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   مقدمه -1

هاي مختلف هاي مختلف از جانب بخشهمواره در اقتصاد شاهد وقوع تعدادي شوك
شوند دهند و باعث مياقتصادي هستيم كه متغيرهاي كالن اقتصادي را تحت تأثير قرار مي

هاي مختلف بر رو، بررسي اثرات شوكمسير پوياي آنها در طول زمان تغيير كند. ازاين
متغيرهاي اقتصادي همواره از جمله اهداف اصلي تحقيقات، هم در محافل آكادميك و هم 

هاي هر پژوهش علمي به شمار گذاري، بوده است و از ضرورتهاي سياستدر بخش
ها و رخدادهاي  مختلف سياسي و اقتصادي مانند پيروزي رود. اقتصاد ايران با  تكانهمي

جانبه مالي (تحريم هاي همه)، تحريم1367- 1359ميلي()، جنگ تح1357انقالب اسالمي (
مواجه  1390بانك مركزي و شبكه بانكي) و انرژي (شوك مقداري نفت) غرب  ازسال 

هاي تأثيرگذاري بودند كه باعث ايجاد نوسان هاي مزبور از جمله شوكبوده است. تحريم
فتار كارگزاران اقتصادي و تغييرات عمده و قابل توجهي در متغيرهاي كالن اقتصادي و ر

هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران در صورتي كامل و شدند. براساس اين، تحليل اثرات شوك
  جامع است كه شامل اين دو نوع شوك نيز باشد.
هاي مختلف هاي مختلف از جانب بخشهمواره در اقتصاد شاهد وقوع تعدادي شوك
شوند دهند و باعث ميحت تأثير قرار مياقتصادي هستيم كه متغيرهاي كالن اقتصادي را ت
هاي مختلف بر رو، بررسي اثرات شوكمسير پوياي آنها در طول زمان تغيير كند. ازاين

متغيرهاي اقتصادي همواره از جمله اهداف اصلي تحقيقات، هم در محافل آكادميك و هم 
شمار  هاي هر پژوهش علمي بهگذاري، بوده است و از ضرورتهاي سياستدر بخش

ها و رخدادهاي  مختلف سياسي و اقتصادي مانند پيروزي رود. اقتصاد ايران با  تكانهمي
جانبه مالي (تحريم هاي همه)، تحريم1367- 1359)، جنگ تحميلي(1357انقالب اسالمي (

مواجه  1390بانك مركزي و شبكه بانكي) و انرژي (شوك مقداري نفت) غرب  ازسال 
هاي تأثيرگذاري بودند كه باعث ايجاد نوسان مزبور از جمله شوكهاي بوده است. تحريم

و تغييرات عمده و قابل توجهي در متغيرهاي كالن اقتصادي و رفتار كارگزاران اقتصادي 
هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران در صورتي كامل و شدند. براساس اين، تحليل اثرات شوك
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  . جامع است كه شامل اين دو نوع شوك نيز باشد
انرژي از اين جهت بر ساختار اقتصاد كشور اثرگذار است كه عمده درآمد  شوك

رو، در بر فروش نفت و گاز و مشتقات آنهاست. ازاينارزي و در نتيجه، ريالي كشور مبتني
هاي حوزه انرژي، نخستين اتفاق قابل مشاهده، كاهش درآمد دولت و صورت وقوع تحريم

خواهد بود. در نتيجه، اولين پيامد مورد انتظار، افزايش نرخ  مخارج آن و افزايش نرخ ارز
يابد و تقاضاي تورم در اقتصاد است. با افزايش نرخ تورم، مصرف خانوار كاهش مي

هاي توليدي و هاي بخشگيرد. از سويي، هزينهمصرفي در اقتصاد سير نزولي در پيش مي
شود هزينه هر واحد توليد بيش از قبل ييابد و اين، باعث مخدماتي اقتصاد نيز افزايش مي

شود كه در نهايت، كاهش سود و كاهش حجم فعاليت اقتصاد را به همراه دارد. بنابراين، 
يابد ها افزايش ميزمان عرضه و تقاضا در كشور كاهش و سطح عمومي قيمتطور همبه

  كه اين، مبين بروز پديده ركود تورمي در اقتصاد كشور است. 
هاي وضع شده بر ساختار اقتصاد كشور در ي مالي دومين نوع از تحريمهاتحريم

هاي انرژي فشار مضاعفي بر ساختار اقتصادي زماني آن با تحريمهاي اخير است كه همسال
كشور وارد كرد. عملكرد و نحوه اثرگذاري تحريم مالي از دو كانال قابل بررسي است. 

ارتباطات مالي و اعتباري با بخشي از اقتصاد خارج هاي مالي باعث قطع ابتدا، تحريم
گذاري و مصرف اثر منفي رو، بر متغيرهايي مانند توليد، واردات، سرمايهشود و ازاينمي
ويژه تحريم بانك مركزي هاي مالي، بهطور مشخص، با تصويب تحريمگذارد. بهمي

طور المللي محدود يا بهيندسترسي كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و نظام مالي ب
شود. گذاري با مشكل مواجه ميمنظور توليد و سرمايهرو، انتقال منابع بهكلي قطع و ازاين

شوند و روندي نزولي گذاري محدود ميهاي توليدي و سرمايهدر چنين حالتي، تمام طرح
  گيرند. به خود مي

نابع (در صورت امكان) و تر شدن نقل و انتقال مهاي مالي گرانوجه دوم تحريم
همچنين خروج سرمايه از كشور است. در اين حالت، به دليل اينكه قابليت نقل و انتقال 

هاي بيشتر جايي سرمايه نيازمند تحمل هزينهمالي به صورت استاندارد وجود ندارد، جابه
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شود. خواهد بود كه اين هزينه به واحدهاي اقتصادي جامعه، خانوار و بنگاه منتقل مي
رود تصميمات خانوار و بنگاه روندي انقباضي در پيش گيرند. همچنين بنابراين، انتظار مي

به دليل خروج سرمايه از كشور، حجم منابع ارزي كشور در طول زمان كاهشي است و 
  هاي مرتبط با ارز خواهيم بود. بنابراين، شاهد افزايش هزينه

هاي انرژي و مالي تأثير دولت نيز از تحريمهاي خانوار و توليدكننده، عالوه بر بخش
بر توليدات طور عمده متكيطور كه اشاره شد، درآمد دولت در ايران بهپذيرد. همانمي

رو، تحريم انرژي باعث كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي بخش نفت و گاز است و ازاين
شود، بلكه به دليل عدم لت ميهاي دوتنها باعث افزايش هزينههاي مالي نيز نهشود. تحريممي

  دسترسي كامل به منابع ارزي، در عمل بخشي از درآمدهاي دولت قابل استفاده نخواهد بود. 
هاي هاي مالي و انرژي بر تمام بخششود، اعمال تحريمطور كه مشاهده ميبنابراين، همان

هاي يادشده خواهد انرو، تعادل اقتصادي نيز متأثر از نوساقتصادي تأثيرگذار است و ازاين
هاي مربوط به اقتصاد ايران از اهميت بود. بنابراين، بررسي اين دو نوع تحريم در تحليل

ها منظور بررسي آثار تحريمخاصي برخوردار خواهد بود. براساس اين، مدل مورد استفاده به
ضاي كل هاي عرضه و تقابايد داراي دو ويژگي اساسي باشد؛ نخست اينكه الگو شامل بخش

ها را بر وضعيت تعادلي و منظور نشان دادن وضعيت تعادل اقتصادي باشد تا بتوان اثر تحريمبه
هاي اقتصادي مانند يك شوك وارد مسير پوياي متغيرها بررسي كرد. دوم آنكه تحريم

  سازي آنها بايد مانند وقوع يك شوك باشد.  رو، مدلسيستم اقتصادي شده است و ازاين
هاي اقتصادي مستلزم استفاده ي اشاره شده مبين آن است كه مطالعه آثار تحريمهاويژگي

هاي زمان بخشاز يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي است، زيرا اين نوع الگو هم
دهد و همچنين بررسي آثار شود و وضعيت تعادل را نشان مياقتصادي كشور را شامل مي

زي تصادفي از طريق اين الگوها ميسر است. الگوهاي ساهاي اقتصادي در قالب شبيهشوك
منظور تحليل بر نظريه اقتصادي را بهساختاري منطقي و مبتني 1تعادل عمومي پوياي تصادفي

