و توکليان ) مطالعات . بر اين اساس، مطابقاستنزد بانک مرکزی 

و در آن فرض بوده  (20ابطه )رحقيقي که دولت با آن مواجه است به صورت  بودجه
 ( است.21رابطه )شود ماليات تابعي از درآمد ملي به صورت مي

(20) 𝑔𝑡 +
𝑅𝑡

𝑏

𝜋𝑡
𝑏𝑡−1 = 𝜏𝑡 + 𝑚𝑡 −

1

𝜋𝑡
𝑚𝑡−1 + �̂�𝑡 

(21) 𝑙𝑜𝑔𝜏𝑡 = 𝜌𝑡𝑙𝑜𝑔𝑦𝑡 + 𝑒𝑡
𝑡 

 . بخش نفت3-3
مدل با  بخش نفت در کردنگي اقتصاد ايران به درآمدهای نفتي، وارد با توجه به وابست

ه تعيين بهدف نزديكي نتايج به شواهد دنيای واقعي اهميت شاياني دارد. همچنين با توجه 
(، درآمدهای نفتي از 1395به پيروی از صيادی و همكاران ) قيمت نفت به صورت جهاني

کند که پيروی مي( 22اول به صورت رابطه )ای خودرگرسيوني مرتبه زبرون فرآينديک 
 رسد.معادل ارزش ريالي آن به اقتصاد وارد شده و به مصرف کاالها مي

(22) 
𝑙𝑜𝑔(𝑜𝑖𝑙𝑡) = (1 − 𝜌𝑜𝑖𝑙) log(𝑜𝑙𝑖𝑡) + 𝜌𝑜𝑖𝑙 log(𝑜𝑖𝑙𝑡−1)

+ 𝑒𝑜𝑖𝑙
𝑡 

𝑒𝑡 که در آن 
𝑜𝑖𝑙 وع آن بر تايرات درآمد صادراتي ناشي از فروش شوک نفتي است و وق

 نفت و در نتيجه متايرهای کالن اقتصادی موثر خواهد بود.
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 کنندهبنگاه تولید. 3-4
وند. شهای مختلف توليد ميکاالهای مختلف در فضای رقابت انحصاری توسط بنگاه

ت سروروبهآن با  که بنگاه در هر دو بخش خصوصي و عمومي  𝑖مطابق تابع تقاضای کاالی
 .( است18( و )4) هایرابطهبه صورت 

(4) 𝑐𝑖.𝑡
𝑗

= (
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑡
)

−𝑒𝑡
𝑝

𝜂

(𝑋𝑡
𝑐)𝑗 + 𝜃𝑐𝑠𝑖𝑡−1 

(18) 𝐺𝑖.𝑡 = (
𝑃𝑖.𝑡

𝑃𝑡
)−𝑒𝑡

𝑝
𝜂𝑋𝑡

𝑔
+ 𝜃𝑔𝑆𝑖.𝑡−1

𝑔
 

استفاده کرده و  ( 𝐾𝑖𝑡( و سرمايه ) 𝐿𝑖𝑡) رکيب نيروی کاراز ت 𝑖کننده کاالی توليد 
 (23ابطه )رکند. تابع توليد با بازدهي ثابت نسبت به مقياس به صورت را توليد مي 𝑖کاالی 

 .است

(23) 𝑦𝑖𝑡
𝑝 = 𝐴𝑡(𝑘𝑖𝑡)𝛼(𝑙𝑖𝑡)1−𝛼 − 𝜙 

سهم سرمايه  𝛼معرف هزينه ثابت بنگاه توليدی و  𝜙و  𝑖 مقدار توليد کاالی 𝑦𝑖.𝑡 در آن که
ست ها مشترک اوری است که در ميان بنگاهبيانگر سطح بهره 𝐴𝑡 شود.در توليد تعريف مي

휀𝑡کند که در آن رگرسيون مرتبه اول پيروی مي فرآيندو از يک 
𝐴 وری بيانگر شوک بهره

 ((.24)رابطه ) است

(24) 𝑙𝑜𝑔𝐴𝑡 = 𝜌𝐴𝑙𝑜𝑔𝐴𝑡−1 + 휀𝑡
𝐴 

ابع ت گيری، مشتقتابع توليد کاب داگالساز طريق حداقل کردن هزينه به شرط  
الگرانژی و به دست آوردن شروط مرتبه اول، هزينه نهايي توليد و نيز تابع تقاضای نيروی 

 .به دست خواهد آمد (26( و )25های )رابطهکاربه صورت 

(25) 𝑚𝑐𝑡 =
1

𝐴𝑡
(

1

1 − 𝛼
)

1−𝛼

(
1

𝛼
)

𝛼

(𝑤𝑡)1−𝛼(𝑅𝑡
𝑘)

𝛼 
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(26) 𝑙𝑡 =
𝛼

1 − 𝛼
𝑤𝑡

−1𝑅𝑡
𝑘𝑘𝑡−1 

-چنبایومای-خراج منحني فیلیپس کینزي تلفیقي کریستیانواست. 3-4-1
 و ماندگاري آن( با لحاظ عادات عمیق مصرفي 2005)1ایونز

است تا با در نظر گرفتن هم زمان تابع تقاضای بخش خصوصي و  در تالش اين مطالعه
حاظ ماندگاری ل ها و نيزحداکثرسازی سود بنگاه فرآينددولتي به عنوان قيود اضافه شده در 

در انباشت عادات عميق، منحني فيليپس کينزی تلفيقي به روش کريستيانو و همكاران 
 . ويژگيشوديف شده در مطالعه حاضر استخراج تعادل عمومي تعر ( مناسب مدل2005)

فرد منحني فيليپس تلفيقي استخراج شده با لحاظ عادات عميق، اضافه شدن منحصربه
گذاری بخش عواملي نظير مصرف جاری و انتظاری بخش خصوصي و دولتي، سرمايه

خصوصي، انباشت عادت در مصرف کاال به کاالی بخش خصوصي و دولتي و نيز سود 
اری متاثر از فروش جاری بنگاه توليدی و سود انتظاری ناشي از انباشتگي عادات انتظ

. اين عوامل با توجه به تاثيری که بر استهای تورم ها بر پوياييمصرفي و تاثير آن
گذارند به خودی خود ايجاد نوعي از چسبندگي اسمي قيمت جاری بنگاه مي گيریتصميم

 ير اعمال سياست پولي بي تاثير نخواهد بود.کنند که بر مسمنحني فيليپس مي
هدف بنگاه توليدی اين است که با انتخاب مناسب نيروی کار و سرمايه، قيمت را  

طوری تعيين کند که سودش حداکثر شود. در اين فرآيند بر خالف مطالعات قبلي انجام 
( که 2011)( و ژاکوب 2011(، لوبيک و تئو )2012و  2006شده نظير راون و همكاران )

( استفاده 1982برای استخراج منحني فيليپس نئو کينزی از چسبندگي قيمت روتنبرگ )
( بهره گرفته شده است. مزيت اصلي اين روش 2005شده از روش کريستيانو و همكاران )

 هايي که قادر به تعيين قيمت( آن است که قيمت بنگاه1983نسبت به قاعده معروف کالوو )
تورم  های ثابتي ندارند، براساس نرخاکثرسازی تابع سود نيستند و قيمتخود از طريق حد

𝑃𝑡دوره گذشته به صورت
𝑖 = 𝜋𝑡−1𝑃𝑡−1

𝑖 کند. به عبارت ديگر، مطابق اين روش، تايير مي
ظر کند. به نها در طول زمان حداقل به ميزان تورم دوره قبل تايير ميسطح عمومي قيمت

 ها وتخراج شده توسط اين روش به دليل ويژگي ذکر شده به دادهرسد منحني اسمي

                                                           
1. Christiano, et al. 
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ن با تر باشد و نتايج حاصله از ترکيب آواقعيات اقتصاد به خصوص اقتصاد ايران نزديک
  عادات عميق قابل اعتمادتر خواهند بود.

