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بخش تولید به دلیل رابطه مستقیم با رشد اقتصادی ،همواره یکی از مهترین بخشهای اقتصاد یک کشور محسوب
میشود .با رونق بخش تولید ،سایر بخشهای اقتصاد رشد کرده و همچنین شاخصهای کالن اقتصادی بهبود مییابند.
بنابراین موضوع افزایش تولید و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز در ادبیات اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است .به
همین منظور نظریات رشد اقتصادی و نظریات چرخههای تجاری به دنبال کشف و توضیح عوامل مؤثر بر تولید بودهاند.
در این بین ،پیشرفت فنی به دلیل اثرگذاری بیشتر نسبت به سایر عوامل ،جزء عوامل اصلی اثرگذار بر رشد تولید در نظر
گرفته شده است .در الگوهای جدید رشد ،پیشرفت فنی عاملی درونزا معرفی شده است که خود از سایر متغیرها اثر
میگیرد .عالوه بر این ،سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاران است که میتواند بر متغیرهای اصلی اقتصاد
اثرگذار باشد .با توجه به نظریه رشد شومپیتر و اثبات اثرگذاری سیاست پولی بر رشد اقتصادی ،پژوهش حاضر به دنبال
بررسی اثر تکانههای انبساطی سیاست پولی بر پیشرفت فنی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
در دوره  1396-1383است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکانه افزایش حجم پایه پولی از مسیر افزایش
میزان سرمایهگذاری در سرمایه دانش باعث افزایش رشد فناوری میشود .توجه به تأثیر سیاستهای پولی بر پیشرفت
فنی در شرایط رکود-تورمی که نیاز به افزایش تولید در اقتصاد وجود دارد ،به خصوص برای مقام سیاستگذار پولی
که به تحریک عرضه در اقتصاد میاندیشد ،توصیه سیاستی مقاله حاضر است.
طبقهبندی O42, O32, E52, E37,C53 :JEL

واژگان کلیدی :پیشرفت فنی ،رشد درونزا ،سیاست پولی ،تعادل عمومی پویای تصادفی
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 .1مقدمه

1

دامنه وسیع اثرگذاری و تأثیرپذیری ،رشد اقتصادی را به یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کالن
تأثیرگذارند ،اما در این بین ،پیشرفت فنی یکی از کلیدیترین عوامل محسوب میشود (وودروف،2
 .)2019دلیل اهمیت ویژه پیشرفت فنی در بین نظریه پردازان اقتصادی این است که ،پیشرفت فنی
میتوان در بازه زمانی کوتاهتری رشدی پایدار را بهدست دهد .بنابر مالحظات نظری ،پیشرفت فنی
نقش بسیار مهمی در دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی ایفا میکند (دونو-ادونسو 3و همکاران ،
 .)2016همچنین برخی مشاهدات تجربی مانند آداک )2015( 4نیز تأکیدی بر این امر است و نشان
دهنده جایگاه مهم پیشرفت فنی در رشد اقتصادی است.
با اثبات اهمیت پیشرفت فنی در رشد اقتصادی ،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر این متغیر نیز حائز
اهمیت است .با توجه به مطالعات انجام شده در این خصوص ،متغیرهای مختلفی از جمله ،مخارج
تحقیق و توسعه ،میزان تحصیالت ،تعداد متخصصین ،کیفیت نیروی انسانی ،سیاست مالی دولت و
سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفته و اثرگذاری آنها تأیید شده است .اما به دلیل وجود نگرش در
خصوص خنثی بودن اثرات سیاست پولی ،اهمیت این نوع سیاست مورد توجه قرار نگرفته بود.
شومپیتر جزء اولین اقتصاددانانی بود که به اهمیت اعتبار و پول در رشد اقتصادی اشاره کرده است.
از نظر وی پول شرط الزم کارآفرینی است و کارآفرین برای آغاز تولید به منابع مالی که به شکل
اعتبارات بانکی به وی تعلق میگیرد ،احتیاج دارد (چو و کوزی.) 2014 ،5

 .1تحقیق حاضر برگرفته از رساله مقطع دکتری «ساعده عزیزی ثالث» در دانشگاه مازندران میباشد.
2. Woodruff
3. Donou-adonsou
4. Mehmet adak
5. Chu & Cozzi
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در ا رزیابی عملکرد اقتصادی جوامع تبدیل کرده است .عوامل زیادی در رسیدن به رشد اقتصادی
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عالوه بر شومپیتر ،برخی مکاتب اقتصادی دیگر نیز هستند که بر اهمیت اعتبارات بانکی و پول
بر رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارند .برای مثال کنیز در نظریه عمومی خود پول را عامل مهمی در
تولید در نظر گرفته است .در مکتب کمبریج ،پول اعتباری نیروی اصلی مؤثر بر اقتصاد تلقی میگردد
برای بانکها به عنوان ابزاری برای ایجاد تحوالت اقتصادی اهمیت ویژهای قائل هستند .در کنار این
مکاتب ،نظریه مدرن پولی 1نیز بر اهمیت و اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی از جمله
تولید ،اشتغال تأکید کرده است (مک لی و همکاران.)2014 ،2
با توجه به اهمیت موضوع ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر
پیشرفت فنی در ایران در نظر گرفته شده است .در این پژوهش ،پیشرفت فنی درونزا از طریق
نوآوری عمودی 3و استفاده درونزا از فناوریهای موجود 4مورد استفاده قرار گرفته است (بیانچی
و کونگ .)2019 ،در تعادل ،رشد بهرهوری کل عوامل تولید ( )TFPبه صورت درونزا به تجمیع
دانش از طریق تحقیق و توسعه ( ) R&Dو نرخ استفاده از فناوری مرتبط است .اثرات سرریز تجمیع
دانش بین نوسانات چرخههای تجاری و رشد بلند مدت ارتباط برقرار میکند.
مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم گردیده است .بعد از ارائه مقدمه ،در بخش دوم ادبیات نظری
مربوطه و تحقیقات سایر محققین ارائه شده ،و در بخش سوم ،به معرفی روش تحقیق و بسط الگوی
تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته میشود .در بخش چهارم به توضیح کالیبراسیون پارامترها و
متغیرها ،سپس برازش الگو ارزیابی شده و توضیح توابع عکس العمل آنی پرداخته شده است و در
نهایت در بخش پنجم ،نتیجه گیری و توصیههای سیاستی ارائه گردیده است.

1. Modern monetary theory
2. McLeay et al.

 :Vertical Innovation .3نوآوری عمودی به معنی نوآوری در کیفیت کاال است .در این مفهوم ،بهبود کیفیت کاالها
از طریق نوآوری است که امکان دسترسی به باالترین کیفیت موجود در اقتصاد را به آن کاالها میدهد .این مفهوم
در مقابل " نوآوری افقی" قرار میگیرد که به معنی معرفی کاالهای جدید در اقتصاد است.
4. Endogenous utilization of existing technologies
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و در مکتب پولی نیز عامل رونق بازار پول در نظر گرفته میشود .در کنار موارد گفته شده ،پولیون
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 .2ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
از آنجاکه رشد اقتصادی یکی از مهمترین متغیرها در ارزیابی توسعه یافتگی و رفاه یک کشور محسوب
میشود ،بنابراین نظریات متعددی در خصوص این مبحث در مکاتب اقتصادی شکل گرفته است .از جمله
این فرآیند بوده است .به نظر میرسد نخستین الگوی منسجم برای توضیح عوامل تعیینکننده رشد متعادل
بلندمدت ،الگوی رشد هارود-دومار است .هارود و دومار به طور صریح تأکید کردند که محرک اصلی
اقتصاد ،سرمایهگذاری است .دراین الگو متغیرهای نرخ پسانداز ،نرخ رشد نیرویکار ،نسبت سرمایه به
تولید و نرخ پیشرفت فنی برونزا فرض شدهاند .بنابراین احتمال دستیابی به رشد متعادل براساس شرط لبه
چاقو 1بسیار اندک است (داگاتا و فرنی.)2003 ، 2
سولو ،در دهه  1950تالش کرد تا کاستیهای الگوی هارود و دومار را رفع کند .سولو فرض
ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید را تغییر داد .از این رو ،الگویی بهدست آورد که میتوانست یک
تعادل پایدار را معرفی کند .این الگو به دلیل فرض ثابت در نظر گرفتن پیشرفت فنی مورد انتقاد
اقتصادانان قرار گرفت .بنابراین دسته دیگری از الگوهای رشد مطرح شدند .در این الگوها ،پویایی
و پیشرفت اقتصادی یک جامعه از طریق تابع پیشرفت فنی آن جامعه اندازهگیری میشود و هر چه
نرخ رشد سرمایهگذاری و تولید ،به تبع آن پیشرفتهای فنی بیشتر باشد ،پویایی اقتصاد افزایش
مییابد .به دلیل وجود کاستیهای متعدد در نظریه رشد نئوکالسیک ،دور بعدی نظریههای رشد از
اواخر دهه  1980با نظریههای پل رومر تحت عنوان نظریه رشد درونزا ارائه شدند .این الگو ،رشد
اقتصادی را نتیجه نیروهای درونزای سیستم در نظر میگیرد .نظریههای رشد درونزا به دو دسته
تقسیم میشوند :دسته اول ،علت رشد بلندمدت پایدار را انباشت سرمایه انسانی میدانند .این الگوها
به الگوهای رشد مبتنی بر سرمایه انسانی مشهورند ( لوکاس .)1988 ،3دسته دوم شامل الگوهایی