كند. استخراج سيستم معادالت در اين الگوها براساس مباني هاي اقتصادي فراهم ميشوك
    
1- Dynamic Stochastic General Equilibrium Approaches 



  37    1398 تابستان /79م/ شماره چهاروهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

؛ به عبارت ديگر، معادالت اين بخش گيرداقتصاد خرد رفتار واحدهاي اقتصادي انجام مي
هاي رو، توابع حاصل از شوكهاي اقتصاد است و ازايندهنده پايهكامالً ساختاري و نشان

  دهد. هاي متغيرهاي كالن اقتصادي را در طول زمان نشان ميتصادفي تصويري از پويايي
در حالت هاي مختلفي بوده كه الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي شامل بخش

گذار پولي است كه از تحليل بخش استاندارد شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت و سياست
خانوار و دولت بلوك تقاضاي كل و از تحليل رفتار بنگاه بلوك عرضه كل اقتصاد شكل 

شود كه در واقع، گذار براساس قاعده پولي آن مشخص ميگيرد. رفتار سياستمي
هاي اقتصادي است. براساس اين، در هر دوره ذار به نوسانگدهنده واكنش سياستنشان

گذار با مشاهده تحوالت اقتصادي، از جمله روند سيكل تجاري و تورم، ابزار خود سياست
  كند كه تعادل اقتصادي دوباره برقرار شود. را به نحوي تنظيم مي

ورد بررسي قرار ساختار مقاله حاضر به اين صورت است كه در بخش دوم، پيشينه تحقيق م
گيرد. سپس، در بخش سوم، ساختار الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي مورد استفاده بررسي و مي

ها سازي شوكشود. در بخش چهارم، نتايج برآورد الگو و شبيهمعادالت ساختاري آن استخراج مي
  يم. پردازگيري مقاله ميبندي و نتيجهبررسي و در نهايت، در قسمت پنجم به جمع

  پژوهش پیشینه -2

هاي مالي و انرژي بر ويژه تحريمهاي اقتصادي، بهطور كه اشاره شد، تحريمهمان
اند ابعاد هاي مختلف اقتصاد اثرگذار هستند. براساس اين، مطالعات مختلف كوشيدهبخش

عامالن هاي يادشده را بررسي كنند و نتايج آن را بر متغيرهاي كالن و رفتار متفاوت تحريم
توان اثرات تحريم را به بندي مياقتصادي مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند. در يك دسته

دو دسته اثرات مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرد و سپس، به تحليل آثار ناشي از آن 
ها بر متغيرهاي طور اصولي تحريمبندي اين پرسش مطرح است كه بهپرداخت. در اين دسته

اند؟ براي مثال، در مطالعه عزتي و سلماني به چه صورتي تأثيرگذار بوده كالن اقتصادي
ها به صورت مستقيم است كه تحريمزا نشان داده شده )، در قالب يك الگوي درون1393(
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ها اثر اي از تحريمداري بر رشد اقتصادي نداشته و عالوه بر اين، بخش عمدهاثر معنا
اند كه در صورت وجود اند. نويسندگان نشان دادهد نداشتهغيرمستقيم قابل توجهي بر اقتصا

هاي اثرگذاري از طريق ايجاد محدوديت در واردات و صادرات آثار غيرمستقيم، كانال
  بوده است. 

سري مطالعات ديگر مورد تأييد قرار نگرفته است؛ براي مثال، در نتيجه يادشده در يك
عنوان يك عامل كيفي و فاقد مقياس به )، تحريم1395مطالعه گرشاسبي و يوسفي  (

گيري براي آن است يك شاخص اندازهرو، ابتدا سعي شده گيري معرفي و ازايناندازه
گيري شود. براساس اين، با استفاده از روش تحليل عامل تعريف و سپس، اثرات آن اندازه

ماني اكتشافي شاخص تحريم محاسبه و سپس، سري زماني اين شاخص براي دوره ز
ها متغير متأثر از تحريم 12منظور محاسبه شاخص از محاسبه شده است. به 1357 -1389

دهد كه آثار مستقيم تحريم صرفاً در استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي
ها، مورد رشد اقتصادي و رابطه مبادله وجود دارد و از سويي، با شدت گرفتن تحريم

  شود. يرهاي اقتصادي بيشتر ميتأثيرپذيري متغ
ها را در قالب متفاوتي مورد )، موضوع اثرگذاري تحريم1393فدائي و درخشان (

بررسي قرار دادند و نتايج آنها تركيبي از نتايج دو مطالعه قبلي بود. در اين مطالعه، 
 ها ازمدت و بلندمدت تفكيك و همچنين تحريمها به دو قسمت كوتاهاثرگذاري تحريم

حيث شدت اثرگذاري به سه دسته ضعيف، متوسط و قوي تقسيم شدند. براساس نتايج 
داري بر رشد اقتصادي نداشته، اما مدت اثر معناهاي ضعيف در كوتاهدست آمده، تحريمبه

هاي ضعيف و قوي در اند. همچنين تحريمهاي متوسط و قوي اثر منفي داشتهتحريم
اند. اين نوع تفكيك اثر هاي متوسط اثر منفي داشتها تحريماند، امبلندمدت فاقد اثر بوده

)، به نحو ديگري انجام شده است؛ اين 1394ها، در مطالعه مرزبان و ديگران (تحريم
اي و اي و سرمايههاي اقتصادي را به دو دسته تحريم كاالهاي واسطهنويسندگان تحريم

ها بر ت اول، بيشترين اثرگذاري تحريمهمچنين تحريم نفتي و انرژي تقسيم كردند. در حال
طور عمده بر ها بهكه در حالت دوم، اثر تحريمرشد اقتصادي و توليد ملي بوده، در حالي
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  رفاه اقتصادي جامعه متمركز است. 
بر سناريوسازي صادرات نفت ايران است. )، مبتني2015مطالعه فرزانگان و ديگران (

هاي نفتي محدود ساختن صادرات نفت ايران بوده تحريمدانيم، هدف از طور كه ميهمان
و اين مطالعه به بررسي آثار احتمالي آن پرداخته است. نتايج اين مطالعه دربردارنده نكات 
مهم و متمايزي است. براساس اين، در تحريم انرژي زيان وارد شده به خانوارهاي با درآمد 

اين تحريم، ميزان واردات كل، صادرات، باال بيشتر خواهد بود. همچنين در واكنش به 
منظور كنترل بودجه يابد. از سويي، بهمصرف بخش خصوصي و توليد اقتصادي كاهش مي

  شود. يابد و نرخ ارز اسمي نيز بيشتر ميها افزايش ميدولت، ماليات
هاي غرب، آثار آن را بر اقتصاد )، با توجه به تحريم2015( 1گورويچ و پريلپسكي

ها كه بر بخشي از اقتصاد روسيه وارد شد، تمام مورد ارزيابي قرار دادند. اين تحريم روسيه
هاي اقتصادي را متأثر ساخت، به نحوي كه نويسندگان مقاله نيز به اين نتيجه رسيدند بخش

طور مستقيم و ها و صنايع نفت و گاز، بههاي اقتصادي تحت تحريم، مانند بانككه بخش
ها به دليل اند. آثار مستقيم تحريمطور غيرمستقيم تحت تأثير قرار گرفتهها بهساير بخش

گذاري محدود شدن منابع مالي خارجي و آثار غيرمستقيم به دليل كاهش جريان سرمايه
  خارجي بوده است.

