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Abstract 
Objective: The economies of countries have always been affected by various shocks from the 

supply and demand side during different periods, and this phenomenon causes deviations in 

macroeconomic variables. Examining the effect of key macroeconomic variables on these 

shocks is of special importance, especially in developing countries. The purpose of this study 

is to impact analysis macroeconomic shocks on monetary and fiscal policy variables in Iran 

with the Taylor rule approach in the period 1967-2020. 
 

Method: In this study, the impact of macroeconomic shocks on monetary and financial policy 

variables in Iran has been analyzed with the approach of Taylor's rule: BVAR method.The 

Bayesian vector auto regressive (BVAR) has been used. In this regard, the regularity or 

discretion of the central bank's monetary policies and the government's financial policies in 

Iran have been studied based on Taylor's rule, and the Bayesian vector autoregression (BVAR) 

model has been used to investigate the instantaneous response and variance analysis. Due to 

avoiding the use of restrictive dependent forms, vector autoregression approach has been used 

in this research. One of the expanding and new methods in this field is the use of the Bayesian 

approach. By combining the initial beliefs of the researcher and the information in the data, the 

Bayesian method automatically shrinks different models, including vector autoregression 

models, and as a method to overcome this problem, it has been increasingly popular among 

researchers. Also, one of the advantages of Bayesian methods is that you can increase the 

variables of the model without worrying about reducing the degree of freedom. In the form of 

Bayesian vector autoregression model, this study has investigated Taylor's rule in two models. 

In the first model, the reaction of monetary policy to macroeconomic shocks and the second 

model to the reaction of financial policy to macroeconomic shocks in Iran have been analyzed 

based on Taylor rule. Whit using Theil and RMSE index,it was determined that the determined 
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Abstract 
 

former Literman-Minnesota function provides the most accurate prediction and The growth 

rate of the monetary base and government spending have been used as monetary and financial 

policy tools.The desired model is estimated using Eviews 9.0 software. 
 

Results: The findings of the research based on the instantaneous reaction functions in the first 

model show that monetary policy makers have implemented an expansionary policy in relation 

to the impulse of the production gap in the short term, and the effect of this impulse will 

disappear in the long term. Also, the results of the second model show that financial policy 

makers have implemented an expansionary policy in relation to the impulse of the production 

gap in the short and long term. In the following, the central bank has shown a contractionary 

behavior in relation to the impulses of inflation in the short term, and the effect of the impulse 

will be lost in the long term, and the government has shown a contractionary behavior in 

relation to the impulse of the consumer price index in the short term and has implemented an 

expansionary policy in the long term.Also, relative to one unit standard deviation of the real 

exchange rate, the monetary and fiscal policies showed expansionary and contractionary 

behavior in the short term, and the impact of the impulses disappeared in the long term. Further, 

the results of variance analysis show that in the short and long term, the production gap explains 

the most changes in the growth rate of the monetary base and government spending. 
 

Conclusion: The results showed that the central bank in the short run has  that the discretionary 

behavior towards the impulse caused by the output gap is against the Taylor rule and does not 

react in the long run. The reaction of monetary policymakers to the shock of inflation in the 

short run is according to the Taylor rule and in the long run inflation shocks will disappear and 

financial policymakers to the shock of the consumer price index in the short run according to 

the Taylor rule and in the long run is against the Taylor rule.Also, by creating a momentum in 

the real exchange rate, the effect of the momentum on the growth rate of the monetary base 

and government expenditures, negative and positive in the short run and in the long run, 

respectively, will not be permanent and will disappear.The results of analysis of variance show 

that in the short and long run the output gap explains the largest changes in the growth rate of 

the monetary base and government expenditures. The results show that monetary policies in 

Iran follow financial policies, and this way of financial communication between the 

government and the central bank is one of the important factors of the ineffectiveness of 

monetary policies. To evaluate the effect of monetary policy on the goals of controlling 

inflation and establishing production stability in the economy, the design of the rule Optimal 

monetary policy is very important and recommended. Especially since Iran's economy, due to 

various reasons, has conditions where fluctuations and unexpected shocks are not rare on the 

economy.In this way, it is possible to propose the rule strategy with discretion as a suitable 

strategy for guiding the monetary and financial policy in Iran. 
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 مقدمه