1. knife Edge Condition
2. D’Agata & Freni
3. Lucas
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اهداف مهم نظریه پردازان رشد اقتصادی ،بررسی و معرفی تعیینکنندههای رشد اقتصادی و نقش آنها در
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هستند که در آنها پیشرفت فنی نتیجه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است (رومر ،1990 ،گروسمن
و هلپمن 1991 ،1و آگیون و هوویت.)1992 ، 2
همزمان با نظریههای رشد اقتصادی ،نظریههای چرخه تجاری نیز به دنبال توضیح دالیل رشد
را دلیل اصلی نوسانات و چرخههای تجاری معرفی کرد (تچرنوا ،)2008، 3اما نقش تحوالت فنی و
نوآوری در ایجاد چرخههای تجاری برای نخستین بار توسط شومپیتر مورد تأکید قرار گرفت .در
سال  ،1939شومپیتر که از او به عنوان پیشرو در نظریه نوآوری و کارآفرینی نام برده میشود ،در اثر
معروف خود" ،چرخههای تجاری :یک تحلیل نظری ،تاریخی و آماری از فرآیند سرمایه داری " ،
به توضیح نقش نوآوری و جایگاه پیشرفت فنی در ایجاد چرخههای تجاری و تخریب خالق پرداخته
بود .منظور شومپیتر از نوآوری ،همان تخریب خالق است و تخریب خالق در تعریف شومپیتر ،برهم
زدن نظم موجود و تعامل اقتصادی برای نظم و تعادل جدید است (سوئدبرگ.)2007 ، 4
از اوایل دهه  ،1950فریدمن ،شوارتز و فلپس در دانشگاه شیکاگو مکتب جدیدی را پایهگذاری
کردند که در ادبیات اقتصاد پولی ،از آن به عنوان "پول گرایان سنتی" نام میبرند .فریدمن و پیروان
او بر پایه نظریه مقداری پول فیشر و فرضیه انتظارات تطبیقی دو نقش متفاوت برای پول تعریف
کردند .در نقش کوتاهمدت ،پول یک متغیر اثرگذار بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال است.
در یک نقش بلندمدت ،پول تنها بر متغیرهای اسمی نظیر تورم و دستمزدها تأثیر میگذارد .به این
ترتیب تغییرات حجم پول میتواند سبب نوسانات تولید در کوتاه مدت شود (پالی.)2014 ، 5
از اوایل دهه  ،1960لوکاس  ،سارجنت و واالس با استفاده از فرضیه انتظارات عقالیی به
ترمیم دیدگاههای مکتب کالسیک پرداختند .کالسیکهای جدید به رهبری لوکاس نظریه
دورههای تجاری پولی را گسترش دادند .در این نظریه که ایده کلیدی آن ،اطالعات است ،اختالف
بین قیمتهای واقعی و مورد انتظار (قیمتهای نسبی) که به دلیل سیاستهای پیش بینی نشده پولی
1. Grossman & Helpman
2. Aghion & Howitt
3. Tcherneva
4. Swedberg
5. Palley
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اقتصادی و نوسانات تولید بودهاند .با وجودیکه کینز با اتکای بر نظریه شتاب ،تغییرات تقاضای کل
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روی میدهد ،دلیل نوسانات تولید است .در دهه  ،1980کینگ و پلوسر نظریه ادوار تجاری حقیقی
را معرفی و گسترش دادند .تا آن زمان ،تصور عموم اقتصاددانان بر این باور بود که یک مسیر رشد
باثبات ،تعادلی و بلندمدت وجود دارد که تولید در اطراف آن نوسان میکند .آنها معتقد بودند که
با وجود تالش علمیگسترده کینگ و پلوسر ،مواردی مشاهده نشده است که آنها توضیح دهند
تغییرات فنی به چه دلیلی روی میدهند .در حقیقت چه در الگوهای اولیه ادوار تجاری حقیقی و چه
در الگوی نسل دوم آنها که پول در الگو وارد میشود و در نهایت خنثی است" ،پیشرفت فنی" به
عنوان عامل چرخههای تجاری ،برونزا است .یک جمعبندی از نظریههای ادوار تجاری حقیقی
شومپیتر ،کینگ و پلوسر تأکید بر نقش پیشرفت فنی به عنوان عامل چرخههای تجاری است که در
آنها پیشرفت فنی ،برونزاست .این دیدگاه تا زمان معرفی نظریات رشد رومر ادامه داشته است .تأکید
بر نقش پیشرفت فنی در فرآیند رشد اقتصادی ،ایجاد چرخههای تجاری و اثبات درونزا بودن آن،
یافتن عوامل تعیین کننده و مؤثر بر پیشرفت فناوری را به موضوعی جنجالی در مباحث رشد اقتصادی
تبدیل کرد (نمت.)2009 ،2
در الگوی رومر ،پیشرفت فنی درونزا بهواسطه جستجوی ایدههای جدید که توسط محققین از
طریق اختراع ارائه میشود حاصل میگردد .در نظریات اخیر رشد ،عالوه بر سرمایه فیزیکی،
سرمایهانسانی و فعالیتهای تحقیق و توسعه نیز به عنوان عوامل مؤثر بر رشد در نظر گرفته شدهاند.
از یک سو ،معرفی فناوریهای جدید با افزایش بهرهوری مرتبط است (گوردون ،)2010 ،3و از
سوی دیگر افزایش فعالیتهای نوآورانه که از طریق مخارج تحقیق وتوسعه ( )R&Dمحاسبه میشود،
با تأمین مالی تجهیزات ارتباط نزدیک دارد .شاهد بر این مورد افزایش عرضه منابع مالی برای
تجهیزات در دهه  1990میالدی است که منجر به گسترش مخارج تحقیق وتوسعه در آن دوره شده

1. King & Plosser
2. Nemet
3. Gordon
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است .این درحالیاست که در دهه  2000به دلیل کاهش عرضه منابع مالی ،در مخارج تحقیق و
توسعه کاهش مشاهده میشود (براون.)2009، 1
برای مثال ،در مطالعهای در سال  ،2003ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در آمستردام
تا  1913مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که منابع مالی قابل دسترس جهت
تحرک منابع در دورههای توسعه اقتصادی سریع با اهمیت است .زیرا بانکها و سایر واسطههای
مالی ،سرمایهگذاری و مبادالت را توسط افزایش اطالعات ،افزایش میزان وجوه ،تسهیل پرداختها
و تأمین سرمایه ارتقاء میدهند .در همه موارد نهادهای مالی جهت تسهیل در تأمین مالی خارجی
تجارت و صنعت و کاهش محدودیتهای مالی بنگاهها بهوجود آمدهاند .در این مطالعه تحلیلهای
رگرسیونی مقطعی نیز بر روی دادهها انجام شد .نتایج نشان داد که افزایش عمق مالی در دورههای
اولیه توسعه معنیدارتر از دورههای بلوغ اقتصادی بوده است (روسیو.)2003 ، 2
عالوه بر این مطالعه ،لیختنبرگ و سیگل ،)1991( 3هال و مایرس ،)1995( 4دیلینگ-هانسن 5و
همکاران ( )1999و گولک و ون پوتلسبرگ )2001( 6نیز به بررسی تأثیر مخارج تحقیق و توسعه بر
پیشرفت فنی پرداختند و دریافتند که مخارج تحقیق و توسعه بر پیشرفت فنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عالوه بر موارد گفته شده ،فناوری از متغیرهای زیادی از جمله نیروی کار ماهر (با تحصیالت عالیه
یا آموزشهای فنی) ،مخارج تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری در بخش نیروی انسانی و تجهیزات و سایر
عوامل اثرپذیری دارد .در این بین به دلیل نگرش رایج در خصوص خنثی بودن اثر پول بر متغیرهای حقیقی
اقتصاد ،به نقش سیاست پولی توجه زیادی نشده است .ازجمله نظریات اقتصادی که به نقش پول در ارتقا
نوآوری در اقتصاد پیبرد ،نظریه رشد شومپیتر است .طبق این نظریه رشد اقتصادی بر پایه فرآیندهای
تخریب خالق مبتنی بر ابداع شکل میگیرند .از نظر شومپیتر تخریب خالق توسط "کار آفرینها "7رخ
1. Brown
2. Rousseau
3. Lichtenberg & Siegel
4. Hall & Mairesse
5. Dilling-Hansen
6. Guellec & Van Pottelsberghe
7. Entrepreneurs
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میدهد .کارآفرینان عاملی هستند که ترکیبات جدید عوامل تولید را معرفی میکنند و تنها نوآوری دارند.
از نظر وی این افراد باید دو ویژگی "دارا بودن دانش فنی به منظور ایجاد نوآوری" ،و "دسترسی آسان به
منابع مالی" را داشته باشند (شومپیتر.)1934 ،1
بهطور غیرمستقیم بررسی کردند .عالوه برمطالعه فوق که نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم سیاست پولی
از مسیر مخارج تحقیق و توسعه بر پیشرفت فنی است ،برخی مطالعات مانند روبینی و ساالی مارتین3

(،)1991گوردون ،)1993( 4راجان و زینگاالس ،)1998( 5پاپادموس ،)2003( 6آگیون و هویت
( )2005و چو و کوزی ( )2014نیز به مطالعه تأثیر مستقیم سیاستهای پولی بر پیشرفت فنی پرداختند.
دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینها منجر به تأثیرگذاری پول و اعتبار و در نتیجه سیاست
پولی بر ایجاد فناوری میشود .تغییرات فنی به فعالیتهای کارآفرینان و فعالیت کارآفرینان به ظهور
کارآفرینان جدید و تولید اعتبار بستگی دارد .هدف اصلی کار آفرین از نوآوری ،کسب سود است.
سود با ایجاد نوآوری و تا زمان عمومی شدن آن نوآوری ادامه خواهد داشت .در مدل شومپیتر
نوآوری کارآفرین باید توسط توسعه اعتبارات مالی تأمین مالی شود .نوآوری ایجاد شده باید مشوق
سرمایهگذاران در سرمایهگذاری برای تولید نوآوری جدید باشد (فستر و ناسیکا.)2009 ، 7
بین وثیقهپذیری سرمایه فیزیکی و سرمایه دانش تفاوت وجود دارد .بنابراین ،تا زمانیکه
کارآفرین محصول خود را به برندی معتبر تبدیل کند ،دریافت اعتبار بانکی برای کارآفرین میتواند
مشکالتی داشته باشد .در الگو فرض میشود که سرمایهگذاری توسط خلق اعتبار بانکی تأمین مالی
میشود .این کار باعث افزایش رشد اقتصادی میشود .بنابراین ،سیاست پولی که توانایی اثرگذاری