هاي اقتصادي دهد كه بررسي ميزان اثرگذاري تحريمنتايج حاصل از مطالعات نشان مي
ها سازي تحريمبه نحوه مدل -2به الگوي مورد استفاده و  -1ور، بر شرايط اقتصادي كش

ها اثر مستقيم بر رشد بستگي دارد؛ براي مثال، اگرچه در مطالعه عزتي و سلماني تحريم
ايم، زيرا شاخص اند، اما در مطالعه گرشاسبي و يوسفي شاهد اين اثر بودهاقتصادي نداشته

رو، ارتباط تغير تأثيرپذير ساخته شده است و ازاينم 12محاسبه شده براي تحريم براساس 
بين تحريم و متغيرها وجود دارد. از سويي، در مطالعه فدائي و درخشان، اثرات تحريم 

  كامالً به تعريف آن  بستگي دارد. 
منظور اجتناب از وابستگي بين نحوه تعريف تحريم و نتايج حاصل از در اين مطالعه، به

    
1- Gurvich and Prilepskiy 
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هاي مالي و انرژي مانند يك شوك بوده كه در يك زمان ريمكنيم تحآن، فرض مي
مشخص اتفاق افتاده است و در يك دوره زماني متغيرها و شرايط اقتصادي را متأثر 

ها حفظ و همچنين شود ويژگي تصادفي بودن تحريمسازد. اين نحوه برخورد سبب ميمي
  ريم، جلوگيري شود.  از اريب شدن نتايج، به دليل ايجاد يك تعريف خاص براي تح

  مبانی نظري و تبیین مدل -3

مدل مورد استفاده در اين مطالعه يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با رويكرد كينزي 
جديد است. الگوهاي تعادل عمومي پويا شامل واحدهاي اقتصادي خانوار و بنگاه و همچنين 

هستند. از سويي، رويكرد مورد استفاده، گذاري، دولت و بانك مركزي هاي سياستبخش
هاي هاي اقتصادي و همچنين سياستكينزي جديد است كه براساس آن، انواع شوك

مختلف قابليت اثرگذاري را بر متغيرهاي حقيقي و بنابراين، تعادل اقتصادي دارند. در اين 
ود و براساس شسازي ميانرژي در قالب يك شوك تصادفي مدل - هاي مالي ساختار، تحريم

گيرد. بنابراين، در ادامه، رفتار هريك از آن مسير پوياي متغيرهاي كالن مورد بررسي قرار مي
  گيرد.هاي اقتصادي به تفكيك مورد تحليل و بررسي قرار ميواحدها و بخش

  بخش خانوار  - 1-3

ترين بخش تقاضاي كل اقتصاد را بررسي رفتار خانوار از آن جهت مهم است كه مهم
كننده كاالهاي نهايي توليد شده در اقتصاد بوده و همچنين دهد. خانوار تقاضاتشكيل مي

كننده منابع مالي است. بنابراين، تصميمات خانوار كننده عوامل توليد و تأمينعرضه
كننده رفتار پوياي تعدادي از متغيرهاي كالن اقتصادي خواهد بود. ترجيحات، مشخص

دهد كه فرم رياضي آن با استفاده از تابع يري خانوار را شكل ميگهسته اصلي نحوه تصميم
مطلوبيت قابل بيان است. بنابراين، هر آنچه بر رفاه و تصميم خانوار مؤثر بوده از طريق اين 

هاي تصادفي وارد شده بر تصميمات خانوار تواند شامل شوكتابع قابل بيان است كه مي
  نيز باشد.
تواند باعث كاهش رفاه هاي اقتصادي ميي اشاره شد، تحريمطور كه در بخش قبلهمان
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ها به صورت شوك وارد خانوار شود؛ از سويي، با توجه به اينكه در مدل حاضر تحريم
شود كه شامل شوك سازي ميرو، تابع مطلوبيت خانوار به نحوي مدلشوند، ازاينمدل مي

 شود: خانوار به صورت زير فرض ميتحريم نيز باشد. براساس اين، تابع مطلوبيت 
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عامل تابع مطلوبيت ادوار زندگي خانوار است. در اين مدل،  tUدر رابطه يادشده، 
است. از آنجا كه در اين مطالعه يك الگوي سبد مصرفي آن  tCتنزيل ذهني خانوار و 

 1هاي موجودگيرد، الزم است تراز پولي نيز به يكي از روشپولي مورد بررسي قرار مي
شود؛ هاي موجود، الگوي پول در تابع مطلوبيت انتخاب ميوارد مدل شود كه از بين روش
ها سطح عمومي قيمت tPعنوان تراز اسمي پول و به tMبراساس اين، در تابع مطلوبيت،

كار عرضه شده از سوي تعداد ساعت نيرويtNشود. همچنين در اين تابع،تعريف مي
  خانوار است. 

هاي اقتصادي اثري منفي بر رفاه شود، تصويب تحريمطور كه اشاره شد، فرض ميهمان
هاي مالي و انرژي بر تابع مطلوبيت آن داشته باشد. در اين الگو، اثر تحريم خانوار و

Sترجيحات خانوار را با
tX 1,[دهيم كه نشان مي[ S

tX ،است. در صورتي كه كشور
Sهاي خارجي قرار نداشته باشد، تابع مطلوبيت فاقد شوكتحت تحريم

tX  است، اما با
هاي اقتصادي شاهد حضور اين متغير در تابع مطلوبيت خواهيم بود. در اين وضع تحريم

هاي اقتصادي در كران پايين خود قرار داشته باشد، اثري بر رفاه خانوار حالت، اگر تحريم
تصويب و اعمال  شود، زيرا باندارد، اما اگر بيش از آن باشد باعث كاهش مطلوبيت مي

آيد و خانوار جريان آينده را با شدت وجود ميتحريم، نااطميناني بيشتري نسبت به آينده به

    
و  )CIA(قيد نقدينگي  )،MIU()، پول به يكي از سه صورت پول در تابع مطلوبيت 2010براساس مطالعه والش ( -1

حسيني و شود. اين فرم تبعي در تعدادي از مطالعات داخلي از جمله مطالعه شاهسازي ميمدل )TC(هزينه معامالتي 
  )، مورد استفاده قرار گرفته است. 1392بهرامي (
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  .1كندبيشتري تنزيل مي
كننده رفتار خانوار است كه به صورت زير اين تابع مطلوبيت داراي پارامترهاي مشخص

گريزي نسبي صورت ريسكشوند؛ در اين مدل، تابع مطلوبيت خانوار نوعي به تعريف مي
عنوان معكوس كشش جانشيني مصرف است و به  شود كه پارامتر آنثابت فرض مي

) است كه در بازه )، پارامتر ثبات عادت مصرف (1شود. دومين پارامتر رابطه (تعريف مي
طور كه از اين رابطه مشخص است، تفاضل نسبتي از مصرف صفر و يك قرار دارد. همان

شود و خانوار از افزايش مصرف از مصرف جاري باعث ايجاد مطلوبيت مي دوره قبل
كند. از نظر اقتصادي، اين پارامتر داراي يك مفهوم نسبت به دوره قبل رضايت كسب مي

سازگار با حقايق تجربي آشكار شده است. براساس اين، در صورت وقوع يك شوك، 
ه است كه اين، ناشي از فقدان اطالع حداكثر واكنش خانوار نسبت به آن با تأخير همرا

شود كافي خانوار نسبت به وقوع شوك است. پارامتر ثبات عادت مصرف باعث مي
مصرف جاري خانوار تابعي از مصرف دوره قبل آن شود و حداكثر واكنش آن نسبت به 

  هاي اقتصادي با تأخير همراه باشد.    شوك
رو، تابع مطلوبيت خانوار قرار دارد، ازاين با توجه به اينكه تراز حقيقي پول در تابع

دهنده معكوس نشان jشود كه پارامترتقاضاي پول اقتصاد از حل مسئله خانوار مشخص مي
كار است، كننده نيرويكشش تقاضاي پول است. همچنين به دليل اينكه خانوار عرضه

معكوس كشش عرضه كار  Lpشده كه رو، عرضه كار اقتصاد از اين بخش مشخصازاين
  شود: است. براساس اين، قيد بودجه خانوار به صورت زير بيان مي

1,11)11(  tKktRtPtMtBtRtNtWtItPtMtBtCtP            (2)  

دستمزد  tWگذاري،مخارج سرمايه tIاوراق قرضه اسمي،  tBكه در رابطه يادشده، 
ktRنرخ بهره اسمي، tRاسمي نيروي كار،  حجم سرمايه اقتصاد tKنرخ بازدهي سرمايه و ,

ها، قيد بودجه حقيقي خانوار به ) بر سطح عمومي قيمت2است. با تقسيم طرفين رابطه (

    
  .Newell & Pizer (2003)براي مطالعه بيشتر، ر.ك به:  -1
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  شود:صورت زير حاصل مي
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 twنرخ تورم و  tتراز حقيقي پول،  tmاوراق قرضه حقيقي،  tb)، 3كه در رابطه (
دهد، خانوار از طريق ) نشان مي2طور كه رابطه (سطح دستمزد حقيقي است. همان

كننده منابع مالي مورد نياز براي تشكيل سرمايه در اقتصاد است و گذاري، تأمينسرمايه
گذاري خانوار مشخص رو، در هر دوره زماني، تغييرات در سرمايه از مخارج سرمايهازاين

گذاري را تواند سرمايههاي مالي و انرژي ميشود، اما با توجه به اينكه اعمال تحريميم
گذاري و انباشت سرمايه تحت تأثير قرار دهد، اين امكان وجود دارد كه ارتباط بين سرمايه