ادات ع( با توجه به قيود توابع تقاضای توام با 27از حداکثرسازی تابع سود به صورت رابطه )  
(، توابع ماندگاری 6گذاری در رابطه )( و نيز تابع تقاضای سرمايه18( و )4های )عميق در رابطه

گيری از تابع الگرانژی ( به صورت مشتق17( و )2های )در انباشتگي عادات عميق در رابطه
𝑠𝑖𝑡نسبت به 

𝑐 ،𝑠𝑖𝑡
𝑔  و𝑝𝑖𝑡ود. شدات عميق حاصل مي، منحني فيليپس کينزی تلفيقي با عا 

هايي که قادرند قيمت بهينه خود را (، بنگاه2005مطابق روش کريستيانو و همكاران ) 
ا ب های خود را تعيين کننددروه بعد نتوانند به صورت بهينه قيمت sتعيين کنند، اگر در 

رسازی تابع ثکنند. بنابراين حداکهای قبلي را تعديل مياستفاده از تورم دوره گذشته، قيمت
 .خواهد بود (27رابطه )سود به صورت 

(27) 

Max 𝐸𝑡  ∑(𝜔𝛽)𝑠

∞

𝑠=0

∆𝑠و𝑡+𝑠 {
𝑃𝑡+𝑠(𝑖)

𝑃𝑡+𝑠

[𝐶𝑖𝑡+𝑠 + 𝐺𝑖𝑡+𝑠 + 𝐼𝑖𝑡+𝑠]

− 𝑚𝑐𝑡+𝑠[𝐶𝑖𝑡+𝑠 + 𝐺𝑖𝑡+𝑠 + 𝐼𝑖𝑡+𝑠]} 

𝑠. 𝑡. 𝐶𝑖𝑡+𝑠 = (
𝑃𝑖𝑡+𝑠

𝑃𝑡+𝑠
)

−𝑒𝑡
𝑝

𝜂

𝑥𝑡+𝑠
𝑐 + 𝜃𝑐𝑠𝑖𝑡+𝑠−1

𝑐  

𝐺𝑖𝑡+𝑠 = (
𝑃𝑖𝑡+𝑠

𝑃𝑡+𝑠
)

−𝑒𝑡
𝑝

𝜂

𝑥𝑡+𝑠
𝑔

+ 𝜃𝑔𝑠𝑖𝑡+𝑠−1
𝑔  

𝐼𝑖𝑡+𝑠 = (
𝑃𝑖𝑡+𝑠

𝑃𝑡+𝑠
)

−𝑒𝑡
𝑝

𝜂

𝐼𝑡+𝑠 

𝑆𝑖𝑡+𝑠
𝑐 = 𝜚𝑐𝑆𝑖𝑡+𝑠−1

𝑐 + (1 − 𝜚𝑐)𝐶𝑖𝑡+𝑠 

𝑆𝑖𝑡+𝑠
𝑔

= 𝜚𝑔𝑆𝑖𝑡+𝑠−1
𝑔

+ (1 − 𝜚𝑐)𝐺𝑖𝑡+𝑠 
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=𝑡.𝑡+1∆ (،27ارائه شده در رابطه )در تابع حداکثرسازی   
𝑒𝑡+1

𝛽

𝑒𝑡
𝛽 (

𝑋𝑡+1
𝑐

𝑋𝑐𝑡
)(−𝜎𝑐)  به

 شود. همچنين ارتباط بين قيمت جاریوالي تعريف ميصورت مطلوبيت نهايي دو دوره مت
 ( خواهد بود.28رابطه )دوره بعد به شكل  sو قيمت 

(28) 𝑃𝑡+𝑠
𝑖 = ∏ 𝜋𝑡+𝑘𝑃𝑡

𝑖

𝑠−1

𝑘=0

 

∏که درآن  𝜋𝑡+𝑘
𝑠−1
𝑘=0 =

𝑃𝑡+𝑠−1

𝑃𝑡−1
( در تابع حداکثرسازی 25. با جايگذاری رابطه )است 

آيد. همچنين بر اساس شروط مرتبه اول ، تابع الگرانژ مربوطه به دست مي(27ابطه ))ر سود
آپ قيمت با (، مقدار تعادلي مارک2006به پيروی از راون و همكاران ) تابع الگرانژ و

 آيد.به دست مي (29رابطه )لحاظ عادات عميق به صورت 

(29) 

𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ ) + 𝜔𝛽(𝜚𝑐 + 𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))𝜆𝑐 = 𝜆𝑐 

⇒ (1 − 𝜔𝛽𝜚𝑐 − 𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))𝜆𝑐 =  𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ ) 

⇒ 𝜆𝑐 =
𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ )

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑐 − 𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))
 

𝜆𝑔 =
𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ )

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔 − 𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔))
 

(1 − 𝜂(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ + (𝜃𝑐𝑆̅𝑐 + 𝜃𝑔�̅�𝑔))

+ 𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅𝜂(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐

+ (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔 = 0 

⇒ �̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼̅

= η(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅

+ η[(1 − 𝜚𝑐)(1 − 𝜃𝑐)𝐶̅𝜆𝑐

+ (1 − 𝜚𝑔)(1 − 𝜃𝑔)�̅�𝜆𝑔]

− 𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − 𝜃𝑐𝐶̅ − 𝜃𝑔�̅� 
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�̅�+�̅�+𝐼̅

𝜂
= (1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ )(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ + (1 − 𝜚𝑐)(1 −

𝜃𝑐)𝐶̅ 𝜔𝛽𝜃𝑐(1−𝑚𝑐̅̅̅̅̅)

(1−𝜔𝛽𝜚𝑐−𝜔𝛽𝜃𝑐(1−𝜚𝑐))
+ (1 − 𝜚𝑔)(1 −

𝜃𝑔)�̅�
𝜔𝛽𝜃𝑔(1−𝑚𝑐̅̅̅̅̅)

(1−𝜔𝛽𝜚𝑔−𝜔𝛽𝜃𝑔(1−𝜚𝑔))
  

𝑆𝑔 با تعريف  =
�̅�

�̅�+�̅�+𝐼̅
𝑆𝑐و   =

�̅�

�̅�+�̅�+𝐼̅
𝑆𝐼و   =

𝐼̅

�̅�+�̅�+𝐼̅
( را خواهيم 30رابطه ) 

 داشت. 