ضا استفاده قامدیریت و کنترل سمت ت یهستندکه برا یتثبیت اقتصاد یهااستیسترین  پولی و مالی ازمهم یهااستیس

یش تعیین پ که سیاست گذاران به اهداف سیاستی از شودیمپولی ومالی باعث  یهااستیسمیان هماهنگی مؤثر. شوندیم

 نرخ رشد بر ات ناسازگارتأثیر تورم شتابان و فشارنرخ ارز،، بهره باال یها، نرخاطمینانینا از ایجاد و شده دست یابند

 یهااستیس یکالن الزم است برنامه جامع و هماهنگی برادستیابی به اهداف اقتصاد یانتیجه بردر. شود یجلوگیر یاقتصاد

آن استفاده از اب تا نوع سیاست طراحی شود این دو یابزارها یگذارتأثیرفاوت مت یهاکانالگرفتن در نظرپولی و مالی با

رایط باثبات بسترسازی ش د. همچنینحداقل کر دستیابی به اهداف اقتصاد کالن را یبتوان هزینه فرصت از دست رفته برا

شور به در کتوسعه همه جانبه  و ورهای الزم برای حرکت به سمت رشدمهم ترین فاکتاز، بخش های گوناگون اقتصاد در

 یبرا باشندکه می یاقتصاد کالنمهم  هاییاستس از یکی پولی هاییاستس. (2391 کسایی،عرفانی و) دیآیمحساب 

که شوندیمبرده  کارب تورم هدف از تورم انحراف وکاهش تولید شکاف کاهش قبیل از هدف های اقتصادی به رسیدن 

 بانک، یاقتصاد هاییهنظر راساسب .هستند اجرا قابل پول حجم کنترل یا و پول حجم کنترل طریق از هایاستس این
 در و یا یامنفی مثبت تولید شکاف که دردوره هایی. نماید اجرا مند قاعده صورت به را پولی هاییاستس بایستی یمرکز

 یاجرا گرددکه اتخاذ بایستی پولی متفاوتی هاییاست، ساست یامنفی مثبت هدف ازتورم تورم انحراف که ییهادوره
 تصریح تیلورمعروفترین قاعدة پولی اشد.ب 2ورتیل ازقبیل قاعده یقواعد یا صالحدید یمبنا بر تواندیم پولی هاییاستس

عنوان یک  مالی به هاییاستسدوباره  2111-2114بحران مالی جهانی با اما. هستند یاقتصاد درادبیات العمل عکس تابع

 ثبات هدف با ابزاردولت ینترمهم از یکی عنوان به یمال سیاست. گرفتتوجه اقتصاددانان قرارمورد  ابزار تثبیت اقتصادی
 هک است مسئله نیاریدرگ استگذارانیس از یاریبس ذهن شهیهم. باشندیم یادوارتجار یط نوسانات در اهشکو یساز

 توسعه درحال کشورهای در همچنین دولت. قراردهند مدنظر دیبا را یاستیس چگونه یاقتصاد ودکر ای رونق دردوران
 زیراکشورهای دارد، اقتصادی وثبات توسعه و رشد قبیل از اهدافی درراستای توجهی قابل و ترمهم نقش ایران مانند

 کشورهای اقتصادی هدف نیتریاصل اقتصادی توسعه. هستند قدرتمندوکارا یک بخش خصوصی فاقد توسعه درحال
. ندینمایم کمک هدف این تحقق به هاتیفعال تصحیح با مالی یهااستیس راستا دراین است که توسعه حال در

این  هدف. (2391 الهی، فتحو علیزاده) دارند جهان کشورهایاقتصادی  یندتوسعهآدرفر پویایی نقش مالی یهااستیس

 ربازه زمانیدبا رویکرد قاعده تیلورایران  درمالی  پولی وی سیاست کالن اقتصادی بر متغیرهای هایشوک آنالیزمطالعه 

ایران  یمرکز بانک پولی هاییاستبودن س یصالحدید یا ودنب مند قاعده به کوشدیماین مطالعه  .می باشد2399-2311

 ته استنگرفکه که تاکنون در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار  بپردازد تیلور مالی دولت براساس قاعده هاییاستس و

ن مطالعه در واقع در ای. را مشخص نماید پولی و مالی هاییاستسبر عملکرد  متغیرهای کالن اقتصادیاز ناشی  یهاتکانهو 