از اين فرآيند تأثير پذيرد. امكان تغيير اين رابطه در يك سري مطالعات تجربي، از جمله 
)، مورد تأييد قرار گرفته است. 2015) و گورويچ و پريلپسكي (2011( 1بيگليزر و لتزيان

گذاري به سرمايه همراه با شود، فرآيند تبديل سرمايهبنابراين، در اين مطالعه فرض مي
شود؛ براساس هاي اقتصادي بر سرمايه وارد مياي است كه اين هزينه در نتيجه تحريمهزينه

 :2شودانباشت سرمايه به صورت زير فرض مياين، رابطه 

 )4(                                                     tI
S
tXZtItKtK 




 1)1(    

نرخ استهالك سرمايه و تابع  كه در رابطه يادشده، 




 S

tXZ گذاري هزينه سرمايه
هاست. در ابتدا، شوك تحريم به صورت يك مقدار افزايشي از نسبت ناشي از تحريم

شود، زيرا در شرايط تحريم، هرچه گذاري جاري به مقدار دوره قبل آن فرض ميسرمايه
گذاري بيشتري انجام شود، شوك حاصل از تحريم اثر بيشتري بر ميزان سرمايه
هاي مالي و كنيم، هرچه شدت تحريمد داشت. همچنين فرض ميگذاري خواهسرمايه

رو، تابع يادشده يك تابع انرژي بيشتر شود، آنگاه مقدار هزينه نيز بيشتر خواهد بود، ازاين
  صعودي از شوك تحريم خواهد بود. 

كار، اوراق قرضه مسير پوياي متغيرهاي مصرف، تراز حقيقي پول، عرضه نيروي
    
1- Biglaiser and Lektzian  

  استفاده شده است.  Smets and Wouters (2003)منظور تصريح فرم تبعي رابطه انباشت سرمايه، از مطالعه به -2
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شود. اري و سرمايه در طول زمان براساس تصميمات خانوار مشخص ميگذحقيقي، سرمايه
براساس مباني اقتصاد خرد، هدف خانوار عبارت است از: حداكثرسازي تابع مطلوبيت 

هاي مقابل آن. بنابراين، در اين مطالعه هدف خانوار عبارت است از: نسبت به محدوديت
) 4) و (3) نسبت به قيود (1لوبيت (انتخاب مسير متغيرهاي هدف به نحوي كه تابع مط

 شود: منظور حل اين مسئله، تابع الگرانژ به صورت زير تشكيل ميحداكثر شود. به

)5(  
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ضريب الگرانژ مربوط به قيد انباشت  tضريب الگرانژ مربوط به قيد بودجه و  tكه 
سرمايه است. هدف از حل مسئله يادشده يافتن مسير بهينه متغيرهاي بخش خانوار است، به 
نحوي كه تابع الگرانژ حداكثر مقدار خود را داشته باشد. از حل اين مسئله شرايط بهينه 

معادالت غيرخطي تفاضلي شود كه روابط آن يك سيستم مرتبه اول خانوار حاصل مي
دهد. حل الگوهاي تصادفي غيرخطي در شرايط معمول بسيار دشوار تصادفي را تشكيل مي

كردن نيازمند بوده و الزم است به يك سيستم خطي تبديل شوند. از آنجا كه خطي
رو، ممكن است  قسمتي از اطالعات الگو در اين گيري از متغيرهاي الگوست، ازاينتفاضل
سازي حول روند تعادلي منظور حفظ اطالعات الگو، خطيكنار گذاشته شود. به فرآيند

گيرد كه اين عمل دو نتيجه مهم به همراه دارد؛ نخست اينكه تحليل و بلندمدت انجام مي
تواند اطالعات شود كه اين، ميارزيابي الگو حول وضعيت بلندمدت اقتصاد انجام مي

اصله از نقطه تعادلي فراهم آورد. دوم آنكه هدف از مفيدي در مورد شرايط اقتصاد و ف
الگوهاي تعادل عمومي، بررسي ميزان شكاف وضعيت موجود از وضع تعادلي است و 

سازي حول روند بلندمدت ميزان انحراف (شكاف) متغيرها را از وضعيت رو، خطيازاين
هاي مختلف را بر اين تها و سياستوان اثر شوكدهد و بنابراين، ميبلندمدت آنها نشان مي

مقادير مشاهده و محاسبه كرد. با توجه به توضيحات ارايه شده، بسط تيلور مرتبه اول روابط 
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شده زير را حاصل غيرخطي مرتبه اول حول نقطه وضعيت پايدار، سيستم معادالت خطي
  دهد:  مي
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,1و  tc ،tr ،t ،tmm ،tiكه در رابطه يادشده  tkr شده  به ترتيب لگاريتم خطي
گذاري و نرخ متغيرهاي مصرف، نرخ بهره اسمي، نرخ تورم، تراز حقيقي پول، سرمايه

Sپايدار است.اجاره سرمايه حول نقطه وضعيت 
tx هاي تحريم است. متغير شده شوكخطي

tq به ،q  توبين معروف بوده و از تقسيم ضريب الگرانژ مربوط به قيد انباشت سرمايه به
به ترتيب نرخ بازدهي سرمايه  rو  krآيد. همچنين دست ميضريب الگرانژ قيد بودجه به

در نقطه وضعيت پايدار  Zمشتق دوم تابع  Z و نرخ بهره اسمي در حالت وضعيت پايدار و
  است.   

  بخش تولیدي اقتصاد  - 2-3

شماري بنگاه وجود دارند و در يك بازار رقابت شود تعداد بيدر اين الگو فرض مي
كار و ها شامل نيرويانحصاري به فعاليت مشغول هستند. عوامل توليد مورد استفاده بنگاه

طور كه اشاره شد، فرض شود. همانتأمين ميسرمايه است كه عرضه آنها از بخش خانوار 
رو، اين قابليت براي ها در يك بازار رقابت انحصاري فعاليت دارند، ازاينشود، بنگاهمي

ها وجود دارد كه مسير قيمتي كاالي توليدي خود را مشخص كنند. براساس اين، بنگاه
د؛ در مرحله نخست، بنگاه كنگيري خود را عملياتي ميبنگاه طي دو مرحله، فرآيند تصميم

بايد نسبت بهينه عوامل توليد خود را مشخص كند. براساس مباني اقتصاد خرد، توابع تقاضا 
سازي تابع هزينه كل نسبت به يك سطح توليد معين، مشخص براي عوامل توليد از حداقل
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ينه هر واحد شود. پس از تعيين توابع تقاضا براي عوامل توليد، هزينه كل و در نتيجه، هزمي
كنيم، تابع توليد بنگاه منظور بيان اين مطلب، فرض ميشود. بهتوليد براي بنگاه مشخص مي

j 1,0[ام كه[j به فرم يك تابع كاب داگالس با بازدهي ثابت نسبت به مقياس و به ،
  ) باشد:10صورت رابطه (

)10                                                                        (a
tjNa

tjKs
tXjtY  1

,),
1)(()( 

ام و jمبين عامل توليد مورد استفاده در بنگاه  j)، متغيرها با انديس10كه در رابطه (
)( jtY مشخص بوده، در اينجا فرض شده 10طور كه از رابطه (ميزان توليد آن است. همان (

شود. در هاي اقتصادي با كاهش در سرمايه مؤثر باعث كاهش توليد مياست اعمال تحريم
هاي ناشي از تحريم است و صرفاً سرمايه كار در مدل فارغ از شوك واقع، عرضه نيروي

شود. با توجه به اين تابع توليد، مسئله مقابل بنگاه م فرض ميمتأثر از تصميمات طرح تحري
  به صورت زير قابل بيان است: 

)11                   (                                                      
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آيد. هدف از دست مياز حل مسئله يادشده توابع تقاضاي بهينه براي عوامل توليدي به
حل اين مسئله يافتن هزينه توليد هر واحد كاالست كه با توجه به اينكه تابع توليد داراي 

رو، هزينه هر واحد توليد برابر هزينه نهايي آن است. بازدهي ثابت به مقياس است، ازاين
  آيد: دست ميبراساس اين، هزينه نهايي مرتبط با اين تابع توليد به صورت زير به

)12(                                                ),,()( tjNtjKatws
tXtMC  

طور كه مشاهده هزينه نهايي حقيقي بنگاه است. همان MC)، 12كه در رابطه (
  يابد.  هاي اقتصادي، هزينه هر واحد توليد افزايش ميشود، با افزايش تحريممي