(30) 

1

𝜂
= (1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ ) [𝑆𝐼 + 𝑆𝑐

𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐)

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑐 − 𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))
(1 − 𝜃𝑐)

+ 𝑆𝑔

𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔)

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔 − 𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔))
(1 − 𝜃𝑔)] 

کند در تعادل متقارن، قيمت نسبي هر اشاره مي (a2004همانطور که راون و همكاران )  
ط بين يک است. بنابراين در ارتبانوعي از کاالهای سبد مصرفي توام با عادت عميق، برابر 

𝜇𝑖𝑡آپ قيمت هزينه نهايي و مارک =

𝑃𝑖𝑡
𝑃𝑡

𝑀𝐶𝑡
𝑃𝑡

⟹ 𝜇𝑡 =
1

𝑚𝑐𝑡
در نتيجه . خواهيم داشترا  

 ( خواهد بود.31رابطه )( به صورت 30آپ و هزينه نهايي در رابطه )رابطه بين مارک

(31) 
⇒

1

𝜂
= (1 −

1

𝜇
) [𝑆𝐼 + 𝑆𝐶

1 − 𝜔𝛽𝜚𝐶

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑐 − 𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))
(1 − 𝜃𝑐)

+ 𝑆𝑔

1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔 − 𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔))
(1 − 𝜃𝑔)] 

𝜇 :( خواهيم داشت32رابطه ) به صورت 𝑚و با تعريف  =
𝜂𝑚

𝜂𝑚−1

که در حالت بدون عادات  

𝜇رابطه عميق با  =
𝜂

𝑛−1
 شود.تعريف مي 
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(32)  

𝑚 = 𝑆𝐼 + 𝑆𝐶

1 − 𝜔𝛽𝜚𝐶

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑐 − 𝜔𝛽𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐))
(1 − 𝜃𝑐)

+ 𝑆𝑔

1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔

(1 − 𝜔𝛽𝜚𝑔 − 𝜔𝛽𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔))
(1

− 𝜃𝑔) 

 
به دست آمده در مشخص است، نقطه تمايز آن با رابطه  (32)همانطور که از رابطه  

که مقدار تعادلي هزينه  است 𝜔(، وجود پارامتر درجه چسبندگي قيمت a2004راون )
در ادامه، با لگاريتم خطي کردن  دهد.آپ را تحت تاثير قرار مينهايي و متقابال مارک

شروط مرتبه اول تابع الگرانژ، منحني فيليپس تلفيقي با لحاظ عادات عميق مصرفي به 
 1.شودمياستخراج  (33) رابطهصورت 

های جديدی ( مشخص است، نيرو محرکه33همانطور که از منحني استخراج شده )  

�̂�𝑡 ونظير مصرف جاری و انتظاری توام با عادات عميق بخش خصوصي 
𝑐
 �̂�𝑡+1

𝑐 مصرف ،
�̂�𝑡جاری و انتظاری توام با عادات عميق بخش دولتي 

𝑔  و�̂�𝑡+1
𝑔جاری و  گذاری، سرمايه

، انباشتگي عادات عميق در دوره جاری 𝑚�̂�𝑡+1 ، هزينه نهايي انتظاری𝐼𝑡+1و  𝐼𝑡انتظاری 
�̂�𝑡و گذشته 

𝑐 و ،�̂�𝑡+1
𝑐  و ارزش نهايي انباشتگي عادات عميق بخش خصوصي و عمومي

𝜆𝑡
𝑐  و𝜆𝑡

𝑔 های کتوانند بر تاثيری که شواند که در مجموع ميفه شدهبه منحني فيليپس اضا
آپ و تورم خواهند گذاشت موثر باشند و نتايج مطالعات قبلي را تحت اقتصادی بر مارک

 تاثير قرار دهند. 
 

                                                           
ــفحات مقاله، جزئيات نحوه لگاريتم                  1 ــتخراج معادالت و محدوديت تعداد صـ . به دليل طوالني بودن فرآيند اسـ

ســازی و اســتخراج منحني فيليپس تلفيقي با لحاظ عادات عميق در صــورت درخواســت در اختيار قرار خواهد  خطي

 گرفت.
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(33) 

[
𝜔(𝜂 + 1)

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

−
𝜔

(1 − 𝜔)

𝜂

(1 − 𝜔𝛽)
{(𝜂 − 1)(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅}

+ 𝜔𝛽{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

+ 𝜔𝛽𝜂2{𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − [(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 + (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔]}

− 𝜔𝛽𝜂{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅}

+ 𝜂 [(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐 (𝜔𝛽𝜃𝑐 +
𝜔𝛽𝜃𝑐

1 − 𝜔𝛽
)

+ (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔 (𝜔𝛽𝜃𝑔 +
𝜔𝛽𝜃𝑔

1 − 𝜔𝛽
)]] �̂�𝑡

= [
𝜔(𝜂 + 1)

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

−
𝜂𝜔

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
{(𝜂 − 1)(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅}

+
𝜔𝛽𝜂

1 − 𝜔𝛽
[(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜃𝑐 + (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜃𝑔]] �̂�𝑡−1

+ [𝜔𝛽{(𝜂 − 1)(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

+ 𝜔𝛽𝜂2{𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − [(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 + (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔]}

− 𝜂𝜔𝛽{(𝜂 − 1)(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅

+ 𝜂𝜔𝛽[�̅�𝑐(1 − 𝜚𝑐)𝜃𝑐 + �̅�𝑔(1 − 𝜚𝑔)𝜃𝑔]}]�̂�𝑡+1

+ [𝜎{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

− 𝜎{𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − 𝜂[(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 + (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔]}

+ 𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ �̅�𝑐 − 𝜂(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 − (𝜂 − 1)�̅�𝑐 − 𝜂(1 − 𝜚𝑐)𝜎�̅�𝑐𝜆𝑐

− 𝜂(1 − 𝜚𝑔)𝜎�̅�𝑔𝜆𝑔]�̂�𝑡
𝑐

+ [𝜎𝜔{(𝜂 − 1)(𝐶̅ + �̅� + 𝐼)̅ − 𝜂(𝜃𝑐𝐶̅ + 𝜃𝑔�̅�)}

− 𝜎𝜔𝛽{𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ − 𝜂[(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 + (1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔]}

+ 𝜂𝜔𝛽𝑚𝑐̅̅ ̅̅ �̅�𝑐 − 𝜂𝜔𝛽(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 − 𝜔𝛽(𝜂 − 1)�̅�𝑐

+ 𝜂(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐(𝜔𝛽𝜎){𝜃𝑐(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ ) + [(𝜚𝑐 + 𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐)) − 1]𝜆𝑡
𝑐}

+ 𝜂𝜔𝛽�̅�𝑔𝜎(1 − 𝜚𝑔){𝜃𝑐(1 − 𝑚𝑐̅̅ ̅̅ )

+ [(𝜚𝑔 + 𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔)) − 1]𝜆𝑡
𝑔

}]�̂�𝑡+1
𝑐 + (𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ 𝐼 ̅ − (𝜂 − 1)𝐼)̅𝐼𝑡

