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 .6هقذهِ
هؿئلِ اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض همبیؿِ ثب وبالّبي ٍاضزاسي ،اظ آى خْز وِ هٌدط ثِ
افعایف ضقس الشهبزي ،وبّف ثيىبضي ٍ ذَزوفبیي هيقَزّ ،وَاضُ هَضز سَخِ ثؿيبضي اظ
الشهبززاًبى ثَزُ اؾز .ثب هغطح قسى هميبؾي ثب ػٌَاى "ؾز اؾىيل "1سَؾظ قيوخ ٍ قطهب

2

( ،)1987هليگطایي یب اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي ثطاي وكَضّبي هشفبٍر زض ؾغح
خْبًي ثطضؾي ٍ ؾٌدفدصیط قس .الجشِ زض الشهبز ایطاى هؼيبض زليمي اظ هيعاى اضخحيز ههطف
وبالّبي زاذلي ٍخَز ًساضز.
حميمي ( )1384زض همبلِ ذَز ًكبى زاز ههطفوٌٌسگبى ثب هميبؼ هليگطایي ثبال ،اضظیبثي
ثْشطي اظ وبالّبي زاذلي زاضًس .ثْبیي ٍ ديؿبًي (ً 3)2009كبى زازًس هليگطایي زض ههطف اظ
اّويز ثبالیي زض الشهبز ایطاى ثطذَضزاض اؾز ٍ ایطاًيبى زض همبیؿِ ههطف وبالّبي ایطاًي ٍ
آهطیىبیي سوبیل ثيكشطي ثِ ههطف وبالّبي ایطاًي زاضًس.
اگط وبالّبي لبثل سدبضر ضا ثب اغوبو وبالّبي ٍاضزاسي زض ًظط ثگيطین ،ؾْن وبالّبي لبثل
سدبضر اظ ول ؾجس ههطفي ذبًَاض زض ؾبل  ،1394حسٍز  47/5هحبؾجِ قسُ اؾز 4.ثطذي
هغبلؼبر هبًٌس دػٍّف نويوي ،سْطاًچيبى ٍ اثطاّيوي ( )1393ضطیت اّويز وبالّبي لبثل
سدبضر زض ؾجس ههطفي ذبًَاض ضا ثِ ػٌَاى ؾْن ههطف وبالّبي ٍاضزاسي زض ؾجس ههطفي
ذبًَاضّب زضًظط گطفشِاًس .ثب ٍخَز ایي ،ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ًويسَاى وبالّبي لبثل سدبضر ضا
وبهالً هؼبزل ثب وبالّبي ٍاضزاسي زض ؾجس ههطفي ذبًَاض زاًؿز ،ثِ ًظط هيآیس ایي ؾْن
هيثبیؿز ثِ همساض ووشطي سؼسیل گطزز.
زض اوثط هسلّبي سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي زض ؾبلّبي اذيطًَ ،ػي اضخحيز ههطف
وبالّبي زاذلي 5هؼطفي قسُ اؾز (نلَيسجبض ٍ ًبئيٌي1393 ،؛ فطخي ٍ افكبضي.)1394 ،
ثب ٍخَز اّويز ثبالي اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض الشهبز ایطاى ،اوثط هغبلؼبر
هَخَز ثب ضٍیىطز هسلّبي سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي ثِ ثطضؾي اثطار ؾيبؾزگصاضي ثط
1

CETSCALE
Shim & Sharma
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Bahaee & Pisani
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ثطاؾبؼ گعاضـّبي الشهبزي هٌشكطُ ثبًه هطوعي ج.ا.ا زض دبیگبُ اعالػبسي ثبًه.
Home Bias in Consumption
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هشغيطّبي والى الشهبزي زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّبي ثطٍىظا دطزاذشِاًس ٍ ّيچ یه اظ هسلّبي
الشهبزي هَخَز زض ایي ظهيًٌِ ،شبیح ٍخَز ٍ سغييط اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي ٍ اثطار
آى ثط هشغيطّبي والى الشهبزي ضا زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّبي ثطٍىظا ثطضؾي ًىطزُاًس.
ثب سَخِ ثِ ٍخَز قىبف سحميمبسي زض ایي ظهيٌِ ،ایي همبلِ ثب زضًظط گطفشي اضخحيز
ههطف وبالّبي زاذلي زض الشهبز ایطاى ،ثِ زًجبل عطاحي یه هسل سؼبزل ػوَهي دَیبي
سهبزفي 1اؾز وِ ًشبیح ٍخَز ٍ سغييط اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي ضا زض ٌّگبم ثطٍظ
سىبًِّبي ثطٍىظا ثِ ذَثي ًكبى زّس.
زض ضاؾشبي ًيل ثِ ایي ّسف ،اظ یه الگَي سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي اؾشفبزُ قسُ
اؾز .ایي الگَ اظ سطويت ذبًَاضّب ،ثٌگبُّب ،ثرف ًفز ،زٍلز ،قطایظ سؿَیِ ثبظاض ٍ لبػسُ
ؾيبؾزگصاضي دَلي سكىيل قسُ اؾز .ههطف ذبًَاضّب اظ سطويت ههطف وبالّبي زاذلي ٍ
ههطف وبالّبي ٍاضزاسي سكىيل هيقَز .ؾْن ههطف وبالّبي ٍاضزاسي زض ایي الگَ ثب سَخِ ثِ
ؾبیط هغبلؼبر حسٍز  20زضنس زضًظط گطفشِ قسُ اؾز .زض ایي الگَ ًْبیشبًٍ ،اوٌف هشغيطّبي
والى الشهبزي ًظيط ههطف ٍ سَضم زض هَاخِ ثب سىبًِّبي زضآهس ًفشي ٍ سىٌَلَغي زض زٍ
حبلز هدعا ،ثب سغييط اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي ،هَضز اضظیبثي لطاض هيگيطزّ .وچٌيي
ًكبى زازُ ذَاّس قس وِ زض ظهبى ثطٍظ سىبًِّبي ثطٍىظا ثِ الشهبزٍ ،خَز اضخحيز ههطف
وبالّبي زاذلي ،ثب ایدبز ًَؾبى زض ًطخ اضظ ،اظ ثطٍظ ًَؾبى قسیس زض هشغيطّبي والى الشهبزي
ثِ ٍیػُ ههطف ٍ سَضم سب حسٍزي خلَگيطي ذَاّس وطز.
همبلِ حبضط زض قف ثرف ؾبظهبًسّي قسُ اؾز وِ زض ازاهِ ازثيبر سحميك ثطضؾي
هيقَز ٍ زض ثرف ؾَم ،سهطیح هسل ثيبى ذَاّس قس؛ ثرف چْبضم ثِ هحبؾجِ دبضاهشطّبي
الگَ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍیىطز ثيعي اذشهبل یبفشِ؛ زض ثرف دٌدن ثِ حل الگَ دطزاذشِ ٍ زض
ًْبیزً ،شبیح ٍ سَنيِّبي ؾيبؾشي اضائِ هيقَز.
 .2هزٍری بز ادبیات
ثب سَخِ ثِ اػوبل سحطینّبي الشهبزي ٍ وبّف چكنگيط ليوز ًفز عي ؾبلّبي اذيط ،ثرف