بنگاه به دنبال تعيين مسير قيمتي بهينه خواهد بود. در اين مرحله، هدف در مرحله دوم، 
بنگاه تعيين سطحي از قيمت است كه سود آن را در طول زمان حداكثر كند. در تابع سود 

شود و گذاري مييادشده، هزينه هر واحد توليد از مرحله اول مشخص و صرفاً در آن جاي
طور كه اشاره شد، در اين ينه متمركز خواهد بود. همانرو، بنگاه بر تعيين قيمت بهازاين
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شود كه در آن فرض سازي استفاده ميمطالعه، از رويكرد كينزي جديد براي مدل
توانند در هر ها نميشود. براساس اين فرض، همه بنگاهسازي ميچسبندگي قيمت وارد مدل

ه اين ويژگي مبنا و معيار دوره زماني نسبت به تعيين قيمت بهينه جديد اقدام كنند ك
آيد. هدف از انجام مرحله دوم مسئله بنگاه، چسبندگي قيمت در اين رويكرد به شمار مي

استخراج منحني عرضه كل اقتصاد است كه در الگوهاي تعادل عمومي با استفاده از يك 
  شود. منحني فيليپس و به صورت ارتباط بين نرخ تورم و شكاف توليد نشان داده مي

سازي فرض چسبندگي قيمت و استخراج منحني فيليپس با رويكرد كينزي منظور مدلهب
 2كه در اين مطالعه از بين آنها از روش ساهوك 1هاي مختلفي وجود داردجديد، روش

  شود. منظور استخراج منحني فيليپس استفاده مي)، به2006(
شوند؛ دو دسته تقسيم ميهاي اقتصادي به براساس روش ساهوك، در طول زمان بنگاه

هاي اقتصادي است كه در هر دوره قادر به تعيين از بنگاه دسته اول، شامل يك نسبت
قيمت جديد بهينه نيستند و صرفاً با استفاده از تورم دوره قبل، قيمت جديد خود را تعيين 

قادر به تعيين قيمت بهينه خود  tام در زمان jكنند. براساس اين، با فرض اينكه بنگاه مي
  كند: منظور تعيين قيمت جديد خود در اين دوره استفاده مينباشد، از رابطه زير به

  )13 (                                                                           )(111)( jtPtjtP   

)(كه در اين رابطه،  jP  قيمت بنگاهjشود، بنگاه به طور كه مشاهده ميام است. همان
نشان  كند كه اين نسبت با پارامتر نسبتي از تورم دوره قبل، قيمت جديد خود را تعيين مي

شود. قدر مسلم اينكه شود و به آن درجه تعديل قيمت نسبت به تورم گفته ميداده مي
ر تعيين قيمت جديد هرچه درجه تعديل بيشتر باشد، آنگاه تورم دوره قبل نقش بيشتري د

  خواهد داشت. 
قادر به تعيين قيمت  tمانده است كه در دورههاي باقياز بنگاه 1دسته دوم، شامل 

كنند كه در صورت ها قيمت جديد خود را به نحوي انتخاب ميبهينه خود هستند. اين بنگاه

    
  .1396توكليان و صارم،  -1

2- Sahuc 
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دوره زماني در آينده، سود تمام دوران حداكثر مقدار خود را داشته ثابت ماندن آن در يك 
ها به از بنگاه سازي وجود دارد، آن است كه نسبتباشد. نكته مهمي كه در اين نوع مدل

شوند و از قبل مشخص نيستند. بنابراين، براساس قانون اعداد صورت تصادفي تعيين مي
توان است. بنابراين، مي ت، احتمال عدم تغيير قيمت در آينده برابرتوان گفبزرگ مي

  منظور يافتن مسير بهينه قيمت به صورت زير نوشت: مسئله حداكثرسازي سود بنگاه را به
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دهد، در اين حالت، عامل تنزيل سود ادواري بنگاه ) نشان مي14طور كه رابطه (همان
stsو  شامل   است كه دومي به صورت كامالً تصادفي بوده و از نسبت مصرف  ,

. براساس اين، از حل مسئله يادشده، منحني 1شودخانوار در دو دوره متوالي مشخص مي
  شود:فيليپس كينزي جديد به صورت زير حاصل مي
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انحراف لگاريتمي هزينه نهايي حقيقي حول روند بلندمدت و  tmcكه در اين رابطه، 
p
t   .شوك فشار هزينه است  

   متغیرهاي كالن زمانیروند  - 3-3

هاي عرضه رو، بخشاز آنجا كه مدل مورد استفاده يك الگوي تعادل عمومي است، ازاين
سازي و پس از آن، تعادل اقتصادي مشخص شود. زمان مدلهمطور و تقاضا بايد به

ازاي هر مقدار تقاضا شده، بايد عرضه آن نيز مشخص شود. مقادير عرضه و بنابراين، به
گذاري و توليد، كار، سرمايه، سرمايهتقاضاي تعدادي از متغيرهاي كالن، از جمله: نيروي

ره قرار گرفت، اما عرضه تعدادي ديگر كننده و توليدكننده مورد اشادر دو بخش مصرف
شود. بنابراين، در اين بخش، متغيرهايي كه از گذار اقتصادي مشخص مياز سوي سياست

  گيرند. شوند، مورد بحث قرار ميگذار تعيين و مشخص ميرفتار سياست
    

  .1396توكليان و صارم،  -1
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براساس قيد بودجه خانوار، يكي از اجزاي مصارف خانوار نگهداري تراز اسمي پول 
شرط مرتبه اول حداكثرسازي تابع مطلوبيت نسبت به آن، تابع تقاضاي پول را است كه 

سازد. براساس اين، تعادل بازار پول مستلزم تعيين عرضه پول در كشور است مشخص مي
شود. از آنجا كه در مدل حاضر بخش طور معمول از سوي بانك مركزي مشخص ميكه به

ول برابر پايه پولي بوده و بنابراين، الزم است رو، عرضه پبانكي لحاظ نشده است، ازاين
روند پايه پولي در طول زمان مشخص شود. پايه پولي به دو صورت، برحسب مصارف يا 
منابع، قابل تعريف بوده كه با در نظر گرفتن اجزاي منابع آن، تعريف آن به صورت زير 

  قابل بيان است:
)16                                       (                                                     tGDtFRtM   

بدهي بخش دولتي به  tGDذخاير خارجي بانك مركزي و  tFRكه در رابطه يادشده، 
) به صورت 14شده رابطه (بانك مركزي است. با استفاده از بسط تيلور مرتبه اول، خطي

  زير است: 

)17          (                                                                       tgd
M

GD
tfr

M

FR
tmm   

به ترتيب مقادير پايه پولي، ذخاير خارجي  GDو  M ،FRكه در رابطه يادشده، 
به ترتيب مقدار  tgdو  tfrبانك مركزي و بدهي دولت در حالت وضعيت پايدار و 

  شده ذخاير خارجي و بدهي دولت حول نقطه وضعيت پايدار است. انحراف خطي
ذخاير خارجي بانك مركزي از محل درآمدهاي ارزي كشور افزايش و از محل 

توان گفت، قسمتي از درآمد ارزي يابد. به عبارت ديگر، ميمصارف ارزي كاهش مي
اي تأمين واردات، صادرات كشور باعث افزايش ذخاير خارجي و بخشي از ارز مورد نياز بر

توان قاعده مربوط به ذخاير خارجي بانك شود. براساس اين، ميباعث كاهش ذخاير مي
  مركزي را به صورت زير نوشت:  

)18                                                                   (tttt IMdEXdFRFR 211    
 به 2dو  1dبه ترتيب واردات و صادرات كشور و  tEXو  tIMكه در رابطه يادشده، 

شده ترتيب سهم صادرات و واردات در تغييرات ذخاير خارجي است. براساس اين، خطي
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  ) حول نقطه وضعيت پايدار به صورت زير است: 16رابطه (

)19                                                            (tim
FR

IM
dtex

FR

EX
dtfrtfr 211   

شده واردات و صادرات و همچنين به ترتيب خطي texو  timكه در رابطه يادشده، 
IM وEX  مقادير واردات و صادرات در وضعيت پايدار هستند. در اين الگو فرض
  شود، واردات تابعي از توليد ملي است:  مي

)20                                                                                                      (tYctIM 1  
نسبت واردات به توليد ملي است. همچنين صادرات شامل  1cتوليد ملي و  tYكه 

شده آن به صورت زير ) بوده كه خطيtNL) و غيرنفتي (tOILمجموع صادرات نفتي (
  است: 

)21  (                                                                               tnl
EX

NL
toil

EX

OIL
tex   

به ترتيب مقادير وضعيت پايدار صادرات نفتي و غيرنفتي و حروف  NLو OILكه
شود، درآمد نفتي شده آنها حول روند بلندمدت است. همچنين فرض ميكوچك مبين خطي

كند كه در هر دوره زماني به دليل اثر از يك فرآيند خودهمبسته مرتبه اول تبعيت مي
 شود: شود كه اين رابطه به صورت زير بيان ميوصولي درآمد نفت كمتر ميها، مقدار تحريم

)22         (                                                         s
tXtoiltoilatoil  1, 

  شود: براساس اين، خالص صادرات به صورت زير تعريف مي
)23                                                                                        (tIMtEXtNEX   

) حول نقطه وضعيت پايدار به 21شده رابطه (خالص صادرات است و خطي tNEXكه 
  شود: صورت زير تعريف مي

)24     (                                                                      tim
NEX

IM
tex

NEX

EX
tnex   

مقدار خالص صادرات در وضعيت  NEXشده صادرات ومقدار خطي tnexكه 
 بلندمدت است. 