1. Schumpeter
2. Chu & Cozzi
3. Roubini & Sala-i-Martin
4. Gordon
5. Rajan & Zingales
6. Papademos
7. Festré and Nasica
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بر اعتبارات بانکی را دارد ،میتواند از این کانال بر تأمین مالی کارآفرینان و سرمایهگذاری در تحقیق
و توسعه و در نتیجه بر فناوری اثرگذار باشد (گارسیا و ماسیا.)2017 ، 1
برای مثال ،چو ،کوزی و فوروکاوا )2013( 2به تحلیل ارتباط بین سیاست پولی و انتقال فناوری
عنوان سیاست پولی) در آمریکا (به عنوان کشور صادرکننده فناوری) باعث کاهش در نرخ فناوری
آمریکا میشود و باعث کاهش شکاف درآمدی بین چین و آمریکا میگردد .از طرفی کاهش نرخ
بهره اسمی در چین (کشور وارد کننده فناوری) باعث کاهش نرخ انتقال فناوری میشود و شکاف
درآمدی دو کشور را زیاد میکند.
تکانههای مربوط به تأمین مالی تجهیزات در توضیح نوسانات سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
نقش مهمی دارد .به دلیل وجود اثر سرریز در ذخیره دانش ،تکانههایی که بر سرمایهگذاری بر تحقیق
و توسعه اثر دارند ،بر رشد اقتصادی در بلندمدت نیز اثرگذار هستند .در الگوی مورد استفاده در
پژوهش حاضر ،بهرهوری عوامل تولید ( )TFPاز دو جزء درونزا و برونزا تشکیل شده است .جزء
دورنزای بهرهوری نیز شامل دو جزء تجمیع دانش و نرخ استفاده از فناوری است .هردوی این اجزا،
باعث میشوند تا بهرهوری به وضعیت اقتصادی مرتبط گردد (بیانچی و همکاران .)2019 ، 3عالوه
بر این ،گورون و کوانتانا ،)2019( 4نشان دادند که تکانههای نقدینگی بر روند رشد اقتصادی
اثرگذار است و این کار را از طریق یک الگوی رشد درونزای تصادفی انجام دادند.

 .3روش تحقیق پژوهش
 .1-3طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
در این پژوهش ،تأثیر سیاست پولی بر پیشرفت فنی عوامل تولید طی دوره  1383-1396در ایران
مور د ارزیابی قرار گرفت .در پژوهش حاضر از یک چارچوب رشد درونزا در یک الگوی تعادل

1. Garcia-Macia
2. Chu, cozzi & furukawa
3. Bianchi, Kung & Morales
4. Guerron-Quintana
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عمومی پویای تصادفی در اقتصاد ایران با چسبندگی قیمتها و چسبندگی اطالعات استفاده شده
است .الگو با استفاده از روش بیزی به صورت ساختاری تخمین زده شده است.
برای این منظور با استفاده از مطالعات بیانچی و کونگ ( )2019و همتی و توکلیان ( )1395یک
شامل چهار بخش  )1خانوار نماینده )2 ،تولیدکننده کاالی نهایی )3 ،مجموعهای از تولیدکنندگان
کاالی واسطه و  )4دولت و بانک مرکزی است .خانوار مالک نیروی کار و بنگاه است و دستمزد
نیروی کار را بهدست میآورد .در بخش تولید ،هر تولیدکننده تحت رقابت انحصاری فعالیت
میکند .در این پژوهش چسبندگی قیمت با استفاده از روش کالوو تعریف شده است 1،که بهواسطه
اینکه در این پژوهش هدف تعیین تورم نمیباشد ،برای اقتصاد ایران مناسب است .در ادامه ،اهداف
مربوط به هر کدام از عوامل اقتصادی ،قیود مربوط به تصمیمگیری هرکدام از آنها و روابط بهینهیابی
به تفضیل معرفی میشود.
اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده
است و اطالعات مربوط به شاخصهای پیشرفت فنی با استفاده از شاخص سولو محاسبه شده است.
جمعآوری دادهها به روش کتابخانهای است .روش تحلیل دادهها و برآورد الگو براساس روش تعادل
عمومی پویای تصادفی است .برآورد الگوی معرفی شده در فضای برنامه  Dynareتحت نرم افزار
 MATLABصورت گرفته است.
ـ بخش خانوار
در این بخش یک خانوار نمونه در نظر گرفته شده است که این خانوار نوعی مالک نیروی کار،
سرمایه فیزیکی و سرمایه دانش در اقتصاد است و از مصرف کاالها مطلوبیت کسب میکند و به
دلیل کار کردن مطلوبیت از دست میدهد .این خانوار نمونه ارزش حال مطلوبیت بیندورهای خود

 .1روش کالوو به شواهد تجربی که از دادههای خرد جمعآوری شدهاند ،نزدیکتر است .اسکاری و همکارانش ()2010
( )2010 ،Ascariدر مطالعه خود شواهدی را به نفع برتری آماری تنظیم چسبندگی کالوو ارائه میدهند و مطالعه
آنها از فقدان شاخص قیمتها در مکانیسم کالوو پشتیبانی میکند.

Downloaded from qjerp.ir at 8:48 +0330 on Saturday November 28th 2020

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد بسته ایران طراحی شده است .مدل

45

ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا

را با انتخاب میزان مصرف ،سرمایهگذاری ،ساعات کار ،نرخ بهرهبرداری از سرمایه فیزیکی و سرمایه
دانش ،اجاره دادن سرمایههای فیزیکی و سرمایه دانش به بنگاهها ،نگهداری تراز حقیقی پول و اوراق
مشارکت حداکثر مینماید.
𝑡𝑃

 βنشان دهنده نرخ تنزیل 𝑓𝑐،𝑡 ،شوک کلی وارد شده به ترجیحات خانوار 𝐶𝑡𝑖 ،مصرف حقیقی خانوار
iام 𝐻𝑡 ،نشان دهنده وجود شکلگیری عادت 1است که به صورت  𝐻𝑡 = ℎ𝐶𝑡−1تعریف میشود .هر
خانوار از مصرف دوره جاری خود مطلوبیت مثبت بهدست میآورد اگر و تنها اگر میزان مصرفش
بیشتر از کسر ثابتی ( )hاز مصرف سرانه کل دوره قبلاش ( )t-1باشد 𝐿𝑖𝑡 .مجموع نیروی کار عرضه
𝑖

شده از سوی خانوار به بنگاههای تولید کننده کاالهای واسطه 𝑀𝑃𝑡𝑡 ،تراز حقیقی پول 𝜎𝑐 ،عکس کشش
جانشینی بینزمانی مصرف 𝜎𝑚 ،عکس کشش بهرهای تقاضای ماندههای حقیقی پول و 𝑙𝜎 عکس
کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد حقیقی (عکس کشش عرضه نیروی کار فریش )2میباشد.
شوک ترجیحات بین زمانی نیز از یک فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول به شکل زیر تبعیت میکند.
𝑓

()2

𝑐 𝑡𝜀 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐،𝑡 = 𝜌𝑓𝑐 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑐،𝑡−1 +

قید مربوط به حداکثرسازی تابع مطلوبیت بین دورهای ،قید بودجه بین زمانی به شکل زیر است:
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
≤ 𝑊𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡 + (𝑟𝑡𝑘 𝐾𝑡−1
− 𝜓𝑘 𝐾𝑡−1
) + (𝑟𝑡𝑛 𝑁𝑡−1
− 𝜓𝑛 𝑁𝑡−1
) + 𝐿𝐸𝑡 +

𝑖𝑡𝑂𝐶
𝑡𝑃

+
𝑖𝑡𝑇

()3

𝑡𝑃

𝑖𝑡𝑀
𝑡𝑃

−

𝐶𝑡𝑖 + 𝐼𝑘 𝑖𝑡 + 𝐼𝑛 𝑖𝑡 +
𝑖
𝐶𝑂𝑡−1

𝑡𝑃

+ 𝑅𝑡−1

𝑖
𝑀𝑡−1

𝑡𝑃

درآمد کل به صورت زیر تعریف میشود.
()4

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑌𝑡𝑖 = 𝑊𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡 + (𝑟𝑡𝑘 𝑢𝑡𝑘 𝐾𝑡−1
− 𝜓𝑘 𝐾𝑡−1
) + (𝑟𝑡𝑛 𝑢𝑡𝑛 𝑁𝑡−1
− 𝜓𝑛 𝑁𝑡−1
𝑡𝐸𝐿) +

در معادله ( )𝑊𝑡 ( ،)4دستمزد حقیقی )𝑟𝑡𝑘 ( ،نرخ حقیقی اجاره سرمایه فیزیکی )𝑟𝑡𝑛( ،نرخ حقیقی
اجاره سرمایه ( R&Dسرمایه دانش) )𝑅𝑡−1( ،نرخ بازده اسمی ناخالص اوراق مشارکت )𝑇𝑡 ( ،خالص
مالیات یکجای پرداختی به دولت از طرف خانوار )𝑃𝑡 ( ،سطح عمومی قیمتها )𝐼𝑘،t( ،سرمایهگذاری
1. Habit formation
2. Frisch
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()1