+ 𝜔𝛽𝐼(̅𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ − (𝜂 − 1))𝐼𝑡+1 + 𝜃𝑐𝐶̅�̂�𝑡+1
𝑐 + 𝜔𝛽𝜃𝑐𝐶̅�̂�𝑡

𝑐 + 𝜃𝑔�̅��̂�𝑡+1
𝑔

+ 𝜔𝛽𝜃𝑔�̅��̂�𝑡
𝑔

+ �̅�𝑔[𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ − 𝜂(1 − 𝜚𝑔)𝜆𝑔 − (𝜂 − 1)]�̂�𝑡
𝑔

+ 𝜔𝛽�̅�𝑔[𝜂𝑚𝑐̅̅ ̅̅ − 𝜂(1 − 𝜚𝑔)𝜆𝑔 − (𝜂 − 1)]�̂�𝑡+1
𝑔

+ 𝜂(�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅𝑚𝑐̅̅ ̅̅ 𝑚�̂�𝑡

+ [𝜂𝜔𝛽𝑚𝑐̅̅ ̅̅ (�̅�𝑐 + �̅�𝑔 + 𝐼)̅ + 𝜂(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜔𝛽𝜃𝑐𝑚𝑐̅̅ ̅̅

+ 𝜂(1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜔𝛽𝜃𝑔𝑚𝑐̅̅ ̅̅ ]𝑚�̂�𝑡+1

− [𝜔𝛽𝜂(1 − 𝜚𝑐)�̅�𝑐𝜆𝑐 − 𝜔𝛽𝜆𝑐 (1 − (𝜚𝑐 + 𝜃𝑐(1 − 𝜚𝑐)))] �̂�𝑡+1
𝑐

− [𝜔𝛽𝜂(1 − 𝜚𝑔)�̅�𝑔𝜆𝑔 − 𝜔𝛽𝜆𝑔 (1 − (𝜚𝑔 + 𝜃𝑔(1 − 𝜚𝑔)))] �̂�𝑡+1
𝑔  
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 عادات عمیق. منحني فیلیپس تلفیقي در غیاب 3-4-2
𝜃𝑐يعني در حالتي که  ؛( را در غياب عادات عميق33اگر رابطه ) = 𝜃𝑔 = 𝜚𝑐 = 𝜚𝑔 

�̅�𝑐بازنويسي کنيم، به دليل اينكه   + �̅�𝑔 + 𝐼̅ = 𝐶̅ + �̅� + 𝐼 خواهد شد، رابطه به  ̅
 شود.ميتبديل  (34رابطه )صورت 

(34) 

[
𝜔(𝜂 + 1)

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
−

𝜔𝜂

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
+ 𝜔𝛽 + 𝜔𝛽𝜂

− 𝜔𝛽𝜂] �̂�𝑡

= [
𝜔(𝜂 + 1)

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)

−
𝜔𝜂

(1 − 𝜔)(1 − 𝜔𝛽)
] �̂�𝑡−1

+ [𝜔𝛽 + 𝜔𝛽𝜂 − 𝜔𝛽𝜂]�̂�𝑡+1 + 𝑚�̂�𝑡

+ 𝜔𝛽𝑚�̂�𝑡+1 

𝑚�̂�𝑡+1 همچنين داريم  =
𝜔

1−𝜔
(�̂�𝑡+1 − �̂�𝑡)( در نها34، بنابراين رابطه ) يت به

 :((35شود )رابطه )مي( تبديل 2005منحني فيليپس کريستيانو و همكاران )

(35) �̂�𝑡 =
1

1 + 𝛽
�̂�𝑡−1 +

𝛽

1 + 𝛽
�̂�𝑡+1 +

(1 − 𝜔𝛽)(1 − 𝜔)

𝜔(1 + 𝛽)
mĉt 

( ميزان تاثيرگذاری عادات عميق در منحني فيليپس قابل 35( و )33از مقايسه منحني ) 
 مشاهده است.

 . رفتار بانک مرکزي3-5
ند. در کها و افزايش رشد اقتصادی را دنبال ميبانک مرکزی دو هدف حفظ ثبات قيمت

به حفظ توازن بودجه دولت نيز از طريق  ن، در صورت وقوع کسری بودجه دولتکنار آ
های اقتصادی ايران و خصوص دادهکند. بر اساس شواهد تجربي درخلق پول کمک مي
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گذار پولي در ايران بهترين ابزار سياست (1391طالعه کميجاني و توکليان )منيز مطابق با 
العمل سياستتابع عكس ،جهت رسيدن به اهداف خود، نرخ رشد حجم پول است. بنابراين

 .خواهد بود (36رابطه )گذار پولي به فرم لگاريتم خطي 

(36) �̂̇�𝑡 = 𝜌𝑚�̂̇�𝑡−1 + 𝜌𝜋�̂�𝑡 + 𝜌𝑦�̂�𝑡 + 𝜈𝑡  

  شود:بيان مي (37رابطه )رشد اسمي حجم پول بوده و به صورت  �̂̇�𝑡( 36رابطه )در 

(37) �̂̇�𝑡 = �̂�𝑡 − �̂�𝑡−1 + 𝜋𝑡  

پارامترهای مربوط به واکنش نرخ رشد حجم پول به شكاف تورم و  𝜌𝑦و  𝜌𝜋همچنين  
ه برگرسيون مرتبه اول  فرآيندشوک سياست پولي بوده و به صورت  𝜈𝑡توليد هستند و 

 .شودتعريف مي (38شكل رابطه )

(38) 𝑣𝑡 = 𝜌𝑣𝑣𝑡−1 + 𝜎𝑣𝑒𝑡
𝑣  

 

 . تسویه بازار3-6
 ( است.39رابطه )شرط برابری عرضه و تقاضای کل به صورت 

(39) 𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝑔𝑡  

-جموع کل توليدات نفتي و غير نفتي با مجموع مصرف، مخارج دولت، سرمايهيعني م 

𝑦𝑖𝑡( مجموع درآمد ناشي از توليد غير نفتي )𝑦𝑡) گذاری برابر خواهد بود. درآمد ملي
𝑝 و )

 .((40است )رابطه ) 𝑜𝑖𝑙𝑡درآمد نفتي 

(40) 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡
𝑝

+ 𝑜𝑖𝑙𝑡  
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 مدل و تجزیه و تحلیل آن . حل و برآورد4
در اين بخش از مطالعه حاضر پس از استخراج منحني فيليپس تلفيقي با وجود همزمان 

( و عادات عميق مصرفي در بخش 2005چسبندگي قيمت به روش کريستيانو و ديگران )
خصوصي و دولتي به بررسي نقش آن در واکنش متايرهای کليدی اقتصاد ايران به 

 1مالي در يک مدل تعادل عمومي پويای تصادفي تايير رژيمي مارکوفهای پولي و شوک
ليل پردازيم. دهای مختلف ميحل مبتني بر فرض متاير بودن پارامترها در رژيم و روش

انتخاب اين نوع روش حل، اين است که در اقتصادی نظير ايران، پارامترهای تابع 
ژيمي با نوسانات مرتبط با تاييرات ر گذار پولي نظير توليد و تورم،العمل سياستعكس