)Dynamic Stochastic General Model (DSGE
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سَليسي وكَض ثب ضوَز هَاخِ قسُ اؾز .اظ ؾَي زیگط ،ایي ضوَز ثب افعایف وبالّبي ٍاضزاسي
ثب ويفيز ًبظل ،زض ثبظاضّبي زاذلي سكسیس قسُ اؾز .زض ایي ثيي ،ثب سَخِ ثِ هجبًي الشهبز
همبٍهشي ،ههطف وبالّبي سَليس زاذل هيسَاًس ثِ ضًٍك چطذِ سَليس ٍ افعایف ضقس الشهبزي
زضٍىظا ووه قبیبًي وٌس .سدبضر ذبضخي ٍ حضَض وبالّبي ذبضخي زض ؾجس ههطفوٌٌسُ زض
هسلّبي اثشسایي ويٌعیي هبًٌس هسلّبي هبوالح )1943( 1سب هسلّبي خسیسسط هبًٌس هسل
هبًسل ٍ )1963( 2فلويٌگ )1962( 3ثب فطو خبثِخبیي وبهل ؾطهبیِ ،ثِ ػٌَاى خعء
خسایيًبدصیطي اظ فؼبليزّبي الشهبزي هغطح ثَزُ ٍ سوبیل ثيكشط ثِ ههطف وبالّبي زاذلي
زض ثغي هسلّبي الشهبزي (ثب ٍخَز ػسم اقبضُ نطیح) ًْبزیٌِ هيثبقس.
ثطگيي )2006( 4زض هغبلؼِ ذَز سَليس ضا سطويجي اظ وبالّبي زاذلي ٍ ٍاضزاسي سلمي ورطزُ ٍ
فطو هيوٌس ؾْن وبالّبي ٍاضزاسي زض سَليس زض همبیؿِ ثب وبالّبي زاذلري ووشرط اؾرز .هرسل
هَضز اؾشفبزُ ٍي ثب ضٍـ حساوثط ضاؾزًوبیي سرويي ظزُ قسُ اؾزًْ .بیشبً ثطگيي ثرب زض ًظرط
گطفشي سبثغ ؾيبؾز دَلي ثِ ثطضؾي اثطار هرشلف سىبًِّبي ٍاضز قرسُ ثرِ الشهربز (اظ خولرِ
سىبًِ ؾْن وبالّبي زاذلي اظ سَليس) ثط هشغيطّبي والى الشهبزي هيدطزاظز.
فبیب ٍ هًَبؾلي )2007( 5زض یه هسل ًَويٌعي ثِ سحليل ؾيبؾز دَلي ثْيٌِ ثب زض ًظط
گطفشي اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي دطزاذشٌسٍ .خَز اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض
هسل آىّب ثبػث هيقَز ثب ٍضٍز سىبًًَِ ،ؾبًبر ًطخ اضظ اؾوي اظ قسر ًَؾبًبر هشغيطّبي
والى الشهبزي ثِ ٍیػُ سَضم ثىبّس .ليب ٍ ًٍگ )2016(6ثب عطاحي یه هسل سؼبزل ػوَهي
دَیبي سهبزفي ثِ ثطضؾي ًمف اضخحيز زض ههطف وبالّبي زاذلي زض ٌّگبم ٍضٍز سىبًِّبي
ثطٍىظا ثِ هسل دطزاذشٌسً .شبیح ًكبى زاز هيعاى اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض ّط
وكَضي ثِ نَضر خساگبًِ هي سَاًس هيعاى سغييطار ًطخ اضظ ٍ ثِ سجغ آى ضاثغِ هجبزلِ ضا زض
ٌّگبم ٍضٍز سىبًِّبي ثطٍىظا سحزالكؼبع لطاض زّس.
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اثطاّيوي ٍ سَوليبى ( )1390زض یه هسل سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي زض یه الشهبز ثبظ،
ًكبى زازًس سىبًِ هثجز ًطخ اضظ زض وَسبُهسر ثط سَليس غيطًفشي ٍ سَليس ول ،اثط هثجز
زاضز ٍ ایي اثط زض ثلٌسهسر ثط هشغيطّبي حميمي الشهبز ًبچيع اؾز ٍ سٌْب ؾغح
ػوَهي ليوزّب ضا ثِ ؾغح خسیس ٍ ثبالسطي هٌشمل ذَاّس وطز .فطخي ٍ افكبضي
( )1394ثِ ثطضؾي اثط سىبًِّبي ًفشي ثط هشغيطّبي وليسي الشهبز والى زض یه الگَي سؼبزل
ػوَهي دَیبي سهبزفي ثب ضٍیىطز ثيعي دطزاذشِاًس .آًْب زض ایي هغبلؼِ ًكبى زازًس سىبًِ هثجز
ًفشيً ،رؿز ،ثبػث افعایف ؾطهبیِ ٍ سَليس زض ثرف ًفز ٍ ههطف ٍ سَضم زض ول هسل
هيقَز.
ثْطاهي ٍ لطیكي( ،)1390ثب اؾشفبزُ اظ یه الگَي  DSGEثِ سجييي ؾيبؾشگصاضي دَلي
دطزاذشِاًسً .شبیح الگَ حبوي اظ آى اؾز وِ ثب ثطٍظ قَن زضآهس ًفشي ،ؾٌبضیَي ّسفگصاضي
سَضم ًَؾبى ووشطي زض هشغيطّبي ههطف ،سَليس غيطًفشي ،حدن دَل ٍ ًطخسَضم ایدبز هيوٌس.
زضحبلي وِ ؾٌبضیَي ّسفگصاضي ًطخ اضظ زض هشغيط ًطخ اضظ ًَؾبى ووشطي ایدبز هيوٌس.
ثب زض ًظط گطفشي اّويز ثبالي ههطف وبالّبي زاذلي زض قطایظ الشهبزي ،ووشط هغبلؼرِاي
زض زاذل ثِ ثطضؾي هؿئلِ اضخحيرز ههرطف وبالّربي زاذلري ٍ اثرطار آى زض الشهربز ایرطاى
دطزاذشِ اؾز .اظ ایيضٍ ،ایي همبلِ ثِ زًجبل عطاحي یه الگَي سؼبزل ػورَهي دَیربي سهربزفي
ثب زض ًظط گطفشي اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي هيثبقس .الگَي عطاحي قسُ ًكبى هيزّرس
ٍخَز اضخحيز زض ههطف وبالّبي زاذلي ٍ سغييط آى زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّربي ثرطٍىظا چرِ
سبثيطي ثط ًَؾبًبر هشغيطّبي زضٍىظاي همبلِ ذَاّس گصاقز.
 .8تصزیح هذل
زض ایي همبلِ اظ زٍ هسل فبیب -هًَبؾرلي ( ٍ )2007ثرطگيي ( )2006اؾرشفبزُ قرسُ اؾرز .هرسل
فبیب -هًَبؾلي ثطگطفشِ اظ هسل ضهعي اؾز .ثب زض ًظطگطفشي وبؾشيّربي هرسل آىّرب اظ خولرِ
ًجَزى زٍلز ٍ ثِ سجغ آى ،ػسم اهىبى ٍضٍز ليس ثَزخِ زٍلز (زضآهسّبي ًفشي) ثِ الگَ ،اظ هسل
ثطگيي ًيع زض عطاحي ایي الگَ ووه گطفشِ قسُ اؾز .ایي هسل ،یره الشهربز ثربظ وَچره ضا
عطاحي هيوٌس .ثرف ًفز ًيع ثِ الگَ افعٍزُ قسُ اؾز .زض ایي هسل فطو هيقَز ليوزّبي
خْبًي ٍ ثيكشط هشغيطّبي هطثَط ثِ زًيبي ذبضج اظ خولرِ ليورز ًفرز ثرطاي الشهربز زاذلري
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ثطٍىظا ّؿشٌس .الگَي اضائِ قسُ اظ دٌح ثرف ثٌگبُ ّب ،ذبًَاضّرب ،ثررف ًفرز ،زٍلرز (همربم
دَلي) ٍ سؿَیِ ثبظاض سكىيل قسُ اؾز.
 .6-8بٌگاُّا

زض عطاحي ایي الگَ زٍ زؾشِ ثٌگبُ ثِ وبض گطفشِ قسُاًس؛ ثٌگبُّبي سَليسوٌٌرسُ وربالي ًْربیي ٍ
ثٌگبُّبي سَليسوٌٌسُ وبالّبي ٍاؾغِاي .زض ازاهِ ثِ قطح سفهيلي ّط یه ثِ نرَضر خساگبًرِ
ذَاّين دطزاذز.
 .6-6-8بٌگاُ تَلیذکٌٌذُ کاالّای ًْایی

زض ایي الگَ ظًديطُاي اظ ثٌگبُّبي سَليسوٌٌسُ وبالي ٍاؾغِاي زاذلي ٍخَز زاضًس وِ ّطوسام
ٍاحس وبال ثَزُ وِ سَؾظ ثٌگبُ سَليسوٌٌسُ وبالي ًْبیي سجسیل ثِ

سَليسوٌٌسُ

زض

زٍضُ  tهيگطزز .فٌبٍضي سَليس ثٌگبُ سَليسوٌٌسُ وبالي ًْبیي ثِ نَضر ظیط اؾز.
1

1
 1

   y Ht (i )1 di 
0



()1

Y Ht

1

max PHtYHt   pHt (i ) yHt (i )di

()2

0

زض آى

ٍ

ثِ سطسيت ًوبیبىگط وكف خبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاؾغِاي زاذلي ٍ ليوز

وبالّبي ٍاؾغِاي زاذلي هيثبقس .سَليسوٌٌسُ وبالي ًْبیي زض ثبظاض ضلبثز وبهل فؼبليز هيوٌس
ٍ ؾَز ذَز ضا ثب ليس سبثغ سَليس فَق حساوثط هيًوبیس .ثب حل هؿئلِ ثْيٌِیبثي ،سمبضب ثطاي
وبالي سَليسوٌٌسُ وبالي ٍاؾغِاي زاذلي  jام ثِ قىل ظیط ثِ زؾز هيآیس.


 p (i) 
yHt (i)   Ht  YHt
 pHt 

()3
 .2-6-8بٌگاُ تَلیذکٌٌذُ کاالی ٍاسطِای

الشهبز اظ ظًديطُاي اظ ثٌگبُّبي ضلبثز اًحهبضي زض ثبظُ

]

[

ّطوسام اظ آىّب وبالّبي ٍاؾغِاي ضا زض زٍ گطٍُ وبالّبي زاذلي

سكىيل قسُ اؾز وِ
(

) ٍ نبزضاسي
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) سَليس هيوٌٌس .وبالّبي هشوبیع سَليس قسُ ٍاؾغِاي زاذلي سَؾظ ثٌگبُّبي سَليسوٌٌسُ

(

وبالي ًْبیي سطويت ٍ ثِ ذطیساضاى فطٍذشِ هيقًَس.
زض ایي ثرف ثٌگبُ ًوًَِ ( ،)iهيعاى

ٍاحس اظ وبال ضا ثِ نَضر ظیط سَليس هيوٌس:

()4

) Z t (i )  At K t1(i ) L1t  (i

()5

Y Ht Y xt  Z t

ایي ثٌگبُ هيعاى سَليس

ضا ثب ًْبزُّبي ًيطٍي وبض  ،ؾرطهبیِ

سَليرس هريوٌرس .سربثغ

سَليس اظ ًَع گبة زاگالؼ ثب ثبظزُ ثبثز ًؿجز ثِ هميبؼ هيثبقس .اظ ؾَي زیگرط ،سَليرس
یه قرَن ثْرطٍُضي هكرشطن زض هيربى

زض ثبظاض زاذل ههطف ٍیب ثِ ذبضج نبزض هيقَز.