دارد، نرخ بهره اسمي است. در متغير مهم ديگري كه روابط اقتصاد كالن به آن بستگي 
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كنيم، نرخ بهره در اقتصاد ايران به صورت انفعالي و با توجه به اين مطالعه فرض مي
  دهد: هاي درآمد نفتي از خود واكنش نشان مينوسان
)25   (                                                                                   toilFtrFtr 211   

02كه در رابطه يادشده،  F 01و F .  
كالم است و به صورت همچنين قاعده پولي مورد استفاده در اين مطالعه از نوع مك

  شود: ميزير فرض 
)26                                                                            (tybtbtrbtm 3211    

110شده توليد ملي است و خطي tyكه در رابطه يادشده،  b ،02 b  03و b .  
  شود:منظور بيان شرط تسويه بازار، اتحاد درآمد ملي به صورت زير بيان ميدر نهايت، به

)27                                                                              (tNEXtGtItCtY   
شود به مخارج دولتي است و در مدل حاضر فرض مي tGكه در رابطه يادشده، 
) حول نقطه وضعيت پايدار 25شده رابطه (شود. خطيزا تعيين ميصورت يك مقدار برون

  به صورت زير خواهد بود: 

)28   (                                                           tnex
Y

NEX
tg

Y

G
tiY

I
tc

Y

C
ty   

به ترتيب مقادير وضعيت پايدار توليد، مصرف و مخارج  Gو Y ،Cدر اين رابطه، 
 دولت است. 

  هاشوك سازيشبیهبرآورد الگو و  -4

شده حاصل از شرايط بهينه مرتبه اول و همچنين اتحادهاي در بخش قبل، معادالت خطي
فرآيند گذار استخراج شد. بنابراين، سيستم معادالت مورد استفاده در مربوط به رفتار سياست

هاي مورد شود. دادهشده است و پارامترهاي آنها برآورد ميتخمين شامل معادالت خطي
بوده كه اطالعات آن از پايگاه  1368 -  1393استفاده در اين مطالعه، شامل سري زماني دوره 

سري زماني بانك مركزي استخراج شده است. همچنين متغيرهاي مورد استفاده در فرآيند 
ل توليد، مصرف، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز حقيقي پول، ذخاير خارجي بانك برآورد شام
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منظور محاسبه گذاري است. همچنين در اين مطالعه بهمركزي، واردات، صادرات و سرمايه
شده كه در واقع، مبين شكاف توليد بوده، از روش فيلتر كالمن استفاده شده توليد ملي خطي

  پرسكات استفاده شده است.  - تغيرها از فيلتر هودريك شده ساير مو در محاسبه خطي
قبل از برآورد الگو الزم است با حل الگو اين اطمينان حاصل شود كه آيا مدل داراي 
تعادل يگانه باثبات است يا خير. چون اين مرحله قبل از برآورد مدل و تخمين 

ده براي پارامترهاي الگو رو، حل الگو براساس مقادير اوليه تعريف شپارامترهاست، ازاين
كان است كه براساس آن،  -شود. روش مورد استفاده در حل الگو، روش بلنچارد انجام مي

طور ثبات ماتريس ضرايب بهتعادل يگانه باثبات مستلزم آن است كه تعداد مقادير ويژه بي
تعداد مقادير ويژه دهد كه دقيق برابر تعداد متغيرهاي انتظاري الگو باشد. حل الگو نشان مي

كان  -رو، شرط بلنچارد بوده كه معادل متغيرهاي انتظاري الگو است؛ ازاين 5ثبات برابر بي
  برقرار بوده و الگو داراي تعادل باثبات است. 

پس از حل الگو الزم است روش برآورد پارامترها مشخص شود. در اين مطالعه، از 
شود. در روش بيز پارامترهاي الگو به صورت ه ميروش بيزين براي تخمين پارامترها استفاد

شوند و بنابراين، الزم است براي هريك از آنها يك تابع توزيع تصادفي در نظر گرفته مي
ها شود. اين تابع قبل از مشاهده دادهدر نظر گرفته شود كه به آن تابع توزيع پيشين گفته مي
شود. مرحله باني نظري تعريف ميو براساس حدس و اطالعات محقق و همچنين لحاظ م

دوم، وارد كردن داده و استفاده از اطالعات درون آن است. به عبارت ديگر، در روش 
بيزين با استفاده از روش بيز، اطالعات حاصل از توابع توزيع پيشين با اطالعات حاصل از 

توزيع براي  شود. هدف از برآورد، استخراج تابعها تركيب و عمل برآورد انجام ميداده
هريك از پارامترها بوده كه به تابع توزيع پسين معروف است. در واقع، تابع توزيع پسين 

ها است كه يك ميانگين وزني از تابع چگالي احتمال پيشين پارامترها و تابع احتمال داده
  شود. نمايي وارد قاعده بيز مياين تابع احتمال به صورت تابع درست

رو، كسب شوند، ازاينرها به صورت تصادفي در نظر گرفته مياز آنجا كه پارامت
هاي مكرر قابل انجام بوده كه اين عمل با استفاده گيرياطالعات از آنها با استفاده از نمونه
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منظور استفاده از اين اصل الزم است كارلو قابل انجام است. همچنين بهاز اصل مونت
عنوان اين مشخص شود كه از زنجيره ماركف به فرآيند توليد توابع چگالي احتمال نيز

منظور استخراج توابع توزيع پسين الزم است شود. بنابراين، بهفرآيند استفاده مي
كارلو با زنجيره ماركف حل شوند كه در اينجا از روش هاي حاصل از اصل مونتانتگرال

  شود. هستينگز براي حل آن استفاده مي -متروپليس 
اند، مقادير برآورد هاي اشاره شده كه در حل الگو استفاده شدهشبا توجه به رو

  ،گزارش شده است.1پارامترها در جدول شماره 

  نتایج تخمین پارامترهاي الگو با استفاده از روش بیزین -1جدول 

  تابع توزيع پيشين  انحراف استاندارد  مقدار پسين  مقدار پيشين نماد

h  7/0  81/0  1/0  بتا  
 5/1  8/1  2/0  گاما  
j 

  گاما  2/0  59/1 5/1
 

  بتا  01/0  98/0  98/0
z 4  51/0  1  گاما  
 025/0  13/0  01/0  بتا  
a 3/0  61/0  05/0  بتا  
 5/0  65/0  1/0 بتا  

1b 
  بتا  05/0  39/0  3/0

2b 
  گاما  05/0  26/1  35/1

3b  8/0 1/0 1/0 بتا 

 5/0  95/0  1/0  بتا  

2F 
  بتا  1/0  97/0  8/0

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته
هاي مستخرج از روش دست آمده، الزم است آمارهمنظور بررسي صحت نتايج بهبه

ها در سه دسته قابل بررسي است كه طور كلي اين آمارهبيزين مورد ارزيابي قرار گيرد. به
  شود. در ادامه به آنها اشاره مي
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   كارلو با زنجیره ماركفاصل مونت آماره - 1-4

شود. سازي الگو استفاده ميمنظور شبيههاي ماركفي متفاوت بهدر روش بيزين از زنجيره
ازاي هر زنجيره، شاهد يك واريانس منحصر به آن هستيم و همچنين بين بنابراين، به