تواند مي DSGEهای رو هستند. بنابراين، لحاظ تاييرات رژيمي در پارامترها در مدلروبه
ر مطالعه دهد. کما اينكه دهای با پارامتر ثابت به دست مينتايج بهتری را در مقايسه با مدل

 العمل پولي، ضريبتابع عكس ( نيز نشان داده شده است که در1390کميجاني و توکليان )
در  گذار پولي در ايراناهميت اهداف کنترل تورم و توليد ثابت نبوده و رفتار سياست

های مختلف يک رفتار صالحديدی است. با توجه به منحني فيليپس استخراج شده، رژيم
ير ثاند که برايند تاآپ و به تبع آن، تورم اضافه شدههای جديدی بر مارکنيرو محرکه

 گيرد.های اقتصاد ايران مورد بررسي قرار ميتمامي نيروها با داده

 . روش حل4-1
ای هگيری انتظارات عقاليي تايير رژيمي در عوامل اقتصادی، در پاسخ به پديدهبا شكل

های ساختاری، استفاده از تلفيق رويكرد مارکوف سوئيچينگ و مدل اقتصادی و شكست
DSGE الن اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.بر اين اساس، اگر جهت تحليل نوسانات ک

 (:41رابطه ) در حالت کلي به صورت DSGEفرم ماتريسي يک مدل 

(41) Γ0𝑋𝑡+1 = Γ1𝑋𝑡 + Ψ𝑍𝑡 + Π𝜂𝑡  

1nبردار  Xباشد که در آن   ،متايرهای درونزاZ  1بردارk  زا و متايرهای برون 
1lبردار    اجزاء اخالل هستند وΓ0 ،Γ1 ،  و  ماتريس بردار پارامترهای ثابت مدل

 شود.( تصريح مي42ند با حل اين مدل، جواب يكتا به صورت رابطه )هست

                                                           
1. Markov-Switching Dynamic Stochastic General Equilibrium (MS-DSGE) 



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 106

 

(42) 𝑋𝑡 = 𝐺(Φ)𝑋𝑡−1 + 𝐴𝑍𝑡  

به عنوان معادله حالت )وضعيت(  (42) . معادلهاستبيانگر پارامترهای مدل  که در آن 
𝑌𝑡با معادله مشاهده به صورت  = 𝐻𝑋𝑡  که در آن𝑌𝑡 های مشاهده شده بردار شامل داده

ي به شود. جهت دستيابماتريس پارامترهايي که قرار است برآورد شوند، ترکيب مي 𝐻و 
 شود. کار گرفته ميتابع راستنمايي و تخمين پارامترها، الگوريتم کالمن فيلتر به

بلوک مجزا ، بردار پارامترهای مدل به سه  DSGEهای مارکوف سوئيچينگ در مدل 
های ا با مدلهشود که بيانگر ويژگي اصلي و آغاز تفاوت ماهيت اين طيف مدلتفكيک مي

Φاست. به اين ترتيب که  DSGEمتعارف  = {Φ𝑆. Σ𝑠. Φ}  ،خواهد بود که در آنΦ𝑠 
هايي هستند که دارای بلوک واريانس Σ𝑠بلوک پارامترهايي هستند که تايير رژيمي هستند،

پارامترهايي هستند که تايير رژيمي ندارند. همچنين  Φوسانات تايير رژيمي است و ن
𝑆انديس  = های غير قابل مشاهده مرتبط به تاييرات رژيمي در بيانگر رژيم 1.2

𝑠پارامترهای مدل هستند و انديس  = بيانگر نوسانات تايير رژيمي غير قابل مشاهده   1.2
ای ها از يک فرآيند زنجيرههم هستند و هردوی آنمستقل از  sو  Sاست. ضمن اينكه 

شود يها بدين ترتيب تصريح مکنند که ماتريس انتقال آنمارکوف مرتبه اول پيروی مي
 ((:43)رابطه )

(43) 

𝑃 = (
𝑝11 𝑝12

𝑝21 𝑝22
) . 𝑃𝑖𝑗 = 𝑝(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖) 

𝑄 = (
𝑄11 𝑄12

𝑄21 𝑄22
) . 𝑄𝑖𝑗 = 𝑝(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖) 

برای بردار پارامترها است، وقتي در دوره  tدر زمان   jبيانگر احتمال رژيم 𝑃𝑖𝑗ها که در آن
نيز وجود دارد که البته برای  𝑄𝑖𝑗قرار داشته است. تحليل مشابهي برای   iقبلي در رژيم

تريسي توان فرم ما. با توضيحات ارائه شده، مينوسانات تايير رژيمي تصريح شده است
( بازنويسي 44را با لحاظ ويژگي تايير رژيمي به صورت رابطه ) DSGEهای متعارف مدل

 و تصريح کرد.
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(44) (
Γ0.1

𝑠

Γ0.2
𝑠 ) 𝑋𝑡+1 = (

Γ1.1
𝑠

Γ1.2
𝑠 ) 𝑋𝑡 + (

Ψ1
𝑠

0
) 𝑍𝑡 + (

0

Π
) 𝜂𝑡  

برای حل معادله  را با استفاده از روش نيوتن MSV  2رويكرد 1(2011كاران )فارمر و هم 
اند که به دليل سرعت باالی همگرايي الگوريتم از کارايي محاسباتي ( ارائه کرده39)

فرد بهکند. جواب منحصربرخوردار بوده و شروط الزم را برای دستيابي به جواب اعمال مي
( به عنوان MS-VARسوئيچينگ خودرگرسيون برداری )اين معادله، در قالب مارکوف 

در يک  𝑆𝑡و  𝑋𝑡معادله وضعيت مشاهده نشده با دو مجموعه از متايرهای غير قابل مشاهده 
 شود.( ارائه مي45فضای مارکوف سوئيچينگ به صورت رابطه )-مدل حالت

(45) 
𝑋𝑡 = 𝐺𝑠𝑋𝑡−1 + 𝐴𝑠𝑍𝑡  

𝑌𝑡 = 𝐻𝑋𝑡 

و احتماالت انتقال دو  𝑋𝑡جهت ارزيابي تابع راستنمايي و برآورد همزمان بردار حالت  
شود، بدين ( استفاده مي1999از الگوريتم پيشنهادی کيم و نيلسون ) رژيم )رکود و رونق(،

و  فيلتر کالمن اجرا خواهد شد ترتيب که هر يک از حاالت متايرهای وضعيت به وسيله
و محاسبه  𝑋𝑡استفاده از ميانگين وزني احتماالت، امكان استخراج همزمان سپس با 

احتماالت تابع انتقال فراهم خواهد شد. در نهايت از رويكرد بيزين برای برآورد پارامترها 
های ( و توزيع1999با ترکيب تابع راستنمايي به دست آمده از الگوريتم کيم و نيلسون )

 شود.اده ميپيشين پارامترها استف
مجهول بوده و معادالت با  27معادله و  27سيستم معادالت مدل مطالعه حاضر مبتني بر  

در  اند.به فرم لگاريتم خطي تبديل شده 4و نيز روش اوهليگ 3استفاده از تقريب مرتبه اول تيلور
به اول تفرآيند حل مدل مطالعه حاضر، بهينه سازی رفتار عامالن اقتصادی و استخراج شروط مر