سوبم ثٌگبُّب اؾز وِ اظ یه فطآیٌس ذَزضگطؾيًَي هطسجِ اٍل ديطٍي هيوٌس .زض ایي ضاثغرِ،
ثِ ٍ سطسيت ضطیت ذَزّوجؿشگي ٍ خعء سهبزفي هيثبقٌس.

ٍ



At   A At 1  (1  A ) A  At

()6

زض الگَّبي سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي ثِ هٌظَض لحبػ فطو چؿرجٌسگي ليورزّرب ،زٍ
ضٍـ هطؾَم ٍخَز زاضز؛ یىي ضٍـ وبلَ ٍ 1زیگطي ضٍـ ّعیٌِ فْطؾزثْرب 2اؾرز .زض ایري
ضٍـ ثِ ديطٍي اظ گبلي ،3اظ ضٍـ فْطؾزثْب یب ّعیٌِ سؼسیل اؾشفبزُ هيقَز .ثٌبثطایي سؼرسیل
ليوز ثِ زليل ٍخَز ّعیٌِ فْطؾزثْبّ ،عیٌِثط اؾز ٍ ایري ّعیٌرِ زض لبلرت سربثغ
هيعاى ؾَز وؿط ذَاّس قس .سبثغ ّعیٌِ(

اظ

) زض لبلرت یره سربثغ زضخرِ زٍ ،سغييرط ليورز

وبالّبي ٍاؾغِاي زاذلي ضا ثِ اظاي سغييط قبذم ليوز ( ) هؼطفي هيوٌس وِ هيسرَاى آى ضا
ًؿجشي اظ فطٍـ
قسّ .وچٌيي

(

) زاًؿزً .حَُ هحبؾجِ ( ) زض لؿوز ذبًَاضّرب سَضريح زازُ ذَاّرس
دبضاهشط ّعیٌِ سؼسیل ليوز هيثبقس.

 P 1  pHt (i )  pHt 1 (i )

2

()7

) yHt (i

) pHt 1 (i

2 Pt

ACHt (i ) 

Calvo
Menu cost
Galli

1
2
3
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ثٌگبُّب هيعاى ثِ وبضگيطي ًيطٍي وبض ٍ ؾطهبیِ ضا ثِ ًحَي اًشربة هيوٌٌس وِ اضظـ سٌعیل
قسُ ؾَز

) ذَز ضا حساوثط ًوبیٌس .ثٌبثطایي ،هؿئلِ ثْيٌِیبثي ثٌگبُ ثِ نَضر ظیط

(

ذَاّس ثَز:


) max Et  t ,t  n DH ,t  n (i

()8

n 0

DHt (i)  pHt (i) yHt (i)  st pxt (i) yxt (i)  Pr
(t t Kt 1(i )  Wt Lt (i )  Pt ACHt (i ) )9
ؾَز ثٌگبُ اظ سفبٍر زضآهسّب ٍ ّعیٌِّبي ثٌگبُ سكىيل قسُ اؾز .ایي ثٌگبُ ًوًَِ وبالّبي
ٍاؾغِاي زاذلي ضا ثِ ليوز

ثِ فطٍـ هيضؾبًس

ٍ وبالّبي نبزضاسي ضا ثِ ليوز

(ثِ زليل سغبثك هسل ثب ٍالؼيزّبي ایطاى ٍ ليوزدصیط ثَزى هحهَالر نبزضاسي زض ثبظاضّبي
ثييالوللي ،ليوزّبي نبزضاسي

زض هحبؾجبر هسل ثطٍىظا فطو قسُاًس) .ثٌگبُ سَليسوٌٌسُ

وبالي ٍاؾغِاي ؾطهبیِ ضا ثِ ًطخ ٍالؼيً ٍ ، ،يطٍي اًؿبًي ضا ثب ًطخ زؾشوعز اؾوي،
ثبظاض ضلبثز وبهل اخبضُ هيوٌس .زض ایي خب

 ،زض

ً ،طخ اضظ اؾوي اؾز ٍ ثِ ػٌَاى یه هشغيط

زضٍىظا زض الگَ سؼييي هيگطززّ .وبى گًَِ وِ زض سبثغ ؾَز ًيع هكبّسُ هيقَز چؿجٌسگي
ليوزّب ٍ ػسم اهىبى سؼسیل آى ّب ثِ نَضر ّعیٌِ اظ سبثغ ؾَز وؿط هيقَز.
زض سبثغ ؾَز اًشظبضي ثٌگبُ ،ليوزگصاضي وطًل 1ثب
زٍضُ

ً ρكبى زازُ قسُ وِ زض ٍالغ ػبیسي

ضا ًؿجز ثِ زٍضُ خبضي اضظـگصاضي هيوٌس .اظ آًدب وِ ذبًَاضّب نبحجبى ثٌگبُّب

ّؿشٌس ،ثٌبثطایي ،ثٌگبُّب ػَایس آسي ذَز ضا ثط اؾبؼ ًطخ خبًكيٌي هيبىزٍضُاي ههطف
ذبًَاضّب ،سٌعیل هيوٌٌس .دؽ زاضین:
U c' ,t n

()10
وِ زض آى،

U c' ,t

،

ثِ سطسيت ،هغلَثيز ًْبیي ههطف زض زٍضُ

t ,t  n   n
ٍ

هيثبقٌس

ٍ ػبهل سطخيح ظهبًي هيثبقس وِ ذبًَاض هغلَثيزّبي آسي ذَز ضا ثب آى سٌعیل هيوٌس.
زض ایي خب ،ν ،وكف خبًكيٌي هيبى وبالّبي نبزضاسي اؾز وِ زض ایي هسل ثب وكف خبًكيٌي

هيبى وبالّبي زاذلي ثطاثط هيثبقس.
Pricing Kernel

1
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Y xt

()11

1 /



()12
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y xt (i )   p xt (i ) Pxt 

Y xt  (1   * )Y t *  Pt * Pxt 

سمبضبي وبالّبي نبزضاسي ٍاؾغِاي سبثؼي اؾز اظ ليوز وبالّبي نبزضاسي ٍاؾغِاي،
ًؿجز ؾغح ليوزّبي ذبضخي ( ) ثِ ليوزّبي نبزضاسي ٍ هيعاى سَليس ذبضخي
ّوچٌيي

.

هيعاى ؾْن وبالّبي ٍاؾغِاي اظ سَليس ذبضخي ٍ  µوكف خبًكيٌي هيبى وبالّبي

نبزضاسي ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي سَليس ذبضج هيثبقس .سَليس ذبضخي زض ایي هسل اظ یه فطآیٌس
ذَزضگطؾيًَي هطسجِ اٍل ثِ قىل ظیط ديطٍي هيوٌس:
()13



* Y *t   y *Y * (1   y * )Y *t 1  y

وِ زض ایٌدب ̅ ًكبىزٌّسُ هيعاى سَليس ذبضخي زض حبلز دبیساض( 1سؼبزلي) اؾز ٍ
خعء سهبزفي هيثبقس .قبذم همساضي وبالّبي نبزضاسي ٍ قبذم ليوز وبالّبي نبزضاسي
سَؾظ یه خوغگط ثِ قىل ظیط ثِ زؾز هيآیس:


()14


()15

1

 1


Yxt    yxt (i) di 
0



1

 1

Pxt    pxt (i)  di 
0



ثب ًَقشي قطایظ هطسجِ اٍل زض هسل ثِ ضاثغِ ًيطٍي وبض ٍ ؾطهبیِ ذَاّين ضؾيس:
()16


) W t Lt (i
1 

Pt rt 1K t 1(i ) 

قطط هطسجِ اٍل ثِ هٌظَض سؼييي ليوزّبي ثْيٌِ سوبهي وبالّبي ٍاؾغِاي زاذلي ثطاثط
اؾز ثب:

Steady State

1
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()17


 12 



2
 p ( pHt (i)  pHt 1(i)) pHt (i)   YHt  pHt (i)    
Pr
1 
t t





) (1
 
2
)PHt pHt 1 (i
PHt   yHt (i )  PHt 
 P  A  Lt (i) 

 Ht t  K (i ) 

 t 1 



 p  t ,t i 1  p2Ht 1 (i)  yHt 1(i) 
 pHt (i ) 
Et 
1
1  1  0
 p 
 2
2  t ,t i  p Ht (i)  yHt (i) 
 pHt 1 (i) 



 .2-8خاًَارّا

الشهبز زض ایٌدب قبهل سؼساز ظیبزي ذبًَاض اؾز وِ ضٍي زاهٌِ ( )0 ٍ 1لطاض گطفشِاًس .ذبًَاضّب
ّوَاضُ ظًسُ اًس ،اگط ػضَي اظ ذبًَاضّب ثويطز ،ایري ػضرَ سَؾرظ ػضرَي خرَاى خربیگعیي
هيقَز .زض ایي الگَ ،ذبًَاض ًوًَِ اظ ههطف وبال ( ) ٍ ًگْرساضي هبًرسُ حميمري