]

𝑚𝜎1−

𝑖𝑀

)𝑡 (

𝛾
𝑚𝜎1−

+

𝑙𝜎1+

) 𝑡𝑖𝐿(

𝜑
𝑙𝜎1+

−

𝑐𝜎1−

) 𝑡𝐻 (𝐶𝑡𝑖 −

1
𝑐𝜎1−

𝑡
∞∑ 𝑡𝐸 MAX
[ 𝑡𝑡=0 𝛽 𝑓𝑐،
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فیزیکی ناخالص و ( )𝐼𝑛،tسرمایهگذاری ناخالص در دانش است )𝜓𝑘 ( .و (𝑛𝜓) به ترتیب تابع هزینه
بهرهبرداری از سرمایه فیزیکی و سرمایه دانش هستند.
قید دیگری که خانوار با آن روبروست به هزینه تعدیل سرمایهگذاری 1مربوط میشود .با توجه
سرمایه 2در هر دوره به صورت زیر تعریف میشوند:
()5

𝑘𝑡𝜒 )] 𝐼𝑘،j،t

()6

𝑛𝑡𝜒 )] 𝐼𝑛،j،t

𝐼
𝐼𝐾𝑗،𝑡+1 = (1 − 𝛿𝑘 )𝐾𝑗،𝑡 + [1 − 𝜓𝑘 ( 𝑘،j،t⁄

𝑘،j،t−1

𝐼
𝐼𝑁𝑗،𝑡+1 = (1 − 𝛿𝑛 )𝑁𝑗،𝑡 + [1 − 𝜓𝑛 ( 𝑛،j،t⁄

𝑛،j،t−1

که در این معادالت ( 𝑘𝛿) نرخ استهالک سرمایه فیزیکی )𝛿𝑛( ،نرخ استهالک سرمایه دانش (،)R&D
𝐼

𝐼

() )𝜓𝑘 ( 𝑘،j،t⁄𝐼𝑘،j،t−1تابع هزینه تعدیل سرمایهگذاری فیزیکی و () )𝜓𝑛 ( 𝑛،j،t⁄𝐼𝑛،j،t−1تابع هزینه
تعدیل سرمایهگذاری دانش 3است.
در معادله ( )5و ( )𝜒 𝑘 ( ،)6و ( 𝑛 𝜒) به ترتیب شوک وارد شده به تکنولوژی خاص سرمایهگذاری4
𝑡

𝑡

فیزیکی و دانش است که در بین تمامی خانوارها مشترک است .فرض میشود ( 𝑘𝑡𝜒) و (𝑛𝑡𝜒) از یک
فرآیند خودرگرسیونی به صورتهای زیر تبعیت میکنند:
𝑘𝜒

𝑡𝜖 𝑙𝑜𝑔𝜒𝑡𝑘 = 𝜌𝜒𝑘 𝑙𝑜𝑔𝜒𝑡𝑘 +

()7

𝑛𝜒

𝑡𝜖 𝑙𝑜𝑔𝜒𝑡𝑛 = 𝜌𝜒𝑛 𝑙𝑜𝑔𝜒𝑡𝑛 +

()8

بنابراین معادله الگرانژین حداکثر کردن مطلوبیت خانوار با توجه به قیدهای ( )5( ،)4و ( )6به
صورت زیر نوشته میشود:
] +
−

𝑚𝜎1−

𝑖𝑀

)𝑡 (
𝑡𝑃

𝑖
𝐶𝑂𝑡−1

𝑡𝑃

𝛾
𝑚𝜎1−

+ 𝑅𝑡−1

)] 𝐼𝑘،j،t 𝜒𝑡𝑘 −

+

𝑖
𝑀𝑡−1

𝑡𝑃

𝑙𝜎1+

) 𝑡𝑖𝐿(

𝜑
𝑙𝜎1+

−

𝑐𝜎1−

) 𝑡𝐻 (𝐶𝑡𝑖 −

1
𝑐𝜎1−

𝑡
∞∑ 𝑡𝐸 = 𝑡Γ
[ 𝑡𝑡=0 𝛽 {𝑓𝑐،

Max

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝜆𝑡 [𝑊𝑡𝑖 𝐿𝑖𝑡 + (𝑟𝑡𝑘 𝑢𝑡𝑘 𝐾𝑡−1
− 𝜓𝑘 𝐾𝑡−1
) + (𝑟𝑡𝑛 𝑢𝑡𝑛 𝑁𝑡−1
− 𝜓𝑛 𝑁𝑡−1
) + 𝐿𝐸𝑡 +

𝐼
𝐼] + 𝜇𝑡 [(1 − 𝛿𝑘 )𝐾𝑗،𝑡 + [1 − 𝜓𝑘 ( 𝑘،j،t⁄

𝑘،j،t−1

𝑖𝑡𝑂𝐶
𝑡𝑃

−

𝑖𝑡𝑀
𝑡𝑃

− 𝐶𝑡𝑖 − 𝐼𝑛 𝑖𝑡 − 𝐼𝑘 𝑖𝑡 −

𝑖𝑡𝑇
𝑡𝑃

1. Investment adjustment cost

2. Capital accumulation equation

 .3هزینه تعدیل بر حسب تغییر سطح سرمایهگذاری نسبت به دوره قبل است.
4. Investment-specific technology shock
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𝐼𝑛،j،t
𝐼⁄
}] )] 𝐼𝑛،j،t 𝜒𝑡𝑛 − 𝑁𝑗،𝑡+1
𝑛،j،t−1

( 𝑛𝜓 𝐾𝑗،𝑡+1 ] + 𝜗𝑡 [(1 − 𝛿𝑛 )𝑁𝑗،𝑡 + [1 −

()9

سرمایه فیزیکی و قانون انباشت سرمایه دانش است .با محاسبه شرایط مرتبه اول و تعریف  Qتوبین به
صورت نسبت دو ضریب الگرانژ (𝑡𝑡𝜆𝜇 = 𝑘𝑡𝑞) و (𝑡𝑡𝜆𝜗 = 𝑛𝑡𝑞)  ،چند رابطه حاصل میشود که عبارتند از:
معادله اویلر مصرف ،عرضه نیروی کار ،تقاضای تراز حقیقی پول ،پویایی قیمتگذاری
سرمایهفیزیکی ،پویایی قیمتگذاری سرمایه دانش ،معادله اویلر سرمایهگذاری فیزیکی و معادله
اویلر سرمایهگذاری در  .R&Dفرم لگاریتمی خطی شده معادالت مذکور به قرار زیر است:
()10

1−ℎ
1−ℎ
𝐸𝑡 𝑐̂𝑡+1 − (ℎ+1)𝜎 (𝑅̂𝑡 − 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+1 ) + (ℎ+1)𝜎 (𝑓̂𝑡 − 𝐸𝑡 𝑓̂𝑡+1 )=0
𝑐

𝑐

()11

1

1
− ℎ𝑐̂𝑡−1 ) − (𝑅−1
𝑡̂𝑅
𝜎)̅̅̅̅̅̅

()12

𝑚

+

1−ℎ

𝑤
̂ 𝑡 = 𝜎𝑙 𝑙̂𝑡 +

ℎ+1

) (𝑐̂𝑡 − ℎ𝑐̂𝑡−1

ℎ
̂𝑐
ℎ+1 𝑡−1

= 𝑡̂𝑐

𝑐𝜎

𝑐𝜎
̂𝑐(
𝑡 𝑚𝜎)(1−ℎ

𝑚
=𝑡 ̂

()13

𝑘
𝑘
𝑞̂𝑡𝑘 =-(𝑅̂𝑡 − 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+1 ) +(1-𝛽(1 − 𝛿𝑘 ))𝐸𝑡 𝑟̂𝑡+1
+ (1 − 𝛽(1 − 𝛿𝑘 ))𝑢̂𝑡𝑘 +𝛽(1 − 𝛿𝑘 )𝐸𝑡 𝑞̂𝑡+1

()14

𝑛
𝑛
𝑞̂𝑡𝑛 =-(𝑅̂𝑡 − 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+1 ) +(1-𝛽(1 − 𝛿𝑛 ))𝐸𝑡 𝑟̂𝑡+1
+ (1 − 𝛽(1 − 𝛿𝑛 ))𝑢̂𝑡𝑛 +𝛽(1 − 𝛿𝑛 )𝐸𝑡 𝑞̂𝑡+1

()15

1
1
1
𝛽
𝛽
𝑘𝑡 ̂𝜒𝐼̂𝑘 𝑡 =(1+𝛽)𝜄 𝑞̂𝑡𝑘 +(1+𝛽) 𝐼̂𝑘 𝑡−1 − (1+𝛽) 𝑛̂𝑡 + (1+𝛽) 𝐸𝑡 𝑛̂𝑡+1 + (1+𝛽) 𝐸𝑡 𝐼̂𝑘 𝑡+1 +

()16

1
1
1
𝛽
𝛽
𝑛𝑡 ̂𝜒𝐼̂𝑛 𝑡 =(1+𝛽)𝜄 𝑞̂𝑡𝑛 +(1+𝛽) 𝐼̂𝑛 𝑡−1 − (1+𝛽) 𝑛̂𝑡 + (1+𝛽) 𝐸𝑡 𝑛̂𝑡+1 + (1+𝛽) 𝐸𝑡 𝐼̂𝑛 𝑡+1 +