بود. در حالت استاندارد انتظار اي خواهيم هاي مختلف شاهد واريانس بين زنجيرهزنجيره
 - 2به مقدار ثابتي ميل كند و  زنجيرهواريانس درون -1رود با افزايش حجم نمونه، مي

مبين تركيب وزني واريانس  Qاي به صفر ميل كند. بنابراين، اگر متغير واريانس بين زنجيره
باشد، آنگاه  نجيرهزمبين واريانس درون Cزنجيره باشد و متغير اي و درونبين زنجيره

يك خط باثبات و  Cمسير زماني متغير  -1برآورد الگو در صورتي قابل اعتماد است كه 
 - گرا شود. اين آزمون به آماره مونت كارلو هم Cبه مسير  Qمسير  -2بدون نوسان باشد و 

) معروف است كه نتايج آن براي سه گشتاور اول شامل MCMCزنجيره ماركف (
شود و نمودار آن ) گزارش ميm3) و چولگي (m2)، واريانس (Intervalميانگين (

  ، است. 1براي الگوي حاضر به صورت نمودار شماره 

  الگوي برآورد شده MCMCآماره  -1نمودار 
  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

زنجيره و بين دهنده تركيب وزني واريانس درون، خط بااليي نشان1در نمودار شماره 
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طور كه مشاهده اي است. همانزنجيرهدهنده واريانس درونخط پاييني نشان اي وزنجيره
رو، شوند و ازاينگرا مينوساني همشود، اين دو خط براي اين الگو به صورت غيرمي

  برآورد كلي الگو قابل اطمينان است. 

  بروكز  –آماره گلمن  - 2-4

تنها صحت كلي برآورد رو، نهمختلفي است، ازاينبا توجه به اينكه الگو شامل پارامترهاي 
الگو بايد بررسي شود، بلكه اعتبار برآورد تمام پارامترها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

طور دقيق همان شود كه بهبروكز استفاده مي –گلمن  MCMCبدين منظور، از آماره 
در صورتي صحيح و قابل اعتماد تفسير بخش قبلي را دارد. براساس اين، تخمين پارامترها 

گرا شوند. نتيجه اين آزمون براي پارامترهاي است كه خطوط باال و پايين بدون نوسان هم
  ، آمده است. 2الگو در نمودار شماره 
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  گلمن بروكز پارامترهاي الگو MCMCآماره  -2نمودار 

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته
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است، خطوط باال و پايين براي تمام ، مشخص 2طور كه از نمودار شماره همان
توان براساس اين آماره نيز از صحت برآورد پارامترها گرا بوده و ميپارامترهاي الگو هم

  اطمينان يافت. 

  مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین  - 3-4

گيري اطالعات اوليه، ابتدا توابع منظور شكلطور كه اشاره شد، در روش بيزين بههمان
شود و سپس، با استفاده از آنها توابع توزيع يشين براي پارامترهاي الگو تعريف ميتوزيع پ

شوند. همچنين آن نقطه از تابع توزيع پسين كه داراي بيشترين مقدار پسين استخراج مي
شود. بنابراين، انتظار داريم هنگام اي انتخاب ميعنوان مقدار برآورد نقطهفراواني باشد نيز به

وابع توزيع پسين شاهد دو پيامد باشيم؛ نخست اينكه براساس تئوري چگالي استخراج ت
مزدوج، شكل تابع توزيع پسين و پيشين نبايد خيلي متفاوت از هم باشند و دوم آنكه، با 

ها در فرآيند تخمين، شكل تابع توزيع پسين بايد شبيه به نرمال باشد و توجه به  حجم داده
توزيع پسين و پيشين نبايد خيلي مشابه هم باشند. از سويي،  اين، مبين آن است كه توابع

كند كه قادر به شناسايي نقطه حداكثر ياب روش بيزين به نحوي عمل ميالگوريتم بهينه
  تابع توزيع پسين باشد. 

نمودارهاي مربوط به  -1بنابراين، نتايج حاصل از برآورد در صورتي صحيح است كه 
ياب نقطه بهينه -2نه خيلي متفاوت و نه خيلي شبيه به هم باشند و  توابع توزيع پسين و پيشين

موفق به شناسايي نقطه حداكثر تابع توزيع پسين شده باشد كه اين از طريق رسم يك خط 
شود كه خط شود. براساس اين، شرط دوم در صورتي برقرار ميچين مشخص مينقطه
، 3. نتيجه اين آزمون در نمودار شماره چين از نقطه ماكزيمم تابع عبور كرده باشدنقطه

  گزارش شده است. 
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  مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین پارامترها -3نمودار 

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

دهد، هر دو شرط مربوط به مقايسه توابع توزيع ، نشان مي3طور كه نمودار شماره همان
  كند. آماره نيز صحت نتايج برآورد را تأييد ميرو، اين پسين و پيشين برقرار است و ازاين

  اقتصادي سازي شوك تحریمشبیه - 4-4

انرژي بر  –هاي مالي در اين قسمت با توجه به الگوي برآورد شده، اثر شوك تحريم
سازي طور كه در قسمت مدلگيرد. همانمتغيرهاي كالن اقتصادي مورد بررسي قرار مي

شود هاي مالي و انرژي در قالب شوك وارد معادالت ساختاري ميمالحظه شد، اثر تحريم
هاي خانوار و و سازوكار بسط آن در سيستم طراحي شده از طريق اثرگذاري آن بر بخش

ها به ميزان شود، در صورتي كه شوك تحريمتوليدكننده است. در اين قسمت فرض مي
كالن اقتصادي خواهد گذاشت.  يك واحد اتفاق افتد چه اثري بر مسير پوياي متغيرهاي
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 ، آمده است. 4ساز در نمودار شماره نتايج مربوط به اين شبيه

 

  سازي شوك تحریمنتایج حاصل از شبیه -4نمودار 

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

ها ) در ابتداي وقوع تحريمCميزان مصرف ( ، با وقوع تحريم4براساس نمودار شماره 
تواند ناشي از افزايش شود. اين موضوع ميمقدار سيكل آن منفي مييابد و كاهش مي

هاي خانوار، كاهش قدرت خريد و نااطميناني نسبت به آينده باشد. در اين حالت، هزينه
گذاري خود خواهد كاست كه براساس اين نمودار، ميزان آن خانوار نيز از حجم سرمايه
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)iگذاري، سرعت انباشت د. با كاهش مخارج سرمايهرس) در ابتداي دوره تقريباً به صفر مي
گيرد. ) روندي منفي به خود ميkشود و حجم تشكيل سرمايه (سرمايه در اقتصاد كمتر مي

يابد و اين، ) افزايش ميrkگذاري (با كاهش حجم سرمايه، نرخ بهره پرداختي بابت سرمايه
  . ) خواهد بودmcpهر واحد توليد ( به معناي افزايش هزينه
يابد و بنابراين، سطح ) نيز افزايش ميpiهاي توليد، تورم اقتصاد (با افزايش در هزينه

ها روندي افزايشي خواهد گرفت. با توجه به افزايش تورم، سطح دستمزد عمومي قيمت
يابد. از سويي، به دليل كاهش سطح مصرف و ) نيز افزايش ميWكار (نيروي
هزينه هر واحد توليد، ميزان توليد كل اقتصاد كاهش و  گذاري و در كنار افزايشسرمايه

  ) نيز كاهش قابل توجهي خواهد يافت. yشكاف توليد (
از آنجا كه عمده درآمدهاي ارزي ايران از ناحيه فروش نفت و مشتقات آن است، با 

رو، صادرات كشور ) كاهش و ازاينoilتحريم انرژي درآمد ارزي حاصل از فروش نفت (
)exيابد. با كاهش درآمدهاي ارزي، ميزان واردات (كاهش مي ) نيزim(  نيز كاهش

) به صورت انفعالي نسبت به درآمدهاي نفتي واكنش نشان dcbيابد. چون نرخ بهره (مي
دهد، بنابراين، كاهش اين درآمد نسبت به روند بلندمدت آن، باعث كاهش نرخ بهره مي

 شود. اسمي اقتصاد مي

  هاي الگوواریانس شوكتجزیه  - 5-4

هاي اقتصادي مانند يك شوك وارد فرآيند با توجه به اينكه در مدل اين مطالعه تحريم
توان با استفاده از روش تجزيه واريانس سهم هريك از رو، ميسازي شده است، ازاينمدل