(

)

هغلَثيز وؿت وطزُ ٍ ثب وبض ورطزى ( ) هغلَثيرز اظ زؾرز هريزّرس .ذبًَاضّرب ثرِ زًجربل
حساوثطؾبظي سبثغ هغلَثيز اًشظبضي ذَز ّؿشٌس ٍ هغلَثيزّبي آسي ذَز ضا ثب ػبهل سٌعیل
سؼسیل هيوٌٌس .سبثغ هغلَثيز ثِ وبض ضفشِ زض ایي هسل ،خسایيدصیط ٍ 1ثِ نَضر ظیط اؾز:
) , Lt

()18
()19
زض ایي ضاثغِ

1 3
M t 1 2
)
 13 3 Lt 3
Pt

Mt
Pt

max E0 t 0  tU (C t ,


( C t11  1h2

1
11

ػىؽ وكف خبًكيٌي ثيي زٍضُاي ههطف،

ثْطُاي سمبضبي هبًسُ حميمي دَل ٍ

U (C t , Lt ) 

ػىرؽ وكرف

ػىؽ وكفػطضِ ًيطٍي وبض ًؿجز ثرِ زؾرشوعز

اؾوي اؾز .زض یه الشهبز ثبظ ،ذبًَاضّرب اظ ههرطف وبالّربي ٍاؾرغِاي زاذلري ٍ ٍاضزاسري
هغلَثيز وؿت هيوٌٌس .لصا ههطف ول ضا هيسَاى ثِ قىل ظیط ًكبى زاز:
c 1
c

()20






C t  (1  c )c C Ht  c c C Ft


c 1
c

1

c 1
c

1

Separable

1
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زضایٌدب
هيثبقس ٍ

89

وكف خبًكيٌي هيبى وبالّبي ههطفي سَليرس زاذرل ٍ وبالّربي ههرطفي ٍاضزاسري
ؾْن ههطف وبالّبي ٍاضزاسي اظ ول ههطف اؾز وِ زض ٍالغ زض ایري هرسل ثرِ

ػٌَاى دبضاهشط سؼييي هيعاى اضخحيز زض ههطف هؼطفي هيقَزّ .ط چرِ ورِ

ثيكرشط ثبقرس،

ؾْن وبالّبي ٍاضزاسي زض ؾجس ههطفي ذبًَاض ثيكشط ذَاّرس ثرَز ٍ هيرعاى اضخحيرز ههرطف
وبالّبي زاذلي ووشط اؾز.
ٍ

ّوچٌيي هيعاى

ثِ سطسيت قبذم ههطف وبالّبي ٍاؾرغِاي سَليرس قرسُ زض

زاذل ٍ ذبضج اؾز .ثٌبثطایي ذَاّين زاقز:


 p (i ) 
C Ht (i )  (1  c )  Ht
 C Ht
 PHt 

()21



 p (i ) 
C Ft (i )  (c )  Ft
 C Ft
 PFt 

()22

زض ضاثغِ ثبال ν ،وكف خبًكيٌي هيبى وبالّبي ٍاضزاسي هيثبقس وِ ثب وكف هيربى وبالّربي
ٍاؾغِ اي سَليس زاذل ًيع ثطاثط اؾز.
قبذم ليوز وبالّبي

ٍاضزاسي)

قبذم ليوز وبالّبي ٍاؾغِاي زاذرل هريثبقرس.
ًيع اظ سطويت ليوز وبالّبي ٍاضزاسي ثِ نَضر ظیرط ثرِ

زؾز هي آیس (ثِ زليل سغبثك هسل ثب ٍالؼيزّبي ایطاى ليوز وبالّربي ٍاضزاسري زض هحبؾرجبر
هسل ،ثطٍىظا هفطٍو قسُاًس).


()23
قبذم ليوز

1
 1


PFt    pFt ( j ) dj 
0



ًيع اظ سطويت قبذم ليوز وبالّبي ٍاضزاسي ٍ قبذم ليوز وبالّربي

ٍاؾغِاي زاذلي ثِ زؾز هيآیس وِ زض لؿوز قطایظ سؿرَیِ ثربظاض ثرِ هحبؾرجِ آى ذرَاّين
دطزاذز .زض ایٌدب

هيعاى ًطخ اضظ هيثبقس ٍ ًْبیشبً هيعاى ههطف وبالّبي زاذلري ٍ ههرطف

ٍاضزاسي ثِ نَضر ظیط ذَاّس ثَز:
c

()24

Ct

P 
 (1  c )  Ht 
 Pt 

C Ht

8:
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c

()25

Ct

 s * PFt 
 (c )  t

 Pt 

C Ft

ذبًَاضّب هيعاى هغلَثيز اًشظبضي سٌعیل قسُ ذَز ضا ثب سَخِ ثِ ليس ثَزخِ ثْيٌِ هيوٌٌرس.
ليس ثَزخِ ذبًَاضّب حبوي اظ آى اؾز وِ هيعاى زضآهس ذبًَاض ٍ ّعیٌِّبي آى هيثبیؿز زض ّط

زٍضُ هشَاظى ثبقس.
()26

) , Lt

Mt
Pt

max E0 t 0  tU (C t ,


St:

()27
1

 Pt +  D Ht (i )di
T

t

0

it -1 Bt -1
Pt



S t it*-1 Bt*-1
Pt

*

S t DBt
Wt
t
+ DB
Pt + Pt = Pt Lt  rt K t 1 

زضیبفشي ذبًَاض قبهل :زضیبفشي ثبثز اخبضُ ًيطٍي وبض ( ) ٍ ؾطهبیِ
اؾوي ( ) ٍ ًطخ ٍالؼي ( ) ،ثربظزُ اٍضاق لطضرِ ذربضخي

(

DM t
Pt

Ct  I t +

) ثب ًطخ زؾشوعز

(

) ٍ زاذلري ( ) ٍ ذربلم

اًشمبالر زٍلز ( ) هيثبقس.
اظ ؾَي زیگط ،چَى ذبًَاضّب هبلىبى ثٌگبُّب ّؿشٌس ،سوبهي ؾرَز

(

) ثٌگربُّربي ( )iثرِ

ذبًَاضّب اذشهبل هيیبثس .ذبًَاضّب زضآهس ذرَز ضا ههرطف ٍ یرب ؾرطهبیِگرصاضي هريوٌٌرس
(ؾطهبیِگصاضي خسیس زض ّط زٍضُ ّعیٌِثط اؾز ٍ هيعاى ّعیٌرِ آى زض ؾروز هرربضج ذربًَاض
احشؿبة هيقَز) .آىّب ػالٍُ ثط ًگْساضي سطاظ حميمري زٍ ًرَع اٍضاق لطضرِ ًيرع ًگْرساضي
هيوٌٌس؛  )1اٍضاق لطضِ زاذلي وِ ثِ ٍاحس دَل هلي اضظـگصاضي هيقَز ٍ ثبظزّي ثطاثط ثب
زاضز؛  )2اٍضاق لطضِ ذبضخي وِ ثِ ٍاحس دَل ذربضخي اضظـگرصاضي قرسُ ٍ ثربظزّي ثطاثرط
ثب

(ًطخ ثْطُ ذبضخي) زاضز.

اظ یه فطآیٌس سهبزفي هطسجِ اٍل ثرِ قرىل ظیرط ديرطٍي

هيوٌس.


i _ st  i * i _ s  (1  i * )i _ st 1  ti _ s

()28


زض ایٌدب ( ً ) i _ sكبىزٌّسُ هيعاى ثبظزُ اٍضاق لطضرِ ذربضخي زض حبلرز دبیرساض سؼربزلي
هيثبقس ٍ ً  ti _ sيع خع اذالل فطایٌس ذَزضگطؾيًَي ضا سكىيل هيزّس.
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سهوين ثِ ؾطهبیِ گصاضي زض ّط زٍضُ ،سبثؼي اظ وبالّبي ؾطهبیِاي زاذلي ٍ ٍاضزاسي اؾرز .ثرب
لحبػ یه سبثغ ثب وكف خبًكيٌي ثبثز ،وبالّبي خسیس ؾطهبیِاي زض ّط زٍضُ ثِ نرَضر ظیرط
سَليس هيگطزز.
i 1
i

()29
زض ایٌدب
دبضاهشط






I t  (1   i )i I Ht   i i I Ft


i 1
i

i 1
i

1

1

وكف خبًكيٌي هيبى ؾطهبیِ گرصاضي زض وبالّربي ذربضخي ٍ زاذلري اؾرز ٍ
ؾرْن

ًيع هيعاى ؾطهبیِگصاضي زض ول ؾطهبیِگرصاضي هريثبقرس .ثرِ ثيربى زیگرط،

ؾطهبیِگصاضي ذبضخي زض ول هيعاى ؾطهبیِگصاضي هحؿَة هيقرَزّ .وچٌريي هيرعاى

ٍ

ثِ سطسيت قبذم ؾطهبیِ گرصاضي زض وبالّربي زاذلري ٍ ذربضخي اؾرز .ثٌربثطایي ،سربثغ
ؾطهبیِگصاضي ثطاي وبالّبي ؾطهبیِاي زاذلي ٍ ذبضخي ثِ قىل ظیط ذَاّس ثَز:
i