در این معادالت ،کشش تابع هزینه تعدیل سرمایهگذاری با 𝜄 نشان داده میشود )𝜋𝑡 ( .نرخ تورم
است .نرخ تورم به صورت ( )𝑃𝑡⁄𝑃𝑡−1تعریف میشود .نکته حائز اهمیت در این معادالت برابر بودن
هزینه بهرهبرداری از سرمایه با نرخ اجاره سرمایه است .اگر شرط مرتبه اول مربوط به اوراق مشارکت
را در وضعیت باثبات بنویسیم به صورت زیر خواهد شد:
()17

̅

𝜆
𝜋
̅
= ̅𝑅 → 𝜆̅-𝛽 [ 𝑅̅] = 0

𝛽

𝜋
̅

بر اساس معادله ( ،)17نرخ سود ناخالص در وضعیت باثبات (̅𝑅) برابر است با نسبت نرخ تورم در
وضعیت باثبات به نرخ تنزیل.
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ـ تولید کننده کاالی نهایی
بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی در هر دوره ( 𝑡 )𝑦𝑗،واحد از هر کاالی واسطه را برای تولید ( 𝑡𝑌) واحد
از کاالی نهایی ،در قیمت اسمی ( 𝑡 )𝑃𝑗،خریداری میکند تا با تابع تولید با بازده ثابت نسبت به مقیاس
𝑡𝜂𝑝 ،
)(𝜂𝑝،𝑡−1

)𝑗𝑑

()18
( 𝑡 )𝜂𝑝،کشش جانشینی بین کاالها و 𝑡𝑦𝑗،

)(𝜂𝑝،𝑡−1
𝑡𝜂𝑝 ،

1

) 𝑡𝑌𝑡 ≤ (∫0 (𝑦𝑗،

مقدار کاالی واسطه تولید شده توسط بنگاه  jاست)𝜂𝑝،𝑡 ( .

به دلیل نشان داده شدن با اندیس  tبیانگر متغیر بودن مارکآپ (حاشیه سود) در طول زمان است.
اگر ( 𝑡𝜚) شوک فشار هزینه (شوک عرضه) باشد فرض میشود که (𝑡𝜚 .)𝜂𝑝،𝑡 ≈ −شوک فشار هزینه
از طریق نوسانات در کشش جانشینی ( 𝑝̂𝜂) ایجاد میشود )𝜚𝑡 ( .از معادله ( )19تبعیت میکند و در
𝑡

𝜂

آن ( 𝑝 𝑡𝜀) میتواند به صور شوک مارکآپ قیمت تفسیر گردد.
()19

𝜂

𝑝 𝑡𝜀 𝑙𝑜𝑔𝜚𝑡 = (1 − 𝜌𝜂𝑝 ) 𝑙𝑜𝑔ϱ + 𝜌𝜂𝑝 𝑙𝑜𝑔𝜚𝑡−1 +

تولید کننده کاالی نهایی به دنبال حداقل کردن هزینههای خود است و کاالهایش را در یک بازار
رقابت کامل به فروش میرساند .بنابراین مسئله پیشروی بنگاه به شکل زیر است:
1

𝑗𝑑 𝑡min ∫ 𝑃𝑗.𝑡 𝑦𝑗،
0

𝑡𝜂𝑝،

()20

)(𝜂𝑝،𝑡 −1

)𝑗𝑑

)(𝜂𝑝،𝑡 −1
𝑡 𝜂𝑝 ،

1

) 𝑡𝑌𝑡 ≤ (∫0 (𝑦𝑗،

s.t

از حل مسئله باال تقاضا برای کاالی واسطه  jام به شکل زیر بهدست میآید که نشان میدهد که
تقاضا برای کاالی  jتابعی از نسبت قیمت آن کاال به سطح عمومی قیمتها و همچنین تولید کل
است.
()21

𝑡𝑌

𝑡−𝜂𝑝،

)

𝑡𝑃𝑗.
𝑡𝑃

( = 𝑡𝑦𝑗،

𝑡 𝑃𝑗.قیمت کاالی واسطه  jو ( 𝑡𝑃) سطح قیمت کل است .سطح قیمت کل را با توجه به فروض ذکر
شده برای این بخش ،میتوان به صورت زیر نوشت:

()22

1
𝑡1−𝜂𝑝،

)𝑗𝑑

𝑡1−𝜂𝑝،

1

) 𝑡𝑃𝑡 = (∫0 (𝑃𝑗.
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ـ تولید کننده کاالی واسطهای
در این مدل فرض شده است که تعداد  jبنگاه تولید کننده کاالی واسطه در یک بازار رقابت
انحصاری فعالیت میکنند ،بنابراین سطح نهادههای تولید (نیروی کار ،سرمایه فیزیکی و
واسطه  jبا استفاده از تابع تولید زیر (معادله  )23که به شکل کاب-داگالس و با بازده ثابت به مقیاس
تعریف میشود ،تولید میشود.
𝛼

𝛼1−

) 𝑡𝑌𝑗،𝑡 = (𝑢𝑗𝑘،𝑡 𝐾𝑗،𝑡−1 ) (𝑍𝑗،𝑡 𝐿𝑗،

()23

و با توجه به مطالعه بیانچی و کونگ ( )2019مقدار ( TFPبهرهوری) اندازهگیری شده در سطح بنگاه
به شکل زیر تعریف میگردد.
𝜂

𝜂𝑍𝑗،𝑡 = 𝐴𝑡 (𝑢𝑗𝑛،𝑡 𝑁𝑗،𝑡 ) (𝑢𝑡𝑛 𝑁𝑡 )1−

()24

در معادالت ( )23و ( )𝛼( ،)24سهم سرمایه فیزیکی در تولید 𝐾𝑗،𝑡−1 ،سرمایه

فیزیکی𝑢𝑗𝑘،𝑡 𝐾𝑗،𝑡−1 ،

سرمایه فیزیکی مؤثر یا بهرهبرداری شده 𝑢𝑗𝑛،𝑡 𝑁𝑗،𝑡 ،سرمایه دانش مؤثر یا بهرهبرداری شده 𝑁𝑗،𝑡 ،سرمایه
𝑡𝑢𝑗𝑘،

دانش،

نرخ استفاده (بهرهبرداری) از سرمایه فیزیکی،

تکنولوژی 𝑁𝑡 ،کل سرمایه موجود  R&Dکه به

صورت 𝑗𝑑 𝑡𝑁𝑗،

𝑡𝑢𝑗𝑛،

نرخ استفاده (بهرهبرداری) از

∫0

است)1 − 𝜂(∈ [0،1] .

1

= 𝑡𝑁

نشاندهنده درجه سرریز به دانش موجود مورد استفاده است .متغیر ( 𝑡𝐴) بیانگر شوک بهرهوری کل
ایستای مشترک در میان تمام بنگاههاست که از فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول به صورت زیر تبعیت
میکند:
𝐴𝑡𝜖 𝑙𝑜𝑔𝐴𝑡 = 𝜌𝐴 𝑙𝑜𝑔𝐴𝑡−1 +

()25

مسئله تصمیمگیری بنگاه عبارت است از تعیین سرمایه و نیروی کار به نحوی که هزینههایش حداقل
شود:
]

()26

𝛼1−

𝜂

𝛼

𝐾( ̿𝑡−1 + Γ𝑡 [𝑦𝑗،𝑡 −
) 𝑡̿𝑡−1 ) (𝐴𝑡 (𝑢𝑗𝑛،𝑡 𝑁𝑗،𝑡 ) (𝑢𝑡𝑛 𝑁𝑡 )1−𝜂 𝐿𝑗،
𝐾 𝑘𝑡𝑟 𝑀𝐼𝑁 Θ𝑡 = 𝑤𝑡 𝐿𝑗،𝑡 +
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ضریب الگرانژین ( 𝑡 )Γمربوط به هزینهی نهایی تولید کاال توسط بنگاه واسطهی  jام است .با بهدست
آوردن شرایط مرتبه اول مسئله بهینهیابی باال ،به ترتیب تابع تقاضای نیروی کار و همچنین هزینه
نهایی بنگاه به شکل زیر به دست میآیند:
̿𝑡−1
𝐾 𝑘𝑡𝑟 )𝛼(1−
𝛼) 𝑘𝑡𝑟()𝛼(𝑟𝑡𝑛 )(1−

()28

)𝛼(1−

𝑡𝑤

𝛼 𝛼 𝑡𝐴

= 𝑡𝑚𝑐𝑡 = Γ

قیمتگذاری بنگاه یک مدل کالوو با لحاظ شاخصبندی جزئی است .در این مدل فرض شده است
که در هر دوره (𝜔  )1 −درصد از بنگاهها که به طور تصادفی انتخاب میشوند قادر به تغییر قیمت
کاالی خود هستند .احتمال تعدیل قیمت از یک فرآیند پوآسون پیروی میکند و برونزا فرض
میشود .عالوه بر این ،فرض شده است که بنگاههایی که نمیتوانند بهینه یابی مجدد کنند ،قیمت
کاالی خود را بر اساس معادله زیر تعدیل میکنند:
𝑝𝜁 𝑃𝑡−1

) 𝑃𝑗،𝑡−1

()29

𝑃𝑡−2

( = 𝑡𝑃𝑗،

( 𝑝𝜁) درجه شاخص بندی قیمت است .اگر ( )𝜁𝑝 = 0باشد آنگاه قیمت کاالهای بنگاههایی که قادر
به بهینهیابی نیستند دقیقا قیمت دورهی قبلشان است .اگر ( )𝜁𝑝 = 1باشد شاخصبندی کامل نسبت به
تورم گذشته انجام میگیرد.
هنگامی که بنگاه  jدر زمان  tفرصت تعدیل قیمت را مییابد ،قیمتی را انتخاب میکند ( 𝑡)𝑃𝑗،
که ارزش حال سود حقیقی مورد انتظارش را نسبت به قید تقاضای پیشروی بنگاه حداکثر نماید.
بنابراین مسئله بهینهیابی پیشروی بنگاه واسطه به صورت زیر تعریف میشود.
()30