                                                           
1 Farmer, et al. (2011) 

2 Minimal State Variable 

3. Taylor First Order Approximation 

4. Uhlig Toolkit 
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محاسبه شده، پارامترها با استفاده از مقادير متايرها در  1انجام شده، وضعيت باثبات متايرها
های مورد استفاده به صورت اند. دادهوضعيت پايدار و نيز مطالعات پيشين مقداردهي شده

 ها پس ازبوده و تمامي داده1369-1394های فصلي تعديل شده اقتصاد ايران در دوره داده

𝜆با  2پرسكات-گيری با استفاده از فيلتر هودريکلگاريتم =  اند. روندزدايي شده 677
های اساس داده، الزم است برخي پارامترها که برقبل از برآورد پارامترهای مدل حاضر 

ای اقتصادی هاقتصاد ايران قابل محاسبه هستند و نيازی به برآورد ندارند و نيز برخي نسبت
 .ندشوگيرند، مشخص ت مدل در وضعيت پايدار مورد استفاده قرار ميکه در حل معادال

( لگاريتم تورم در وضعيت پايدار صفر 1398همتي و توکليان ) نظر در اين مطالعه مطابق
است. به دست آمده  04069/1 لحاظ نشده است و ميانگين تورم در دوره مورد بررسي

𝑝𝑡طبق تعريف تورم به صورت  ،بنابراين

𝑝𝑡−1
محاسبه مقادير تعادلي  ، ميانگين ساالنه آن جهت

( را به 12درصد در نظر گرفته شده است. بر اين اساس اگر وضعيت پايدار معادله ) 16

𝛽صورت  =
�̅�

�̅�
 �̅�در نظر بگيريم، 97/0 را طبق مطالعات گذشته 𝛽داشته باشيم و مقدار  

های درصد خواهد شد که با داده 29خ بهره ساالنه خواهد بود و در نتيجه نر07287/1 برابر
ای اقتصاد هاساس داده، پارامترهای کاليبره شده براقتصاد ايران هماهنگي دارد. بر اين اساس

 .اند( ارائه شده1های اقتصادی در جدول )ايران و برخي نسبت

. مقادیر کالیبره شده پارامترهاي مدل1جدول   

𝛅 𝛃 𝝅 
𝒄

𝒚
𝒑 

𝒊̅

𝒚
𝒑 

�̅�

𝒚
𝒑 

𝒐𝒊𝒍̅̅ ̅̅

𝒚
𝒑  

نرخ 
استهالک 
سرمایه 
فیزیکی 
بخش 
 خصوصی

نرخ تنزیل 
ذهنی 
 کنندهمصرف

میانگین 
تورم 
ناخالص 
 فصلی

نسبت 
مصرف 
بخش 
خصوصی 
بر تولید 
ناخالص 
داخلی 
 بدون نفت

نسبت 
گذاری سرمایه

خصوصی بر 
تولید ناخالص 
داخلی بدون 
 نفت

 نسبت
مخارج 
کل دولت 
بر تولید 
ناخالص 
داخلی 
بدون 
 نفت

نسبت 
درآمد 
نفتی بر 
تولید 
ناخالص 
داخلی 
بدون 
 نفت

024/0 97/0 04060/1 57/0 45/0 23/0 25/0 
 های پژوهشمنبع: یافته

                                                           
1. Steady State 

2. Hodrick-Prescott 
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 . تخمین4-2
( نشان داده است، پارامترهای عكس العمل بانک مرکزی 1390مطالعه کميجاني و توکليان )

ست. بر های مختلف، متفاوت ااف توليد و انحراف تورم، ثابت نبوده و در رژيمنسبت به شك
( با 2011) 1اين اساس مدل اين مطالعه بر مبنای الگوريتم معرفي شده توسط فارمر و ديگران

𝜌𝜋العمل پولي؛ يعني لحاظ تاييرات رژيمي در پارامترهای تابع عكس
𝑚  و𝜌𝑦

𝑚  و به کمک
حل شده و در نهايت با استفاده از روش بيزين  MATLABافزار تحت نرم RISEر جعبه ابزا

( جهت 1999) 3که توسط کيم و نلسون 2گيری از الگوريتم کالمن فيلتر تعديل شدهو بهره
ف های پسين در دو رژيم مختلارزيابي توابع راستنمايي ارائه شده است به تخمين توزيع

انحراف متايرهای کليدی اقتصاد از مسير بلند مدت خود در )رکود و رونق( پرداخته شده و 
های پولي و مالي به سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين با صورت بروز شوک

در  ها براساس محاسبه مدلهای آنهای پيشين، ميانگين و بازههدف برآورد پارامترها، توزيع
 ( نمايش داده شده است.2يين و در جدول )وضعيت پايدار و نيز برخي مطالعات پيشين تع

گيری عادات عميق مصرفي ( مشخص شده است، درجه شكل2همانطور که در جدول ) 
برآورد شده  2354/0 و 23689/0 به ترتيب، 𝜃𝑔و  𝜃𝑐 در بخش خصوصي و دولتي يعني

به  𝜚𝐺و  𝜚𝑐 يعني ؛است. همچنين درجه انباشتگي اين نوع از عادات نيز در هر دو بخش
برآورد شده است. مقادير تخميني پارامترهای ذکر شده نشان 56088/0 و 26646/0ترتيب 

 .استدهنده تاثيرگذاری عادات عميق و انباشتگي اين نوع از عادات در مدل 
 1دهد، ميزان حساسيت رفتار بانک مرکزی در رژيم همانطور که نتايج تخمين نشان مي 

بيشتر است. به همين ترتيب، ميزان  2كاف توليد از وضعيت پايدار نسبت به رژيم در رابطه با ش
کمتر  2نسبت به انحراف تورم از وضعيت پايدار در مقايسه با رژيم  1حساسيت در رژيم 

است. بنابراين، با توجه به اينكه در دوران رکود، نگراني بانک مرکزی در مورد شكاف منفي 
ری ها در دوران رکود نسبت به رشد توليد از اهميت کمتثبات قيمت توليد بيشتر بوده و هدف

به وضعيت رونق وارد شده  2به وضعيت رکود و در رژيم  1برخوردار است، اقتصاد در رژيم 
𝑃11است. همچنين مقادير برآورد شده احتمال انتقال رژيم  = 𝑃22و  0.02736 =

 است.  1نسبت به رژيم  2دهنده ماندگاری باالتر رژيم نشان 0.84256

                                                           
1. Farmer, et al. 

2. Kalman filter algorithm  

3. Kim, C.J. & Nelson, C. R. 
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 . برآورد پارامترها2جدول 

تر
رام
 پا

 منبع میانگین توزیع توضیح

برآورد با تغییر رژیم 
مارکوف در تابع عکس 
العمل پولی )انحراف 

 معیار(
1رژیم  2رژیم    

𝝈𝒄 
عکس کشش جانشینی بین 

ای مصرفدوره  
166/1 گاما  

توکلیان 
(1394)  

4955/1  
(7053/0)  