()30

I Ht

 s * PFt 
 ( i )  t

Pt



I Ft

It
i

()31

P 
 (1   i )  Ht 
 Pt 

It

ّوچٌيي زض ایي هسل ،ؾطهبیِ ثب ًطخ اؾشْالن  δهؿشْله هيقَز .ؾرطهبیِگرصاضي زض ّرط
زٍضُ ثطاثط اؾز ثب وؿط ؾطهبیِ زٍضُ خسیس اظ هيعاى ؾطهبیِ زٍضُ لجل وِ اظ آى هيعاى ،ؾرطهبیِ
هؿشْله قسُ ًيع وبؾشِ هيقَز.
I t  K t  (1  ) K t 1

()32

اظ حل ثْيٌِیبثي ٍ ًَقشي قطایظ هطسجِ اٍل ثطاي هيعاى ههطف ،هيسَاى ضاثغِ اٍلط

1

ههطف ٍ ػطضِ ًيطٍي وبض ضا اؾشرطاج وطز .اٍلط ههطف ًكبى هيزّس ذبًَاضّب هيعاى ههطف
ذَز ضا زض عَل ظهبى ّوَاض هيؾبظًس .ثٌبثطایي ،ذَاّين زاقز:
()33

t

 11i

 


Ct 1 1 Pt 
Pt 1 
Ct



 Et 

Euler Equation

1
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سطخيحبر ذبًَاضّب ًكبى هيزّس ،اگط ًطخ ثبظزُ زاضایيّبي آىّب ثيف اظ ًطخ سطخيحبر ظهبًي
ثبقس ،ذبًَاضّب ههطف ضا زض زٍضُ فؼلي وبّف زازُ ٍ ثِ آیٌسُ هَوَل ذَاٌّس ورطز ،ثٌربثطایي،
دؽاًساظ ذَز ضا افعایف ذَاٌّس زاز .ضاثغِ ػطضِ ًيطٍي وبض ًيع ًكبى هيزّس ذبًَاض سب خربیي
ًيطٍي وبض ذَز ضا ػطضِ هيوٌس وِ ًطخ ًْبیي خبًكيٌي ثب زؾشوعز ٍالؼي ثطاثط ثبقس.
C t1

()34

Wt
Pt

1

Lt3 

ّوچٌيي اظ ثطضؾي قطایظ هطسجِ اٍل ثطاي ذبًَاضّب هيسَاى ثِ ثطضؾي ضاثغرِ سرطاظ حميمري
سَؾظ ذبًَاضّب ٍ ههطف دطزاذز .ثٌبثطایي ،ذَاّين زاقز:

 h1 C t 1 1ti
i

()35

t

 2

 
Mt
Pt

ثِ ایي هفَْم وِ ثب افعایف ًطخ ثْطُ ،ذبًَاض سطاظ حميمي ثيكشطي ضا ًگْساضي ٍ ههرطف ضا
ثِ آیٌسُ هَوَل ذَاّس وطز .ضاثغِ ثطاثطي ًطخ ثْطُ آقىبض قسُ 1اظ حل هؿئلِ ثْيٌِیبثي ذبًَاض
ثِ نَضر ظیط ثِ زؾز هيآیس:
()36

(1  i t ) 


Pt
Pt 1

U
(1  i _ st )   E t  UCt' 1

 Ct
'

Pt S t 1
Pt 1 S t

U
E t  UCt' 1
 Ct
'

ایي ضاثغِ ًكبى هيزّس ثبظزُ زاضایيّبي هكبثِ ثب زضًظط گطفشي ؾغح ليوزّرب ٍ ًرطخ اضظ
هيثبیؿز زض زٍ وكَض یىؿبى ثبقس .زض اوثط هسلّبي ثِ وبض گطفشِ قسُ ،خوالر غيطذغي زض
هؼبزلِ ثبال حصف هيقًَس .ثب ٍخَز ایي ،حصف خولِ ّبي غيطذغي هبًٌرس هغلَثيرز ًْربیي ٍ
ليوز  -وِ ًوبیبىگط ضیؿه ّؿشٌس -ثب اًشمبزاسي اظ عرطف ثطذري الشهربززاًبى هبًٌرس لرَیؽ

2

( )1995هَاخِ قس .ثطاي ضفغ ایي اًشمبزار ،ؾوز ضاؾرز هؼبزلرِ ثربال زض یره خولرِ دربزاـ
ضیؿه 3ثِ قىل ظیط ضطة هيقَز:
*

()37

 B SPt YBt

t t

RPt  e

1

)Uncovered Interest Rate Parity (UIP
Lewise
3
Risk Premium
2
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زض ایي ػجبضر ،دبزاـ ضیؿه ،سبثؼي اظ هيعاى زاضایيّبي ذبضخي (اٍضاق لطضِ ذبضخي) اؾز.
وبّف زاضایيّبي ذبضخي (اٍضاق لطضِ ذبضخي) هَخت افرعایف ضیؿره ذَاّرس قرس ٍ ثرِ
زًجبل آىً ،طخ ثْطٍُضي ثسّيّبي ذبضخي ًيع افعایف ذَاّس یبفزّ .وچٌريي ،ضاثغرِ ثطاثرطي
آقىبض قسُ ًطخ ثْطُ ثِ قىل ظیط سؼطیف هيقَز:
()38

 i _ st

t

 i
*S t Bt
PY
t t

E t (st 1  st )   B

قبذم ليوز ههطفوٌٌسُ سبثؼي اظ ليوز وبالّبي ٍاؾغِاي زاذلي
وبالّبي ٍاضزاسي ( ) ثب ؾْن

(

) ثرب ؾرْن

ٍ

هيثبقس.
) 1/(1 

()39

Pt  t PHt1  (1  t ) PFt1 

 .8-8بخش ًفت

اظ آ ًدب وِ خطیبى سَليس ًفز ػوسسبً ثِ شذبیط ًفشي وكَض ٍاثؿرشِ اؾرز ٍ چٌرساى ثرب افرعایف
ؾطهبیِ ٍ وبض ًويسَاى هيعاى سَليس آى ضا سغييط زاز ،زض ثيكشط وكَضّبي ًفزذيرع ،سَليرس ًفرز
ثطاؾبؼ حساوثطؾبظي ؾَز نَضر ًوي دصیطز .لصا زض ایري هغبلؼرِ ًيرع سَليرس ًفرز اظ عطیرك
ثٌگبُّبي سَليسي هسل ؾبظي ًكسُ ٍ زضآهسّبي حبنل اظ نبزضار ًفشي ثِ قىل یره فطآیٌرس
ذَزضگطؾيًَي ثطٍىظاي هطسجِ اٍل ثِ قىل ظیط زض ًظط گطفشِ قسُ اؾز.
()40

Ot  oO  (1  o )Ot 1   to

زض ایٌدب ( ̅ ) ًكبىزٌّسُ هيعاى زضآهس ًفز زض حبلز دبیساض سؼبزلي هريثبقرس.

ٍ

ًيرع

ضطیت ذَزضگطؾيًَي سىبًِ ًفشي ٍ خع اذالل فطایٌس ذَزضگطؾريًَي همرساض فرطٍـ ًفرز ضا
سكىيل هيزٌّ س .سوبم زضآهس حبنل اظ نبزضار ًفز زض ثؿريبضي اظ وكرَضّبي سَليسوٌٌرسُ ٍ
نبزضوٌٌسُ ًفز ثِ زٍلز اذشهبل هيیبثس وِ ایطاى ًيع اظ خولِ ایي وكَضّب هيثبقس.
 .6-8دٍلت (هقام پَلی)

زض ایي هسل ،فطو ثط ایي اؾز وِ زٍلز ٍ همبم دَلي ،وبضگعاضي ٍاحس زض الشهبز ّؿشٌس وِ ثب
سَخِ ثِ زضخِ دبیيي اؾشمالل ثبًه هطوعي زض ثؿيبضي اظ وكَضّبي ًفزذيع چٌيي فطضي زٍض
اظ شّي ًيؿز .زٍلز ،هؿئَل اػوبل ؾيبؾزّبي دَلي ٍ هبلي ثَزُ ٍ هربضج ذرَز ضا اظ هحرل
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ذلك دَل ٍ زضآهس حبنل اظ فطٍـ ًفز سبهيي هيوٌرس .زض ایري الگرَ ،هرربضج زٍلرز ( ) ٍ
ذبلم اًشمبالر زٍلز ( ) سَؾظ اًشكبض سطاظ حميمي ٍ همرساض زضآهرس ًفرز ( ) سربهيي هربلي
هيقَز .ثٌبثطایي ،ليس ثَزخِ زٍلز ثِ قىل ظیطزض ًظط گطفشِ ذَاّس قس:

 st OPtt

()41

M t M t 1
Pt

Gt  Pt 
T

t

ّوچٌيي ،هربضج زٍلز اظ یه فطایٌس سهربزفي ذَزضگطؾريًَي هطسجرِ اٍل ثرِ قرطح ظیرط
ديطٍي هيوٌس:

Gt   g G  (1   g )Gt 1   tg

()42

زض ایٌدبً ، ̅ ،كبىزٌّسُ هربضج زٍلز زض حبلز دبیساض سؼبزلي هيثبقسّ .وچٌيي،

ٍ

ًيع ضطیت ذَزضگطؾيًَي فطایٌس سهبزفي هربضج زٍلز ٍ خع اذالل ایي فطایٌس هيثبقس.
 .7-8تسَیِ باسار