] 𝑘− 𝑚𝑐𝑡+

𝑝𝜁 𝑘𝑃𝑗،𝑡 𝑃𝑡−1+

)

𝑃𝑡−1

(

𝑘
∞∑ 𝑡𝐸 max
[ 𝑘𝑘=0 ο𝑘،𝑡+𝑘 𝜔 𝑦𝑗،𝑡+

𝑘𝑃𝑡+

𝑡𝑌

𝑡𝜍𝑃𝑗.𝑡 −

)

𝑡𝑃

( = 𝑡𝑦𝑗،

S.t

با جایگذاری قید در تابع سود بنگاه و مشتقگیری نسبت به ( 𝑡 ،)𝑃𝑗.شرط مرتبه اول به صورت زیر
به دست میآید:
()31

𝑡𝜍 𝑘𝑃𝑡+
𝑘
∞∑ 𝑡𝐸
] ) 𝑃 ([ 𝑘𝑘=0 ο𝑘،𝑡+𝑘 𝜔 𝑌𝑡+𝑘 𝑚𝑐𝑡+
𝑡
𝑝𝜁 𝑘𝑃𝑡+𝑘 𝜍𝑡−1 𝑃𝑡−1+
𝑘
∞∑ 𝑡𝐸
(
] )
) 𝑃 ([ 𝑘𝑘=0 ο𝑘،𝑡+𝑘 𝜔 𝑌𝑡+
𝑃𝑡−1
𝑡

]

[)

𝑡𝜍

𝜍𝑡 −1

(=

∗𝑡𝑃
𝑡𝑃

→=0

𝑡𝜕Θ
𝑡𝜕𝑃𝑗،
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∗

( 𝑡 )𝑃𝑡∗ = 𝑃𝑗،قیمت بهینه بنگاه است .بسط تیلور ( 𝑡𝑡𝑃𝑃) و حل دو دورهای آن ،منحنی فیلیپس هایبرید
زیر را به دست میدهد:
()32

𝑐𝑚(
) 𝑡̂ 𝑡 + 𝜉̂𝑐𝑜𝑠𝑡،

)𝜔(1−𝛽𝜔)(1−

1

𝜔

𝑝𝜁𝛽1+

𝜋̂𝑡−1 +

𝑝𝜁
𝑝𝜁𝛽1+

𝐸𝑡 𝜋̂𝑡−1 +

𝛽
𝑝𝜁𝛽1+

= 𝑡̂𝜋

دورهی جاری عالوه بر نرخ تورم انتظاری به نرخ تورم در دورهی قبل نیز بستگی دارد .در نهایت،
فرم لگاریتم خطی شده معادالت نهایی در بخش بنگاه تولید کننده کاالی واسطه عالوه بر معادله
( )32که مربوط به منحنی فیلیپس هیبریدی است ،به شرح زیر است:
()33

𝑤𝑙̂𝑡 = −
̂ 𝑡 + (1 + 𝜓 𝑘 )𝑟̂𝑡𝑘 + 𝑘̂𝑡−1

()34

𝑐𝑚
𝑤()𝛼 ̂ 𝑡 = 𝛼𝑟̂𝑡𝑘 − (1 −
𝑡̂𝛼 ̂ 𝑡 + 𝑟̂𝑡𝑛 ) −

()35

𝑛𝑡̂𝑟 𝑛 𝜓)𝛼 𝑦̂𝑡 = (1 − 𝛼)(𝑙̂𝑡 + 𝛼̂𝑡 ) + 𝛼𝑘̂𝑡−1 − 𝑛̂𝑡 + (𝛼𝜓 𝑘 𝑟̂𝑡𝑘 ) + (1 −

()36

𝑎𝑡𝜀 𝑎̂𝑡 = 𝜌𝐴 𝛼̂𝑡−1 + 𝜈𝑡−1 +

()37

𝑘𝑡 ̂𝜒 𝑘 𝛿 𝑘̂𝑡 = (1 − 𝛿 𝑘 )(𝑘̂𝑡−1 − 𝑛̂𝑡 ) + 𝛿 𝑘 𝐼̂𝑘 𝑡 +

()38
()39

) 𝑛𝑡 ̂𝜒 ) (𝐼̂𝑛 𝑡 +

1
𝑛 𝛿1−

𝑘𝜒

𝑘

𝑛𝜒

𝑛

( = 𝑡̂𝑛

𝑘
𝜒̂ 𝑡𝑘 = 𝜌 𝜒 𝜒̂ 𝑡−1
𝑡𝜀 +

()40

𝑛
𝜒̂ 𝑡𝑛 = 𝜌 𝜒 𝜒̂ 𝑡−1
𝑡𝜀 +

()41

𝑐𝑚 = 𝑘𝑡̂𝑟
) 𝑘𝑡̂𝑢 ̂ 𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑢̂𝑡𝑛 + 𝑛̂𝑡−1 −

()42

) 𝑎 𝛿 𝑢̂𝑡𝑘 = 𝑟̂𝑡𝑘 (1 −

()43

) 𝑛 𝛿 𝑢̂𝑡𝑛 = 𝑟̂𝑡𝑛 (1 −

ـ مدل اطالعات چسبنده
در مطالعه حاضر ،رفتار قیمتگذاری بنگاه با الگوی اطالعات چسبنده مدلسازی شده است .منکیو
و ریس ( ) 2002نشان دادند که فرض اطالعات چسبنده (اطالعاتی که به کندی منتشر میشوند) در
خصوص وضعیت اقتصاد کالن میتواند واکنش کند قیمتها و در نتیجه اثرات حقیقی شوکهای
پولی بر اقتصاد را بهتر توضیح دهد.
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فروض اصلی این مدل این است که بنگاهها در هر دوره میتوانند قیمت خود را تعدیل کنند،
اما تنها کسری از بنگاهها ( )1 − ϕکه به طور تصادفی انتخاب میشوند میتوانند اطالعات جدیدی
در مورد وضعیت اقتصاد (متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات قیمتگذاری بنگاه) بهدست آورند و در
مورد شرایط اقتصادی بهدست نیاوردهاند با همان قیمت قبلی ادامه میدهند .با این توضیحات،
اطالعات جدید در مورد متغیرهای کلیدی با یک تأخیر زمانی به همه بنگاههای اقتصادی میرسد.
با فرض اطالعات چسبنده ،تعدیل قیمت به کندی اتفاق میافتد .احتمال به روز رسانی اطالعات
همانند احتمال تعدیل قیمت کالوو تعریف میشود.
بنگاه  Jکه  οدوره قبل اخرین بار اطالعاتش را به روز رسانی کرده است ،در دوره جاری قیمت
زیر را تعیین میکند:
𝑡𝑃𝑗𝑜،𝑡 = 𝐸𝑡−𝑜 𝑃𝑗∗،

()44

یعنی بنگاه براساس آخرین اطالعات دریافتی در زمان  t-oقیمت را در زمان  tتعیین مینماید.
چون بنگاهها یکسان فرض شدهاند ،بنابراین ∗𝑡𝑃 = 𝑡 𝑃𝑗∗،است ،و تمامی بنگاههایی که اطالعاتشان
مربوط به  oدوره قبل است قیمت یکسان ( 𝑜𝑡𝑃 = 𝑡 )𝑃𝑗𝑜،را برای کاالی خود تعیین میکنند.
∗𝑡𝑃 𝑜𝑃𝑡𝑜 = 𝐸𝑡−

()45

از معادله فوق مشاهده میشود ،برخالف مدل کالوو در این مدل ،انتظارات گذشتهنگر هستند.
( )1 − ϕدرصد از بنگاههایی که به طور تصادفی انتخاب میشوند ،میتوانند اطالعات خود را به
روز نمایند .یعنی این کسر از بنگاهها به دلیل داشتن اطالعات کامل ،در دوره  tقیمت خود را برابر با
∗𝑡𝑃 تعیین میکنند .از ( )ϕدرصد بنگاههای باقیمانده )1 − ϕ( ،درصد آنها در دوره  t-1اطالعاتشان
را به روز کردهاند .در نتیجه کسر () )ϕ(1 − ϕاز بنگاهها قیمت
میکنند .به همین ترتیب)ϕ − (ϕ(1 − ϕ)) = ϕ2( ،

∗𝑡𝑃 𝐸𝑡−1

را در دوره  tانتخاب
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ـ دولت
دولت در هر دوره ،مخارج مصرفیاش را از طریق منابع مختلفی مانند :مالیات ،اوراق مشارکت و
استقراض از بانک مرکزی (در قالب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی) ،تأمین مالی مینماید.
مخارج دولت به صورت برونزا تعیین میگردد (معادله  )𝐺̅( .)47متغیر هزینههای دولت است.
) (𝑀𝑡 −𝑀𝑡−1

()46

𝑡𝑃

+

𝐵𝑡−1
𝑡𝑃

−

𝑡𝐵
𝑡𝑃

+

𝑡𝑇
𝑡𝑃

=

𝐵𝑡−1
𝑡𝑃

𝑡𝑖 𝐺𝑡 +

𝑔

𝑡𝜀 𝐺𝑡 = 𝜌𝑔 𝐺𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑔 )𝐺̅ +

()47
همچنین شرط تسویهی بازار کاال به صورت زیر است:
()48

𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑛،t + 𝐼𝑘،t + 𝐺𝑡 + 𝑢𝑡𝑘 𝐾𝑡−1 + 𝑢𝑡𝑛 𝑁𝑡−1