گذاري و تورم هاي الگو را بر نوسان متغيرهاي شكاف توليد، مصرف، سرمايهشوك
  ، آمده است.2ت آورد. نتيجه يادشده در جدول شماره دسبه
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  تجزیه واریانس نوسان برخی از متغیرهاي الگو -2جدول 

  شرح
شوك 

  گذاريسرمايه
شوك 
  تورم

شوك 
  نرخ بهره

شوك تراز 
  حقيقي پول

شوك 
سياست 
  پولي

شوك 
مخارج 
  دولت

شوك 
  تحريم

  17/0  1/0  46/0  54/97  0  59/1  14/0  مصرف
  1/0  0  01/0  82/2  0  02/0  05/97  گذاريسرمايه

  03/0  08/91  01/0  8/2  77/2  01/0  31/3  توليد
  16/0  79/0  0  07/0  02/0  44/93  52/5  نرخ تورم
  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

كننده عنوان عامل تعيين، شوك تراز حقيقي پول به2براساس نتايج جدول شماره 
هاي مصرف دارد. همچنين شوك اثرگذاري را بر نوسانقدرت خريد خانوار بيشترين 

گذاري بيشترين شود. سرمايههاي مصرف تلقي ميتحريم، چهارمين شوك مهم بر نوسان
كند و شوك تحريم سومين عامل گذاري دريافت مياثرگذاري خود را از شوك سرمايه

دهنده گذاري نشانسرمايهآيد. با توجه به اينكه شوك هاي آن به شمار ميمهم در نوسان
رو، خود تابعي از شوك تحريم است. گذار و محيط اقتصادي است، ازاينتمايالت سرمايه

ها، اثر كمتري بر نوسان توليد دارد، به همچنين شوك ناشي از تحريم، نسبت به ساير شوك
نحوي كه بيشترين سهم ناشي از شوك مخارج دولتي است. در نهايت، نرخ تورم نيز 

هاي هاي مالي و انرژي است، اما بيشترين سهم ناشي از شوكگرچه متأثر از شوكا
گذاري و مخارج دولت است. در حالتي كه شوك تورمي خود تابعي از تورمي، سرمايه
ها باشد (كه به دليل انتظارات تورمي ناشي از آن، فرض قابل قبولي است)، شوك تحريم

  قابل توجهي بر نوسان تورم در ايران دارد.  توان گفت، شوك تحريم آثارآنگاه مي

  آشكار شده اقتصاد ایرانواقعیات  - 6-4

عنوان يك هاي دنياي واقعي بهتوان از دادهبر آن ميهاي مبتنيدر كنار برآورد الگو و تحليل
هاي توصيفي نمونه مورد منبع مهم تحليل شرايط استفاده كرد. در واقع، با استفاده از آماره
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توان در مورد روند زماني متغيرها در طول يك دوره اظهارنظر كرد. بدين منظور ده مياستفا
  گيرد. هاي مورد استفاده بررسي و مورد تحليل قرار ميهاي آماري دادهدر اين قسمت ويژگي

  1368- 1393روند زمانی شكاف تولید و تورم در دوره فصلی  -5نمودار 

  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

شروع شد كه در آن نظام بانكي كشور  1385طور مشخص از آبان هاي مالي بهتحريم
با تحريم دالر، دامنه آن بيشتر شد، اما  1387تحت تحريم قرار گرفت. سپس، از سال 

با ايجاد  1391با قطع شبكه سوييفت و از تير  1390اسفند  27ها از شديدترين تحريم
ها را از نظر شدت توان بازه زماني تحريمبنابراين، ميمحدوديت بر فروش نفت آغاز شد. 

متغير كالن اقتصادي شامل  4عمل به سه دوره يادشده تفكيك كرد. براساس اين، روند 
گيرد. گذاري در اين دوره مورد بررسي قرار ميشكاف توليد، تورم، مصرف و سرمايه

تورم از روند بلندمدت آن را نشان ، روند زماني شكاف توليد و انحراف 5نمودار شماره 
تورم باالتر از مقدار  1387و  1385هاي شود، در سالطور كه مشاهده ميدهد. همانمي

تنها بيشتر بوده، بلكه روندي شتابان داشته است. نه 1391روند بلندمدت آن بوده و در سال 
با شدت بيشتر،  1391خصوص سال هاي يادشده، بهدر طرف مقابل، شكاف توليد در سال

منفي بوده است. بنابراين، كشور در اين ادوار با پديده ركود تورمي مواجه بوده كه حاكي 
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هاي مالي و انرژي گسترده دليل از وقوع شوكي از جنس فشار هزينه است. در واقع، تحريم
  اين شوك بوده است. 

  1368-1393گذاري در دوره فصلی روند زمانی مصرف و سرمایه -6نمودار 

  هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.مأخذ: داده

گذاري از روند بلندمدت دهنده انحراف مصرف و سرمايه، نشان6نمودار شماره 
و  1387، 1385هاي گذاري در سالطور كه مشخص است، سيكل سرمايهآنهاست. همان

عبارت ديگر، با منفي بوده كه حاكي از كاهش آن نسبت به سطح بلندمدت است. به  1391
گذاري در كشور كاسته شده است. ها، از تمايل به سرمايهوقوع نااطميناني ناشي از تحريم

، آمده است. اگرچه در 6مصرف، دومين متغير كالن اقتصادي بوده كه در نمودار شماره 
و  1387هاي ها بر مصرف كل نيستيم، اما در سالشاهد اثرات منفي تحريم 1385سال 
  هش مصرف نسبت به روند بلندمدت آن محسوس و قابل مشاهده است. كا 1391

هاي تحريم، دهد كه در سالمسير زماني چهار متغير كالن اقتصادي يادشده نشان مي
مقدار سيكل حاصل از نوسان متغيرها حول روند بلندمدت منفي شده و كاهش مقادير 

سازي مؤيد نتايج حاصل از شبيه حقيقي آنها را طي دوره به همراه داشته است. اين روند
هاي اقتصادي باعث كاهش توليد، الگو است كه در آن وقوع شوك ناشي از تحريم

  شود.   گذاري و افزايش تورم ميمصرف، سرمايه
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  پیشنهادهاگیري و نتیجه -5

هاي هاي اقتصادي، بخشسازي الگو، با اعمال تحريمبراساس نتايج حاصل از شبيه
شوند. از سويي، نرخ انباشت سرمايه و مصرف با روندي كاهشي مواجه مي گذاري،سرمايه

هاي تنها از قسمتيابند. بنابراين، نهكار افزايش مياجاره سرمايه و نرخ دستمزد نيروي
هاي مرتبط با توليد نيز روندي افزايشي شود، بلكه هزينهتقاضاي كل اقتصاد كاسته مي

پديده فشار بر سطح توليد و افزايش شكاف توليد در اقتصاد گيرد. نتيجه توأمان اين دو مي
است. از سويي، به دليل اينكه تحريم انرژي با وضع محدوديت بر فروش نفت است، در 

تبع آن، صادرات كل نيز كاهش زمان وقوع آنها، ميزان وصولي درآمد نفتي كاهش و به
كاهش توانايي مبادالت مالي در يابد. از سويي، به دليل فشار بر نرخ ارز و همچنين مي

  يابد. الملل، واردات نيز كاهش ميسطح بين
دهنده آن است كه شوك تحريم بر متغيرهاي نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان

تواند مسير پوياي آنها را در گذاري و تورم اثرگذار بوده و ميكالن مصرف، توليد، سرمايه
ها به شوك تحريم هاي ساير بخشهمچنين به دليل وابستگي شوكطول زمان متأثر سازد. 

گذاري و نرخ تورم، نسبت به ساير متغيرها، توان انتظار داشت كه سرمايهاقتصادي، مي
  هاي مالي و انرژي داشته باشند.    باالترين تأثيرپذيري را از تحريم

گذاري ست حوزه سياستها بايد اولويت نخبنابراين، رهاسازي اقتصاد از قيد تحريم
كشور باشد. اين رويكرد موجب تقويت بخش خارجي، رشد تشكيل سرمايه و نوسازي 

خود باعث نوبهشود كه بههاي غيرنفتي ميبخش صنعت و گسترش رشد اقتصادي به بخش
تر با محوريت بخش كاهش اتكاي كشور به بخش نفت و گذار به سمت اقتصاد متنوع

گذاري و هاي كمرشكن تجارت، سرمايهن حال، مانع محدوديتشود و در عيخصوصي مي
  تأمين مالي اقتصاد ايران خواهد شد.
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