هيعاى ٍاضزار اظ سطويت ظیط حبنل هيقَز وِ هيعاى

ؾْوي اظ هربضج زٍلز اؾز وِ اظ

وبالّبي ٍاضزاسي سبهيي هيقَز (زض ایي همبلِ ثبثز فطو قسُ اؾز):
IM t  C Ft  I Ft  G Ft

()43

Y t  C t  I t  Gt  X t  IM t  A C Ht

()44

(Z t  oil t  (C Ht  C Ft )  (I Ft  I Ht )  (G Ft  G Ht )  X t  IM t  AC Ht )45

ًْبیشبً قطط سؿَیِ ثبظاض ثطاثط ذَاّس ثَز ثب:
Z t  oil t  C Ht  I Ht  G Ht  X t  AC Ht

()46
 .8-8قاعذُ سیاستگذاری پَلی

ًْبیشبً ثِ هٌظَض حل هسل سبثغ ؾيبؾرزگرصاضي زٍلرز اظ لبػرسُ ظیرط ديرطٍي هريوٌرس ورِ زض
ایٌدب ̅

ًكبىزٌّسُ هيعاى ًرطخ ثْرطُ سؼربزلي هريثبقرس ٍ

زضخرِ اّويرز همربم درَلي ثرِ

قىبف سَضهي هيثبقس.
()47

p Ht 1
) 1
p Ht



( i t  i  pH
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 .6هحاسبِ پاراهتزّا بز پایِ رٍیکزد بیشی
الگَّبي سؼبزل ػوَهي دَیبي سهبزفي ثب اؾشفبزُ اظ ًطمافرعاض هشلرت ٍ 1ثرب ثىربضگيطي زایٌربض

2

هحبؾجِ هيقًَس .ثطاي حل الگَي همبلِ ،هؼبزالر ثِ قىل ػوَهي (ذغي ٍ یب غيط ذغري) ثرِ
ًطمافعاض زایٌبض ٍاضز هيقًَس؛ ؾذؽ ،الگَ ثب اؾشفبزُ اظ ًطمافعاض هشلت قجيِؾبظي هيقَزًْ .بیشربً
دبضاهشطّبي الگَ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍیىطز ثيعي هحبؾجِ هيقًَس.
ضٍیىطز ثيعي ،هؿشلعم سهطیح اعالػبر ديكيي 3ثطاي دبضاهشطّبیي اؾرز ورِ ثبیرس ثرطآٍضز
قًَس .ثطاي سكىيل اعالػبر ديكيي زض هَضز دبضاهشطّبي هسل اظ همبزیط هكربّسُ قرسُ آًْرب زض
هغبلؼبر هرشلف (همبزیط وبليجطُ قسُ) ٍ یب ضگطؾيَىّبي ؾبزُ اؾشفبزُ قرسُ اؾرز .اعالػربر
دؿيي اظ عطیك سبثغ چگبلي احشوبل ديكيي ٍ اعالػبر ًْفشرِ زض هكربّسار ًوًَرِاي اظ عطیرك
سبثغ ضاؾزًوبیي سجييي هيقًَس .حبنل ضطة ایي زٍ سَظیغ ،ثطاؾبؼ لضريِ ثيرع یره سَظیرغ
خسیس ثِ زؾز هيزّس وِ سَظیغ دؿييً 4بهيسُ هيقَز.
ؾطيّبي ظهبًي فهلي زض ایي همبلِ اظ اثشساي ؾبل 1370سب دبیبى ؾبل  1394زض ًظط گطفشرِ
قسُاًس .سوبهي هشغيطّب ثب اؾشفبزُ اظ فيلشط ّسضیه-دطؾىبر 5ضًٍسظزایي قسُ ٍ لؿوز چطذِ

6

آىّب ثطضؾي هيقَز .دبضاهشطّبي الگَ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ ثيعي زض خسٍل ( )1ذالنِ قسُاًس.
جذٍل  .6بزآٍرد هیاًگیي پسیي پاراهتزّای هذل با استفادُ اس اطالعات پیشیي
هیاًگیي

هیاًگیي

پیشیي

پسیي

Alpha

ثشب

0/45

0/41

Beta

ثشب

0/98

0/98

ػىؽ وكف خبًكيٌي ثيي ظهبًي ههطف

Elas_1

گبهب

1/5

2/4

ؾْن وبالّبي ٍاضزاسي زض ؾجس ههطفي ذبًَاض

Alphac

ثشب

0/20

0/15

تَضیحات

پاراهتز
ؾْن ؾطهبیِ زض سَليس
ػبهل سٌعیل

عالهت
اختصاری

تَسیع

1

Matlab
Dynare
3
Priors
4
Posterior
5
Hodrick-Prescott
6
Cycle
2
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هیاًگیي

هیاًگیي

پیشیي

پسیي

ػىؽ وكف ثْطُاي سمبضبي هبًسُ حميمي دَل

Elas_2

گبهب

2

2

ػىؽ وكف ػطضِ ًيطٍي وبض ًؿجز ثِ زؾشوعز

Elas_3

گبهب

1

1/09

ػىؽ وكف خبًكيٌي هيبى سَليسار زاذلي ٍ ٍاضزاسي

Mu

گبهب

1/1

1/1

ػىؽ وكف خبًكيٌي هيبى وبالّب(زاذلي-نبزضاسيٍ -اضزاسي)

Nu

گبهب

0/2

0/7

ضطیت زض سبثغ ّعیٌِ ليوزگصاضي خسیس زض ّط زٍضُ

Si-p

گبهب

20

20/12

تَضیحات

پاراهتز

عالهت
اختصاری

تَسیع

هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

چگبلي ديكيي ٍ ثطآٍضز چگبلي دؿيي دبضاهشطّب ثط دبیِ الگَضیشن هشطٍدَليؽّ -يؿرشيٌگع زض
ًوَزاض ( )1سطؾين قسُ اؾز .اًغجبق چگبلي ديكيي ٍ دؿيي زض ثطذي اظ دبضاهشطّبي ایي ًوَزاض
ثساى هفَْم اؾز وِ اعالػربر وربفي زض زازُ ّربي اضائرِ قرسُ ثرِ هرسل ثرِ هٌظرَض ثرطآٍضزى
دبضاهشطّبي ًبهجطزُ هَخَز ًيؿز ٍ دبضاهشطّب زض ایي حبلز ثِ ثيبًي ،همساضزّي قسُ هيثبقٌس.

ًوَدار .6هحاسبِ پاراهتزّا با استفادُ اس چگالی پیشیي ٍ تخویي چگالی پسیي بز پایِ رٍیکزد بیشی
هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

ارجحیت هصزف کاالّای داخلی ٍ ًَساًات ًزخ ارس (با رٍیکزد تعادل عوَهی پَیای تصادفی)
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 .7حل الگَ ٍ یافتِّای هذل
زض ایي ثرفً ،شبیح هسل هَضز سدعیِ ٍ سحليرل لرطاض هريگيرطزً .رؿرزٍ ،ضرؼيز ثبثجربر ٍ
گكشبٍضّبي هشغيطّبي زضٍىظاي قجيِؾبظي قسُ زض الگرَ ثرب ٍضرؼيز ثبثجربر ٍ گكرشبٍضّبي
زازُّبي زًيبي ٍالؼي هَضز همبیؿِ لطاض هيگيطًس .زض هطحلِ ثؼسيً ،شبیح هسل ثب سغييط زض هيعاى
اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض زٍ ثرف هَضز سدعیِ ٍ سحليل لطاض هيگيطز .ؾذؽ سَاثرغ
ػىؽالؼول آًي ،1هشغيطّبي حبضط زض الگَ ،زض ثطاثط سىبًِّبي هرشلف ثطضؾي هيقرًَس ٍ ثرط
اؾبؼ هجبًي ًظطي ٍ قَاّس زض زًيبي ٍالؼي ،زضثبضُ ػىؽالؼورل هشغيرط ًؿرجز ثرِ سىبًرِّرب
لضبٍر ذَاّس قس.
ً .6-7تایج حاصل اس هقایسِ گشتاٍرّای سزی سهاًی شبیِساسی شذُ ٍ دادُّا در دًیای ٍاقعی