- 

𝝈𝒍 893/2 گاما عکس کشش نیروی کار فریش  
توکلیان 

(1394)  
3745/0  
(4709/0)  

- 

𝝈𝒎 072/1 گاما عکس کشش تراز حقیقی  
توکلیان 

(1394)  
5239/0  
(3812/0)  

- 

𝜽𝒄 
گیری عادت عمیق درجه شکل

 در مصرف بخش خصوصی
6/0 بتا  - 

23689/0  
(2032/0)  

- 

𝛂 
سهم سرمایه خصوصی در 

 تولید
تاب  443/0  

توکلیان 
(1394)  

8712/0  
(13721/0)  

- 

𝝆𝒂 
ضریب فرآیند خودرگرسیونی 

 تکنولوژی
9/0 بتا  - 

4723/0  
(2169/0)  

- 

𝜽𝒈 
گیری عادت عمیق درجه شکل

 در مصرف بخش دولتی
5/0 بتا  - 

2354/0  
(3337/0)  

- 

𝝔𝒈 
درجه ماندگاری عادت عیق در 

 بخش دولتی
6/0 بتا  - 

56088/0  
(0919/0)  

- 

𝝔𝒄 
درجه ماندگاری عادت عیق در 

 بخش خصوصی
8/0 بتا  

محاسبات 
 نویسنده

26646/0  
(16551/0)  

- 

𝝆𝒐𝒊𝒍 
ضریب فرآیند خود رگرسیونی 

 شوک نفتی
339/0 بتا  

برآورد 
مدل 

AR(1) 

2547/0  
(03135/0)  

-- 

𝝆𝒎 

ضریب فرآیند خود رگرسیون 
شوک پولی در تابع عکس 

یالعمل پول  
4/0 بتا  

توکلیان 
(1394)  

01235/0  
(1291/0)  

- 

𝝆𝒗 
ضریب فرآیند خود رگرسیونی 

 شوک پولی
554/0 بتا  

توکلیان 
(1394)  

26883/0  
(09/0)  

- 

𝝆𝒆𝑩 
ضریب فرآیند خود رگرسیونی 

 شوک ترجیحات
27/0 بتا  - 

2945/0  
(0672/0)  

- 
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 . 2جدول ادامه 

تر
رام
 پا

 منبع میانگین توزیع توضیح

رآورد با تغییر رژیم ب
مارکوف در تابع عکس 
العمل پولی )انحراف 

 معیار(
1رژیم  2رژیم    

𝝆𝒆𝒑 
ضریب فرآیند خود رگرسیونی 

آپشوک مارک  
5/0 بتا  - 

5395/0  
(1804/0)  

- 

𝝆𝒈𝒐𝒗 
ضریب فرآیند خود رگرسیونی 
 شوک مخارج دولت

7486/0 بتا  
برآورد 
مدل 

AR(1) 

12369/0  
(0352/0)  

- 

𝝈𝒆𝑨 انحراف معیار شوک تکنولوژی 
گامای 
 معکوس

01/0  - 
012/0  
(26/0)  

- 

𝝈𝒆𝒆𝒑 آپانحراف معیار شوک مارک  
گامای 
 معکوس

01/0  - 
2591/0  
(98/0)  

- 

𝝈𝒆𝒆𝑩 انحراف معیار شوک ترجیحات 
گامای 
 معکوس

01/0  - 
067/0  
(29/0)  

- 

𝝈𝒆𝑮 
انحراف معیار شوک مخارج 

ولتد  
گامای 
 معکوس

01/0  - 
114/0  
(85/0)  

- 

𝝈𝒆𝒐𝒊𝒍 
انحراف معیار شوک درآمد 

 نفتی
گامای 
 معکوس

01/0  - 
1139/0  
(157/0)  

- 

𝝈𝒆𝒆𝒗 انحراف معیار شوک پولی 
گامای 
 معکوس

01/0  - 
065/0  
(41/0)  

- 

𝝆𝝅
𝒎 

ضریب اهمیت تورم در تابع 
 عکس العمل پولی

-703/0 نرمال  
ن توکلیا
(1391)  

74342/0-  
(6497/0)  

4086/2-  
(5944/0)  

𝝆𝒚
𝒎 

ضریب اهمیت تولید در تابع 
 عکس العمل پولی

-75/2 نرمال  
توکلیان 

(1391)  
2198/2-  
(1206/0)  

3364/0  
(8875/0)  

𝑷𝟏𝟏  1احتمال ماندگاری رژیم 96/0 بتا   - 
02736/0  
(1152/0)  

- 

𝑷𝟐𝟐  2احتمال ماندگاری رژیم ابت   96/0  - - 
84256/0  
(1192/0)  

 های پژوهشمنبع: یافته
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 . تبیین احتماالت انتقال رژیم فیلتر شده4-3
پس از برآورد مدل، جهت بررسي قدرت برازش مدل و مقايسه ادوار تجاری نوساني به 

گزارش داده مي 1دست آمده با واقعيات اقتصادی کشور، احتماالت فيلتر شده در رژيم 
 1372تا  1370های فاصله سال -(1در نمودار )- 1احتماالت فيلتر شده رژيم  اساسشود. بر
های پر نوسان به عنوان دوره 1392مدت سال و دوره کوتاه 1391تا  1389های و سال

دار استخراج شده از مدل با برآورد شده است. با مقايسه و تطبيق ادوار تجاری نوسان
ن کرد که مدل از قدرت برازش مناسبي جهت توضيح توان بياواقعيات اقتصادی کشور مي

هد سالد. شواهد اقتصادی کشور نشان مياستتحوالت کالن اقتصادی کشور برخوردار 
با اجرای اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی پس از جنگ تحميلي و  72تا  70های 

و  1369های لحرکت به سمت اقتصاد آزاد و تعديل ساختاری همراه بود. کشور طي سا
بيشترين رشد اقتصادی را تجربه کرده است. در مجموع، کشور از حيث رشد  1370

دوره پر نوساني داشته است. در طول اواخر  1372تا  1369های اقتصادی در فاصله سال
های ارزی و های اقتصادی و ايجاد محدوديت، شدت گرفتن تحريم1391تا  1388سال 

های انبساطي، باعث شد که کشور در کنار اتخاذ سياست کاهش شديد درآمدهای نفتي
تجربه کند. همچنين اوج  1392و نيمه اول  1391 سابقه نرخ تورم را در نيمه دومافزايش بي

، کاهش شديد واردات، رشد 1392و شش ماهه اول  1391ها در انتهای سال گرفتن تحريم
 ا به دنبال داشت.اقتصادی منفي و افت شديد رفاه خانوارهای ايراني ر

احتماالت فیلتر شده رژیم پر نوسان .1نمودار   

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 . تحلیل توابع واکنش آني4-4
و  يش آني متايرها در برابر شوک پولدر اين بخش به تجزيه و تحليل رفتار توابع واکن

داخته پرشوک مخارج دولت و مقايسه آن با مباحث تئوريک مطرح شده در مطالعه حاضر 
 شود.مي

 . شوک سیاست پولي4-4-1
( مشخص شده است در پاسخ به يک شوک مثبت پولي، 2همانطور که در نمودار )