ـ بانک مرکزی
با استناد به مطالعات ختایی و سیفیپور ( ،)1385جاللی نائینی و همتی ( )1390در خصوص شناسایی
تابع عکسالعمل بانک مرکزی ایران ،نشان داده شد که بانک مرکزی ایران از قاعدههای مرسوم
سیاست پولی مانند قاعدهی تیلور و قاعدهی مک کالوم تبعیت نمینماید ،و همچنین نرخ رشد پایهی
پولی به طور فعال به شکاف تولید و نرخ تورم از مقدار هدف واکنش نشان نمیدهد .همچنین بر
اساس مطالعات داخلی ،ضریب وقفهی اول نرخ رشد پایهی پولی (ابزار سیاست گذاری پولی) مثبت
و معنادار است و بنابراین میتوان از فرآیند خودرگرسیونی زیر (معادله  )49برای نرخ رشد پایه پولی
( 𝑡 )𝜇𝑚،استفاده کرد .عالوه بر آن ،نرخ رشد پایهی پولی در دورهی  tبه صورت رابطه ( )50نیز
تعریف میشود.
()49
()50

𝑡𝜇𝑚،𝑡 = 𝜌𝑚 𝜇𝑚،𝑡−1 + 𝜈𝑚،
𝑡𝑀
𝑀𝑡−1

= 𝑡𝜇𝑚،

( 𝑡𝑀) حجم پایهی پولی اسمی است .فرم لگاریتم خطی آن بر حسب تراز حقیقی پول به صورت زیر
است:
()51

𝑚 = 𝑡𝜇̂ 𝑚،
𝑚 ̂𝑡 −
𝑡̂𝜋 ̂ 𝑡−1 +
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 .4تجریه و تحلیل الگو
از آنجا که مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی شامل جمالت انتظارات عقالیی برخی از متغیرها
هستند حل آن از حل مدلهای پویا بدون وجود انتظارات عقالیی دشوارتر است .به طور کلی در
کریستیانو )2002( 2و روش سیمز .)2002( 3با توجه به اینکه تمامی روشهای ذکر شده نتایج
یکسانی را به همراه دارند (اندرسون )2008 ،4و از آنجا که روش بالنچارد – کان شناخته شدهترین
روش در این زمینه است ،در ادامه ،مدل این پژوهش به وسیله روش بالنچارد –کان حل شده است.
مدل مورد مطالعه این پژوهش شامل  26معادله و  26متغیر است .همچنین تکانه مدل شامل تکانه
سیاست پولی و فناوری است.
 .1-4برآورد پارامترهای الگو
به منظور تعیین پارامترهای این الگو ،از روش بیزی استفاده شده است .در این روش اطالعات پیشین
به صورت مقادیر اولیه برای پارامترها در نظر گرفته میشود .در صورتی که اطالعات درست باشد،
روش بیزی به کالیبراسیون تبدیل شده و اگر اطالعات اولیه اشتباه باشد ،روش بیزی به روش حداکثر
درستنمایی تبدیل میشود (توکلیان و افضلی.)1395 ،
پس از استخراج شرایط مرتبه اول بهینهیابی در بخشهای قبل ،مجموعه معادالت با استفاده از
روش اوهلیگ لگاریتم-خطی سازی شده است .بعد از خطیسازی ،به منظور برآورد پارامترهای
الگوی پژوهش از رویکرد بیزی الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است .در این رویکرد،
چگالی پسین پارامترها استخراج شده است.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش مستخرج از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
میباشد و شامل (دادههای فصلی 1 :1383 ،تا  )4 :1396است .برخی از ضرایب مانند نسبتهای

1. Blanchard and Khan
2. Christiano
3. Sims
4. Anderson
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جدول( ،)1در وضعیت تعادل یکنواخت با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره ذکر شده ،به
روش زیر محاسبه شده است .ابتدا شکاف تولید به صورت انحراف لگاریتم تولید حقیقی از تولید
بالقوه تعریف شده و سپس برای محاسبه تولید بالقوه از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است.
شدهاند ،نرخ رشد متغیرها از استخراج فیلتر هودریک-پرسکات با مقدار  677برای پارامتر مربوطه
لگاریتم نسبت هر متغیر به مقدار دوره گذشته آن بهدست آمده است (توکلیان و نائینی .)1395 ،در
ادامه ،شاخصهایی که بر مبنای دادههای اقتصاد ایران ،میتوان آنها را با روش باال محاسبه نمود ،در
جدول ( )1خالصه شدهاند
جدول  .1نسبتهای کالیبره شده براساس دادههای اقتصاد ایران
مقدار

نماد

توضیح

𝒄̅⁄
̅
𝒚
̅
𝒌
𝒚⁄
̅
̅⁄
𝒏
̅
𝒚
̅
𝒈
𝒚⁄
̅
̅
𝑰𝒌⁄
̅
𝒚

نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی

0.53

نسبت سرمایه فیزیکی به تولید ناخالص داخلی

3.65

نسبت سرمایه دانش به تولید ناخالص داخلی

2.66

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

0.11

نسبت مخارج سرمایه فیزیکی به تولید ناخالص داخلی

0.33

𝑰̅𝒏⁄
̅
𝒚

نسبت مخارج سرمایه دانش به تولید ناخالص داخلی

0.43

مأخذ :یافتههای پژوهش

 .2-4کالیبره کردن پارامترها
با توجه به شکل لگاریتم-خطی شده معادالت ،ضرایب متغیرهایی که به شکل انحراف لگاریتم
متغیرها از مقدار باثبات شان نوشته شدهاند ،شامل یک سری از پارامترها هستند که نیاز به کالیبره
دارند .این کار به منظور حداکثر انطباق انجام میشود و در آن دادههای شبیهسازی شده با دادههای
واقعی ارزشگذاری میشوند.
پس از کالیبره کردن پارامترها ابتدا باید توزیع ،میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامتر
در نظر گرفته شده ،تعیین شده و سپس با استفاده از روش بیزی ،پارامترها برآورد گردد .توزیع،
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میانگین و انحراف معیار پیشین و نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترها و انحراف معیار آنان (یعنی
میانگین و انحراف معیار پسین) در جدول ( )2نشان داده شده است.
توزیع پیشین هریک از پارامترها براساس ویژگیهای آن پارامتر و ویژگیهای توزیع مورد نظر
𝑓 ρ𝜒𝑛 ،ρ𝜒𝑘 ،ρ𝜂 ،ρتوزیع بتا در نظر گرفته شده است ،به این دلیل که در توزیع بتا ،میانگین ،انحراف
𝑝

معیار ،حد پایین و حد باال مشخص میشود .برای پارامترهای 𝑐 σ𝑚 ، σ𝑙 ، σاز توزیع گاما ،با دامنه
صفر تا بینهایت ،استفاده شده است ،و برای پارامتر  ιاز توزیع نرمال استفاده شده است .در ادامه با
استفاده از الگوریتم متروپولیس-هستینگز به برآورد پارامترهای مورد نظر پرداخته میشود .باید این
نکته را در نظر داشت که نرخ پذیرش الگو باید بین  0/25 – 0/4باشد.
نتایج حاصل شده از تخمین پیشین پارامترها ،نشاندهنده وجود شکلگیری عادت و ایجاد
چسبندگی اطالعات مطابق با ادبیات تجربی (برای مثال :همتی و توکلیان 1395 ،و صارم )1393 ،در
اقتصاد ایران است .عالوه بر آن ،هزینه انطباق باالتر برای دانش موجود به سرمایه موجود مرتبط است
(برای مثال ،)𝜓𝑛" > 𝜓𝑘" ،که نشان دهنده این مطلب است که پویایی مخارج تحقیق و توسعه نسبت
به پویایی سرمایهگذاری فیزیکی بادوامتر است .عالوه بر این موارد ،نرخ استفاده از فناوری با تغییر
در نرخ بازدهی نهایی دانش موجود ،تغییر مییابد .این دو مورد بیانگر این است که تحقیق و توسعه
باید در طول زمان ادامه داشته تا نتیجه قابل توجهی داشته باشد.
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جدول  .2برآورد پارامترهای الگو
پارامتر

توزیع پیشین

میانگین پیشین واریانس پیشین میانگین پسین فاصله اطمینان

%90

α

بتا

0/44

0/05

0/47

0/51

0/43

φ

بتا

0/51

0/05

0/72

0/76

0/68

𝒌𝛙

بتا

0/20

0/01

0/20

0/22

0/18

𝒏𝛙

بتا

0/40

0/01

0/40

0/42

0/39

𝒂𝛒

بتا

0/83

0/05

0/83

0/91

0/76

𝒈𝛒

بتا

0/83

0/05

0/93

0/97

0/89

𝒎𝛒

بتا

0/44

0/05

0/37

0/42

0/30

𝒇𝛒

بتا

0/85

0/10

0/86

0/98

0/74

𝒑𝜼𝛒

بتا

0/85

0/05

0/67

0/73

0/61

𝒌𝝌𝛒

بتا

0/85

0/05

0/77

0/88

0/70

𝒏𝝌𝛒

بتا

0/7

0/05

0/58

0/68

0/49

𝒎𝛔

گاما

2/89

0/19

1/05

1/37

0/74

𝒍𝛔

گاما

2/89

0/10

2/85

3/01

2/70

𝒄𝛔

گاما

7/40

0/10

7/39

7/56

7/22

ι

نرمال

9

1/35

6/01

7/76

3/88

𝒂𝒆

گامای معکوس

1/01

بینهایت

0/21

0/28

0/13

𝝅𝒆

گامای معکوس

0/01

بینهایت

0/39

0/48

0/31

ν

گامای معکوس

0/01

بینهایت

0/08

0/10

0/07

𝒈𝐞

گامای معکوس

0/01

بینهایت

1/32

1/53

1/10

𝒇𝐞

گامای معکوس

0/01

بینهایت

0/009

0/01

0/002

𝒌𝝌𝐞

گامای معکوس

0/01

بینهایت

0/04

0/05

0/03

𝒏𝝌𝐞

گامای معکوس

0/01

بینهایت

0/39

0/46

0/32
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چگالی پیشین و چگالی پسین برآوردی پارامترهای الگو بر پایه الگوریتم متروپولیس-هستینگز
در شکل ( ،) 1نشان داده شده است .انطباق چگالی پیشین و چگالی پسین برخی از پارامترها در این
نمودار به این معنی است که یا اطالعات پیشین درباره این پارامترها کامال صحیح بوده یا اینکه با
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)HAB (H