ًشبیح حبنل اظ همبزیط ثب ثجبر هشغييطّب زض هسل قجيِؾبظي قسُ ثب زًيبي ٍالؼي زض خرسٍل ()2
ٍ ًشبیح حبنل اظ همبیؿِ گكشبٍضّبي الگَ ثب گكشبٍضّبي زازُّرب زض زًيربي ٍالؼري زض خرسٍل
( )3ذالنِ قسُ اؾز.
ثب سَخِ ثِ زازُّبي خسٍل ( )3اًحطاف هؼيبض سَليس زض همساض هحبؾجِ قسُ اظ زًيبي ٍالؼري
ثطاثط  ٍ 0/047زض زازُّبي قرجيِؾربظي قرسُ  0/049هريثبقرس .زض ذهرَل اًحرطاف هؼيربض
ههطف ،ؾطهبیِگصاضي ٍ ّعیٌِّبي زٍلز هيسَاى گفز ورِ زض زًيربي ٍالؼري ایري اػرساز ثرِ
سطسيت ثطاثط ثب  0/09 ٍ 0/104 ،0/045ثَزُ ٍ ثطآٍضز هسل اظ ایي دبضاهشطّب ثرِ سطسيرت ثطاثرط ثرب
 0/07 ٍ 0/058 ،0/033هيثبقس .همبیؿِ گكشبٍضّبي زازُّبي ٍالؼي ٍ هحبؾرجبر قرجيِؾربظي
قسُ هسل ،ثيبًگط هَفميز هسل زض قجيِؾبظي هشغيطّبي ثرف ذبضخي هيثبقس.
قبذم سغييطدصیطي ًؿجي ،هيعاى دطاوٌسگي هشغيط ضا ثِ نَضر ًؿجي اًرساظُ هريگيرطز .ثرِ
هٌظَض هحبؾجِ آى ،اًحطاف هؼيبض اؾشبًساضز ّط هشغيط( ) ًؿجز ثِ اًحطاف هؼيبض سَليس ًبذبلم
زاذلي( ) هحبؾجِ هي قَزً .شبیح هسل حبوي اظ آى اؾز وِ ّنحطوشي ًؿجي سوبهي هشغيطّبي
هسل ثِ سَليس (ثِ اؾشثٌبي ؾطهبیِگصاضي) زض همبیؿِ ثب زازُّربي ٍالؼري ووشرط اؾرزً .عزیىري
ّنحطوشي هيبى زازُّبي ٍالؼي ٍ ثطآٍضز هسل ،ذَثي ثطاظـ هسل سحميك ضا ًكبى هيزّس.

)Impulse Response Function (IRF

1
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جذٍل  .2هیاًگیي سزیّای سهاًی شبیِساسی شذُ ٍ هقایسِ آى با دادُّای ٍاقعی
شبیِساسی

دًیای

هذل

ٍاقعی
0/53

هتغیز

عٌَاى

c
y

ًؿجز ههطف ثِ سَليس زاذلي زض ٍضؼيز ثبثجبر

0/59

i
y

ًؿجز ٍضؼيز ثب ثجبر ؾطهبیِگصاضي ثِ ٍضؼيز ثب ثجبر سَليس زاذلي

0/22

0/33

g
y

ًؿجز ٍضؼيز ثب ثجبر ّعیٌِّبي زٍلز ثِ ٍضؼيز ثب ثجبر سَليس زاذلي

0/16

0/14

yf
y

ًؿجز ٍضؼيز ثب ثجبر ٍاضزار ثِ ٍضؼيز ثب ثجبر سَليس زاذلي

0/30

0/28



هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

جذٍل  .8گشتاٍرّای حاصل اس دادُّای شبیِساسی شذُ ٍ دادُّای ٍاقعی
اًحزاف هعیار(

)

ّن حزکتی(

)

دًیای ٍاقعی

هذل

دًیای ٍاقعی

هذل

)

0/047

0/049

1/00

1/00

ههطف ( )

0/045

0/033

0/69

0/53

ؾطهبیِگصاضي ( )

0/104

0/058

0/85

0/92

ّعیٌِّبي زٍلز ( )

0/090

0/07

0/28

0/13

سَليس (

هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

 .2-7بزرسی تَابع عکسالعول آًی

سَاثغ ػىؽالؼول آًي ضفشبض ٍ دَیبیيّبي هشغيطّبي الگَ ضا زض عَل ظهبى ثب ٍاضز قسى سىبًِاي
ثِ اًساظُ یه اًحطاف هؼيبض ثِ ّط هشغيط ضا ًكبى هيزّس .زض ایي ثرف هيثبیؿز سَخِ قَز وِ
زض حبلز ولي ّيچ ّوجؿشگي هيبى سىبًِّب (ثِ اؾشثٌبي هَاضز اقبضُ قرسُ) زض هرسل ،هفرطٍو
لطاض زازُ ًكسُ اؾز .زض ًْبیز ،ثب سغييط زض دبضاهشط

هيعاى اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلري

ضا وبّف هيزّين ٍ هدسزاً ًشبیح ضا زض ٌّگبم ٍضٍز سىبًِ ثطضؾي ذَاّين وطز.
 .6-2-7تکاًِ تکٌَلَصی

ثب ثْجَز سىٌَلَغي هيعاى سَليس افعایف یبفشِ ،ثب سَخِ ثِ افعایف سَليس هيعاى ههرطف ًيرع افرعایف

ارجحیت هصزف کاالّای داخلی ٍ ًَساًات ًزخ ارس (با رٍیکزد تعادل عوَهی پَیای تصادفی)

99

هيیبثس .اظ ؾَي زیگط ،اظ آى خب وِ ٍضٍز سىبًِ هثجز سىٌَلَغي هٌدط ثِ وبّف ليورز وبالّربي
زاذلي هيقَز ،ایي اهط ههطف وبالّبي زاذلي ضا سحرزالكرؼبع لرطاض ذَاّرس زاز .ثرب افرعایف
ههطف وبالّبي زاذلي ،ههطف وبالّبي ٍاضزاسي وبّف ذَاّس یبفز ،ثٌبثطایي ،سمبضبي ٍاضزاسري
ثِ زًجبل ٍضٍز سىبًِ سىٌَلَغي ثِ هسل وبّف هيیبثس .زٍلز اظ عطیك وبّف ًطخ ثْطُ ثِ وربّف
ليوز وبالّبي زاذلي ٍاوٌف ًكبى زازُ ٍ ایي اهط سمبضب ثطاي اٍضاق لطضرِ ذربضخي ضا افرعایف
هيزّس .افعایف سمبضب ثطاي اٍضاق لطضِ ذبضخي ًْبیشبً هٌدط ثِ افعایف ًطخ اضظ ذَاّس قس.
حبل اگط اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي وبّف یبثس ،ثِ زليرل وربّف سوبیرل ثرِ ههرطف
وبالي زاذلي ليوز وبالّبي زاذلي ثيكشط وبّف هيیبثس .حبل اظ آًدب وِ ٍخَز قَن سىٌَلَغي
ثِ ًَثِ ذَز ٍ زض حبلز ولي ههطف وبالي زاذلي ضا ثِ قسر افعایف هيزّس ،ثب ٍخرَز وربّف
زض اضخحيز ههطف زاذلي ،سٌْب اظ وبّف ههطف ٍاضزاسي اًسوي وبؾشِ ذَاّرس قرس .ثٌربثطایي،
ههطف ول اًسوي افعایف هيیبثس .اظ ؾَي زیگط ،سوبیل ثِ ٍاضزار ٍ ههطف وبالّبي ٍاضزاسري اظ
قسر افعایف ًطخ اضظ ثِ ػٌَاى ػبهلي ثطاي وٌشطل وبّف سَضم ذَاّس وبؾز.

ًوَدارٍ .2اکٌشآًی هتغیزّای هذل با ٍرٍد شَک تکٌَلَصی
(در دٍ حالت هتفاٍت اس ارجحیت کاالّای داخلی)
هٌجغ :یبفشِّبي سحميك
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 .2-2-7تکاًِ درآهذ ًفتی

ثب افعایف زضآهس ًفشي ،هيعاى اضظ ٍاضز قسُ ثِ وكَض افعایف ذَاّس یبفز وِ ایي اهط ،هٌدط ثرِ
وبّف ًطخ اضظ ذَاّس قس .ثب افعایف زضآهسّبي ًفشي هيعاى سَليس ٍ ههطف افعایف هريیبثرس.
وبّف ًطخ اضظ هَخت اضظاىسط قسى ٍاضزار ٍ ثِ زًجربل آى افرعایف ٍاضزار ذَاّرس قرس .ثرب
اضظاىسط قسى ٍاضزار ،ليوز وبالّبي ٍاضزاسي وبّف یبفشِ ٍ سَضم ًيع وبّف هيیبثس .ثب سَخرِ
ثِ گصض ظهبى ٍ وبّف اثطار سىبًِ ،سوبهي هشغيطّب ثِ ؾوز همساض سؼبزلي ذَز ّوگطا هيقًَس.
اگط هيعاى اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي وبّف یبثس ،ثب ٍضٍز سىبًِ هثجز زضآهس ًفشري ٍ
ٍضٍز اضظ حبنل اظ آى ثِ زاذل ثِ زليل ٍخَز سمبضبي ظیبز ٍاضزار ٍ سطخيحبر ههطفوٌٌرسُ
ثِ ههطف وبالي ٍاضزاسيً ،طخ اضظ ثِ هيعاى ووشطي وبّف هيیبثس ٍ ایي اهط اظ قرسر افرعایف
ٍاضزار ذَاّس وبؾز.