کند. اين واکنش مصرف به شوک پولي مصرف بخش خصوصي شروع به افزايش مي
)دوران رکود( بيشتر است. طبق نمودار هزينه نهايي و رابطه معكوس آن با  1در رژيم 

 العملآپ نسبت به شوک مثبت پولي، عكسمشخص است که مارکآپ، مارک
آپ شروع کشد و بعد از آن مارککاهشي دارد، اما اين کاهش تنها يک دوره طول مي

کند. به عبارت ديگر، با وقوع يک شوک مثبت پولي، عادات عميق به افزايش مي
رزش ل افزايش امصرفي به عنوان يک عامل اصطكاکي تنها در يک دوره از طريق کانا

ود. شآپ و تاخير در افزايش تورم ميحال سود نهايي انتظاری، منجر به کاهش مارک
ها در مدل حاضر چسبنده هستند، تاييرات انتظاری تورم نقش مهمي از آنجا که قيمت

کنند. با افزايش تقاضای کل، به دليل قدرت اثر تورم آپ ايفا ميدر هدايت مارک
طابق آنچه شود. ميش يافته و منجر به کاهش دستمزد حقيقي نيز ميانتظاری، تورم افزا
اند، عادات عميق منجر به کاهش تورم ( اشاره کرده2010و  2006راون و همكاران )

ي های ايران و حضور چسبندگشود، اما نتايج استفاده از دادهدر اثر يک شوک پولي مي
دهد که عادات عميق با وجود مي( در مدل نشان 2005قيمت کريستيانو و همكاران )

آپ از قدرت کافي برای کاهش آن برخوردار نيست. به عبارت ديگر، کاهش مارک
ای هقدرت تورم انتظاری در منحني فيليپس استخراج شده در مقايسه با ديگر مولفه

مربوط به عادات عميق در اقتصادی نظير ايران که با نوسانات نقدينگي و تورمي و نيز 
 روست به مراتب باالتر است. ناني در اقتصاد روبهنااطمي
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 . توابع واکنش آني نسبت به شوک پولي 2نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 . شوک سیاست مالي4-4-2
در طول يک دوره به دليل حضور  ( در اثر يک شوک مثبت مخارج دولت3در نمودار )

ش آپ کاهها، مارکوسط بنگاهعادات عميق مصرفي و انگيزه افزايش سود انتظاری ت
های ايران نتوانسته اثر با داده (2010و  2006های راون و ديگران )يافته، اما بر خالف يافته

و متعاقب  به دليل تورم ريالبنابراين کند.منفي ثروت ناشي از شوک مخارج دولت را جبران 
س اساس منحني فيليپعالوه بر اين، بريابد. تورم انتظاری ايجاد شده، مصرف کاهش مي

آپ به با اينكه مارکهای مختلفي بر تورم موثر هستند. از اين رو،  استخراج شده، محرک
عنوان يكي از عوامل موثر بر تورم در منحني فيليپس پس از اعمال شوک در طول يک 

 برايند اثر ديگر عوامل در منحني ای آن در برابراثر مخالف چرخه ، امادوره کاهش يافته
ای کاهش تورم بعد از شوک قوی نبوده و تورم در طول يک دوره افزايش يافته و پس بر

شود. پويايي اثر شوک سياست مالي در هر دو رژيم يكسان است. در از آن تخليه مي
-آپ بر اثر يک شوک مثبت مالي در مدل مطالعه حاضر و با دادهمجموع، کاهش مارک

رف را به کاهش مص کند و در نتيجهثروت را جبران  های اقتصاد ايران، نتوانسته اثر منفي
 دنبال خواهد داشت. 



 115  |داودی و حیدری  

 

 . توابع واکنش آني نسبت به شوک مالي3نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 گیريبندي و نتیجه. جمع5
آپ و در نتيجه تاثير آن ای مارکموضوع عادات عميق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه

های و مالي، موضوع مورد عالقه برخي مطالعات بوده که در بخشهای پولي بر انتقال شوک
قبلي اين مطالعه به طور مفصل به آن اشاره شد، اما قدرت اثر اين نوع از عادات بر پايه نوع و 

س به اين دليل که عادات عميق بنا به ويژگي که دارد به منحني فيليپ-ميزان چسبندگي قيمت 
 مطالعات قبلي به دست آمده را تضعيف کند. ممكن است نتايج  -شودوارد مي

ای هگيری درخصوص ميزان اثر عادات عميق در انتقال شوکبه دليل حساسيت تصميم
نو و در اين مطالعه با استخراج منحني فيليپس نئوکينزی تلفيقي با الگوی کريستيا سياستي

 د چسبندگي( تحت عادات عميق مصرفي به عنوان يكي از الگوهای جدي2005ديگران )
ه خصوص اقتصاد بقيمت که نسبت به ديگر الگوها نزديكي بيشتری به واقعيات اقتصادی 

 های پولي و مالي بر متايرهای کالن اقتصادی با حضوربه بررسي اثر شوک ايران دارد
همزمان چسبندگي قيمت و عادات عميق با طراحي مدل تعادل عمومي پويای تصادفي با 

 متناسب با اقتصاد ايران پرداخته شده است.  رويكرد تايير رژيمي،
 تر درهمچنين  ماندگاری عادات عميق به عنوان عامل اصطكاکي قوی در مطالعه حاضر

ف های جديدی نظير مصراستخراج منحني فيليپس وارد شده است. نيرو محرکه فرآيند
 جاری وگذاری جاری و انتظاری توام با عادات عميق بخش خصوصي و دولتي، سرمايه
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انتظاری، هزينه نهايي انتظاری، انباشتگي عادات عميق در دوره جاری و گذشته و ارزش 
 ند. انهايي انباشتگي عادات عميق بخش خصوصي و عمومي به منحني فيليپس اضافه شده

العمل آني متايرها در نتيجه شوک حاصل از برآورد مدل طراحي شده و توابع عكس نتيجه
ها، عادات عميق مصرفي به عنوان يک است که پس از اعمال اين شوکپولي و مالي اين 

 ها، منجر به کاهشعامل اصطكاکي با ايجاد انگيزه افزايش سود انتظاری در بنگاه
ليل به د و شود. همين امر افزايش مصرف را پس از شوک پولي به دنبال داردآپ ميمارک

ين ها در کل افزايشي است. همچنمي شوکحضور تاثيرگذار تورم انتظاری در مدل، اثر تور
افزايش تورم حاصل از هر دو شوک به صورت آني نيست و طي يک دوره صورت مي

. استگيرد که به دليل وجود دو عامل اصطكاکي عادات عميق و چسبندگي قيمت 
ولي و های پتواند در کنترل تورم در اثر شوکبا وجود اينكه عادات عميق نمي ،بنابراين

ل تواند دليي عامل غالب و برنده باشد، طبق توابع واکنش آني به دست آمده، ميمال
تها باشد و سياسای در افزايش تورم ناشي از اعمال شوکمحكمي برای تاخير يک دوره

 .اين تاثير تاخيری را مدنظر قرار دهند ،هادر اعمال شوک دگذاران باي
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