بتا

0/65

0/1

0/51

0/54

0/48
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استفاده از دادههای مورد استفاده نمیتوان این پارامترها را برآورد کرد .در هر دو صورت ،نتیجه آن
خواهد بود که این پارامترها به نوعی کالیبره شدهاند.
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به منظور بررسی درستی جوابهای الگو از نمودارهای مونت کارلو با زنجیره مارکوف بروکز
و گلمن ( ،)MCMC( )1988استفاده شده است .اگرنتایج این زنجیرهها منطقی باشد ،باید رفتار این
زنجیره ها شبیه به هم باشد یا به سمت یکدیگر همگرا شوند .آزمون بروکز و گلمن ( )1988دارای
سه شاخص  Interval, m2, m3است که به ترتیب نشاندهنده فاصله اطمینان  80درصدی از میانگین،
واریانس و گشتاور سوم پارامترهاست .بر اساس نتایج بهدست آمده (شکل ( ،))2آزمون چندمتغیره
واریانس دروننمونهای و بیننمونهای به مقدار ثابتی همگرا شدهاند ،بنابراین نتایج برآورد رویکرد
بیزی با استفاده از روش MCMC

از صحت خوبی برخوردار است.

شکل  .2نمودارهای مونت کارلو با زنجیره مارکوف بروکز و گلمن ()MCMC( )1988
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 .3-4توابع عکس العمل آنی
در جهت بررسی پویاییهای متغیرهای اصلی الگو نسبت به تکانههای مختلف از توابع واکنش آنی
شوک سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی همچون فناوری است ،برای این منظور تغییر در حجم
پایه پولی ( )𝑀0به عنوان سیاست پولی در الگو تعریف شده است .در ادامه اثر تکانه سیاست پولی و
فناوری بر متغیرهای حقیقی و پولی بررسی شده است.
پیش از شروع تحلیل توابع واکنش ،باید یادآور شد که پیشرفت فنی ( )TFPدر این پژوهش از
سه جزء تشکیل شده است :شوک ایستای فناوری ،نرخ استفاده از فناوری ،و ذخیره دانش که به
شکل رابطه زیر نشان داده شده است.
()52

𝑡𝑁 TFP= 𝐴𝑡 . 𝑢𝑡𝑛 .

در معادله ( )52دو جزء نرخ استفاده از فناوری (𝑛𝑡𝑢) و ذخیره دانش ( 𝑡𝑁) ،اجزای درونزای
پیشرفت فنی میباشند و شوک ایستای فناوری ( 𝑡𝐴) به عنوان جزء برونزای پیشرفت فنی معرفی شده
است .بنابراین رشد پیشرفت فنی و اجزای درونزای پیشرفت فنی به صورت معادالت زیر نوشته
میشود.
()53

𝑡∆𝑡𝑓𝑝 = ∆𝑎𝑡 + ∆𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜𝑢𝑠،

()54

𝑡𝑛∆ ∆𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜𝑢𝑠،𝑡 = ∆𝑢𝑡𝑛 +

در معادله ( ، ∆𝑛𝑡 ، )54نشان دهنده تغییر در میزان دانش است.
با در نظر گرفتن توضیحات گفته شده در باال و همانطور که در نمودارهای شکل ( )3مشاهده
میشود با بروز تکانه سیاست پولی مثبت به اندازه یک انحراف معیار ( )νدر حقیقت حجم پایه پولی
( )mافزایش یابد .از سویی ،با توجه به مطالعه همتی و توکلیان ( )1395و تأیید وجود اطالعات
چسبنده در اقتصاد ایران ،تعدیل قیمتها به کندی اتفاق میافتد بدین معنی که تکانه سیاست پولی
در ایران با تأخیر بر نرخ تورم اثر میگذارد .با وجود چسبندگی اطالعات در اقتصاد ایران ،بیش از
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نیمی از بنگاهها در تعییین قیمت کاالی خود از اطالعات قدیمی استفاده میکنند .بنابراین در ابتدای
بروز تکانه سیاست پولی و افزایش حجم پول ،قیمتها تغییر محسوسی نداشتهاند و بعد از گذشت
پنج الی هفت فصل متناسب با شوک افزایش مییابند.
کارآفرینان قرار خواهد گرفت و با افزایش فعالیت آنها ،تولید ( )yنیز افزایش مییابد که این امر در
کنار تغییر ناچیز قیمتها در همان دوره موجب باعث افزایش تقاضا میشود.
با افزایش تقاضا ،نرخ بهره حقیقی ( )Rکاهش یافته و باعث افزایش انواع سرمایهگذاری از جمله
سرمایهگذاری در کاالی فیزیکی ( 𝑘𝐼) و سرمایهگذاری در دانش (𝑛𝐼) میشود .با افزایش میزان
سرمایهگذاری در دانش ،جز درونزای فناوری یعنی ذخیره دانش ( )nافزایش یافته و در نتیجه
فناوری ( )aافزایش مییابد.

شکل  .3توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه پولی مثبت

توابع واکنش آنی نسبت به انحراف معیار یک تکانه بهرهوری مثبت در نمودارهای شکل()4
نشان داده شده است .این تکانه موجب افزایش بهرهوری سرمایه دانش ( )nشده که این امر به افزایش
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تولید ( )yو در ادامه افزایش مصرف ( ،)cسرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی ( 𝑘𝐼) و سرمایه دانش (𝑛𝐼)
میشود .با افزایش بهرهوری ،هزینه نهایی ( )mcکاهش یافته ،پس قیمت تولید کاهش مییابد ،یعنی
تورم ( )piکاهش یافته است .با افزایش میزان سرمایهگذاری در سرمایه دانش ،جزء درونزای فناوری

شکل  .4توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه بهرهوری مثبت

در نهایت با توجه به معادله ( )54( ،)52و نمودارهای شکل ( ،)5تکانه مثبت نرخ استفاده از
سرمایه دانش ،منجر به افزایش میزان استفاده از سرمایه دانش ( )ψ𝑛 ( )R&Dشده و در نتیجه منجر به
افزایش ذخیره دانش ( )nمیگردد .با افزایش ذخیره دانش ،جزء درونزای فناوری افزایش یافته و
منجر به افزایش بهرهوری ( )aمیگردد.
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 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باال از جمله مهمترین اهداف سیاستگذاران و برنامهریزان
اقتصادی محسوب می شود .پیشرفت فنی عاملی مهم و اثرگذار بر رشد کشورها در نظر گرفتهمیشود.
این مهم بهویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است .از این رو الگوها و
نظریات متفاوتی در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت فنی در ادبیات اقتصادی ارائه شده است .سیاست
پولی یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت فنی میباشد که در نظریات جدید مورد توجه قرار
گرفتهاست.
در این پژوهش ،تأثیر سیاست پولی بر پیشرفت فنی طی دوره  1383-1396در ایران با استفاده
از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفته است .دراین مطالعه حجم پایه پولی
به عنوان تکانه سیاست پولی در الگو تعریف شده است که تأثیر این تکانه بر متغیرهای حقیقی و
پولی مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج تخمین الگو نشان میدهد که در ایران زمانی که تکانه
سیاست پولی رخ میدهد ،به دلیل وجود اطالعات چسبنده ،تأثیر افزایش حجم پایه پولی با وقفه بر
قیمت ها اثرگذار است و در نتیجه سیاست پولی باعث افزایش متغیرهای حقیقی از جمله
سرمایهگذاری در دانش میشود .این امر معاقبا باعث افزایش فناوری میشود.
در الگوی پژوهش حاضر ،جزء درونزای بهرهوری عوامل تولید از ذخیره دانش و نرخ استفاده
از فناوری تشکیل شده است .این دو جزء باعث بروز نوسانات در رشد اقتصادی میشوند .اثرات
جانبی مثبت ذخیره دانش باعث ارتباط تکانههای اقتصاد کالن و مالی با رشد بلند مدت میشود.
نتایج نشان داده است که تأمین مالی تجهیز منابع اثر بلندمدت بر رشد دارد که این امر از طریق
افزایش میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه حاصل میشود .عالوه بر این ،با توجه به نتایج
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پژوهش ،سیاست پولی با اثرگذاری بر جزء درونزای بهرهوری عوامل تولید قادر به افزایش فناوری
است .توجه به این نکته ضروری است که سیاست پولی به مانند شمشیر دولبه عمل میکند و در
صورت عدم توجه به میزان و نحوه استفاده از آن میتواند منجر به مشکالت اقتصادی همچوم تورم
توسعه را در جهت افزایش ذخیره دانش و دستیابی به روشهای جدید در استفاده از فناوری تشویق
کند .برای این منظور باید بر نقدینگی ایجاد شده و در نتیجه اعتبارات تخصیص داده شده از این
محل به فعالیتهای تحقیق و توسعه نظارت وجود داشته باشد .در ادامه به منظور نظارت بهتر و
حصول نتایج سریعتر ،می توان الزام ارائه گزارشات ماهانه و یا چندماهه اعتبار گیرندگان به بانک یا
نهاد متخصص تعیین شده توسط بانک را وضع نمود.
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