ًوَدارٍ .8اکٌشآًی هتغیزّای هذل با ٍرٍد شَک درآهذى فتی
(در دٍ حالت هتفاٍت اس ارجحیت کاالّایداخلی)
هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

ارجحیت هصزف کاالّای داخلی ٍ ًَساًات ًزخ ارس (با رٍیکزد تعادل عوَهی پَیای تصادفی)
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اظ ؾَي زیگط ،ثِ زليل افعایف ؾرْن ٍاضزار (وربّف اضخحيرز ههرطف وبالّربي زاذلري) زض
هحبؾجِ سَضم ٍ ههطف ٍ اضظاىسط قسى ٍاضزار ثِ زًجبل وبّف ًرطخ اضظ ثرب ٍضٍز سىبًرِ زضآهرس
ًفشي (حشي ثب ٍخَز وبّف ووشط ًطخ اضظ ٍ افعایف ووشط ٍاضزار ًؿجز ثِ حبلز اضخحيز ثبالسط
ههطف وبالّبي زاذلي) ،هيعاى افعایف ههطف ٍ وبّف سَضم قسر ثيكشطي ذَاّس یبفز.
اظ ؾَي زیگط ،ثب سَخِ ثِ ایي وِ زض الشهبز ایطاى ّوجؿشگي ثبالیي هيربى هرربضج زٍلرز ٍ
زضآهسّبي ًفشي ٍخَز زاضز ،ثب لحبػ ایي ّوجؿشگيً ،شبیح ٍضٍز سىبًِ زضآهس ًفشي ثِ قىل ظیط
ذَاّس ثَز.

ًوَدارٍ .6اکٌشآًی هتغیزّای هذل با ٍرٍد تکاًِ درآهذ ًفتی با لحاظ ّوبستگی باال هیاى هخارج
دٍلت ٍ درآهذّای حاصل اس ًفت (در دٍ حالت هتفاٍت اس ارجحیتکاالّایداخلی)
هٌجغ :یبفشِّبي سحميك

ًوَزاض (ٍ )4ضٍز سىبًِ ًفشي ثِ هسل ضا ثب ایي فطو وِ هيبى سىبًِ زضآهرس ًفشري ٍ هرربضج
زٍلز ّوجؿشگي ثبالیي ٍخَز زاضزً ،كبى هيزّس .ثب ٍضٍز سىبًِ زضآهس ًفشري ثرِ هرسل ،ػَایرس
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اضظي حبنل اظ فطٍـ ًفز ثِ وكَض ٍاضز قسُ ٍ ًطخ اضظ وبّف هيیبثس .اظ ؾرَي زیگرط ،ثرِ
زليل ّوجؿشگي ثبال هيبى هربضج زٍلز ٍ زضآهسّبي ًفشي ،ثب افعایف زضآهرسّبي ًفشري هرربضج
زٍلز افعایف یبفشِ ٍ ایي اهط ثِ زًجبل افعایف ًمسیٌگي ،افعایف ليوز وبالّربي زاذلري ضا ثرِ
ّوطاُ زاضزًْ .بیشبً ،ثب ٍخَز وبّف ليوز وبالّبي ٍاضزاسي ،ثرِ زليرل افرعایف ليورز وبالّربي
زاذلي ،سَضم افعایف هيیبثس .زض نَضسي وِ اضخحيز ثيكشط زض ههطف وبالّبي زاذلي ٍخرَز
زاقشِ ثبقس ،ثِ زليل سوبیل ثيكشط ثِ ههطف وبالّبي زاذلي ٍ سوبیل ووشط ثِ ههرطف وبالّربي
ٍاضزاسيً ،طخ اضظ ثب وبّف ثيكشطي هَاخِ هيقرَز ٍ ایري اهرط هَخرت وربّف ثيكرشط ليورز
وبالّبي ٍاضزاسي ذَاّس قس .وبّف ثيكشط ليوز وبالّبي ٍاضزاسي ًيع ثِ ًَثرِ ذرَز اظ قرسر
افعایف ليوز وبالّبي ًْبیي یب قسر افعایف سَضم ذَاّس وبؾزًْ .بیشربً ،زض نرَضر ٍخرَز
اضخحيز ثيكشط زض ههطف وبالّبي زاذلي ،سَضم ثِ هيعاى ووشطي افعایف هيیبثس.
ثٌبثطایي ،زض حبلز ولي ثطضؾي ًوَزاضّبي ػىؽ الؼول آًي هشغيطّب زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّب
حبوي اظ آى اؾز وِ ٍخَز اضخحيز ثبالسط زض ههطف وبالّبي زاذلي ثب افعایف ًَؾربى ًرطخ
اضظ ،اظ افعایف ًَؾبى سَضم ٍ ههطف ذَاّس وبؾز.
ً .8تیجِگیزی ٍ پیشٌْادّا
زض ایي همبلِ ًشبیح ٍخَز ٍ سغييط اضخحيرز ههرطف زاذلري زض الشهربز ایرطاى زض ٍاورٌف ثرِ
سىبًِّبي ثطٍىظا ثطضؾي قسُ اؾز .دؽ اظ اؾشرطاج قطایظ هطسجِ اٍل اظ ثْيٌِیبثي ثٌگربُّرب ٍ
ذبًَاضّب ٍ سطويت ليس ثَزخِ زٍلز ،ثِ هٌظَض حل الگَ ،دبضاهشطّبي هسل ثب اؾشفبزُ اظ ضٍیىطز
ثيعي ثطآٍضز گطزیسُاًس .زض ضٍیىطز ثيعي ،ثب اؾشفبزُ اظ زازُّبي ٍالؼي ٍ سَظیغ ديكيي ،سَظیرغ
دؿيي دبضاهشطّب سَؾظ ًطمافعاض سرويي ظزُ قسُ ٍ دبضاهشطّبي هغبلؼِ اظ گكشبٍضّبي هطسجرِ اٍل
ایي سَظیغ اؾشرطاج گطزیسُاًس .زض هطحلِ ثؼس ،الگَ سَؾظ ًرطمافرعاض هشلرت ٍ ثرب ثرِوربضگيطي
ًطمافعاض زایٌبض قجيِؾبظي قسُ اؾزً .شبیح حبنل اظ قجيِؾبظي چطذِّبي سدبضي هحمك قسُ
زض الشهبز ایطاى ثب هحبؾجبر هسل ،حبوي اظ ثطاظـ هٌبؾت الگَ زض قجيِؾبظي زازُّربي هرَضز
ًظط هيثبقس.
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ثطضؾي ٍاوٌف آًي هشغيطّب زض ثرف سىبًِ هؿشمل زضآهس ًفشي ،حبوي اظ آى اؾز ورِ ثرب ٍضٍز
ایي سىبًِ ٍ زضًظط گطفشي اضخحيز ههطف وبالّبي زاذليٍ ،اضزار ٍ ههطف افعایف یبفشرِ ٍ
ًطخ اضظ ٍ سَضم وبّف هيیبثٌس.
اظ ؾَي زیگط ،زض نَضسي وِ سىبًِ هثجز زضآهس ًفشي ثب لحبػ ّوجؿشگي ثبال ثب سىبًِ هثجز
هربضج زٍلز ثِ هغبلؼِ ٍاضز قَز ،زض ٌّگبم ٍضٍز ایي سىبًِ ،ثب زضًظط زاقشي اضخحيز ههطف
وبالّبي زاذلي ،ههطف ٍ ٍاضزار افعایف هيیبثٌسّ .وچٌيي ثب افعایف ًمسیٌگي زض دي افعایف
هربضج زٍلز ،سَضم ًيع افعایف ذَاّس یبفز .اظ ؾَي زیگط ،ثب ٍضٍز سىبًِ هثجز سىٌَلَغي ثِ
هسل ٍ ٍخَز اضخحيز ههطف وبالّبي زاذليً ،رطخ اضظ ٍ ههرطف افرعایف یبفشرِ ٍ سرَضم ٍ
ههطف ٍاضزاسي وبّف هيیبثس.
ؾذؽ ثب وبّف هيعاى اضخحيز ههطف وبالّربي زاذلري ،ثرب ٍضٍز سىبًرِ زضآهرس ًفشري ٍ
سىٌَلَغي ثِ هسلًَ ،ؾبًبر ههطف ٍ سَضم افعایف یبفشِ ٍ اظ ًَؾبى ًطخ اضظ وبؾشِ هريقرَز.
ثٌبثطایيٍ ،خَز اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي هيسَاًس زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّبي ثرطٍىظا ثرِ
الشهبز ،ثب اًشمبل ًَؾبًبر ایي سىبًِّب ثِ ًطخ اضظ ،اظ ًَؾبى قسیس هشغيطّبي والى الشهبزي ثرِ
ٍیػُ سَضم خلَگيطي وٌس.
ًشبیح ًكبى زاز ّطچِ هيعاى ایي اضخحيز زض ههطف وبالّبي زاذلي ثبالسط ثبقسًَ ،ؾربًبر
ًطخ اضظ ثيكشط قسُ ٍ اظ ًَؾبًبر ههطف ٍ سَضم وبؾشِ هيقرَزًْ .بیشربً ثرب سَخرِ ثرِ اّويرز
اضخحيز ههطف وبالّبي زاذلي زض الشهبز ایطاى ،ثْشط اؾز ؾيبؾزگصاضاى ػالٍُ ثرط سطغيرت
ثيكشط ههطفوٌٌس گبى ثرِ ههرطف وبالّربي زاذلري زض نرَضر سوبیرل ثرِ وربّف ًَؾربًبر
هشغيطّبي والى الشهبزي اظ خولِ سَضم ،زض ٌّگبم ثطٍظ سىبًِّبي ثطٍىظا ثٍِیػُ سىبًرِ زضآهرس
ًفشي ،ثِ ًطخ اضظ اخبظُ ًَؾبى ثيكشطي زٌّس سب اظقسر ًَؾبى ههطف ٍ سَضم وبؾشِ قَز.
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