و واکنش  ؟پولی و مالی دارد هاییاستسی بر تأثیربه دنبال پاسخ به این پرسش است که متغیرهای کالن اقتصادی چه 

نش کدر وا و دولت یزکمر کا بانیآپولی و مالی در ایران نسبت به متغیرهای کالن اقتصادی چگونه است؟  هاییاستس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Taylor Rule 



 29/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 مطالعات با پژوهش این تمایز وجه است ذکر شایان؟ دیا صالحدیردند کقاعده عمل  ایبر مبنمتغیرهای کالن اقتصادی به 

 هایسیاستمتغیرهای کالن اقتصادی با  خصوص رابطه در شده انجام هایپژوهش از کدام هیچاست که  این در شده انجام

 توانمی بنابراین است، نگرفته قرار مطالعه و همچنین با روش تجربی مورد قاعده تیلور رویکرد ایران با درپولی و مالی 

 (BVAR)نیزیب یارردب ونیخودرگرسازالگوی  دراین راستا. است نوآوری دارای موضوع حیث از مقاله این گفت که

می  معتبر برای تحلیل روابط بین متغیرهای مدل روشی کهاست، شده وتجزیه واریانس استفاده  واکنش آنی بررسیبرای 

 مطالعات آن به دنبال و ارائه پژوهش موضوع به مربوط نظری مبانی ابتدا ،است صورت بدین حاضر پژوهش ساختار .باشد
پایان  در بررسی و را واکنش نیزتوابع بعدی دربخش. گردیده است بیان تحقیق موضوع با دررابطه شده انجام تجربی

 .شده است بیان هاپیشنهاد و گیرینتیجه

 مبانی نظری

 نیا هک قرارگرفته و تقاضا عرضه ازسمت مختلف یها انهکتتأثیر تحت ادوارمختلف طی همواره اقتصادکشورها
 نحوه یبررس. (2399 ،و خوشکالم خسروشاهی صیادی) شودمی یاقتصاد النک یرهایدرمتغ انحراف سبب بروز دهیپد

 یخاص تیاز اهم توسعه حال در یشورهاک در ژهیو به هاتکانه نیازا یاقتصاد النکو دییلک یرهایری متغیاثرپذ
 از یبعض، ندارندنظر  اتفاق ازآن حاصل جینتا و یاقتصاد هایسیاست درمورد یاقتصاد صاحب نظران است. برخوردار

 ،شودمی وارد لک یوتقاضا عرضه بر ه مرتبک است هاییشوک شاهد یاقتصاد ستمیس هک کنندمی استدالل اقتصاددانان

 بر یاقتصاد هایشوک اثر توانند، میندینما استفاده یمال و یپول استیس از یاقتصاد نظام تیتثب یبرا استگذارانیس اگر

 ستمیس هک کنندمی رکف مانند فریدمن یاقتصاددانان درمقابل. ندینما راحداقل تورم، دیمانندتول یاقتصاد النک یرهایمتغ
 ناهنجار نوسانات یاصل عامل را یاقتصاد نامناسب یاستگذاریس اقتصاددانان از این گروه، است داریپا اساساً یاقتصاد

 طورقابل به (9293) 2سیمونزپیشنهاد  سیاست از زمان به مربوط ادبیات. (2349 همکاران، و ابونوری) دانندمی یاقتصاد
به ( 2911) 2لوکاس سپس .کنند یپیرو قواعد از باید هاسیاست که کرد مطرح سیمونز. است پیداکرده تکامل توجهی

 یکی امروزه اما. (2992 ،3لیپر) پرداخت یتصمیم گیر مسائل یبرا مورد نیاز از فرآیندسیاستی جامعی و منسجم توصیف
 است. موضوع این شناختن رسمیت قواعد سیاستی به زمینه اخیردر مطالعات هایویژگی ترینمهم از

 برابر سیاست گذاری صالحدیدی قواعدپولی در

بل پیش اطالعات به طورسازگار و قا تدوین تصمیمات سیاستی است که از قاعده سیاستی بانک مرکزی یک فرآیند

تعیین  ی شده راگذار کند و نحوه پاسخ ابزارهای قابل کنترل سیاست پولی به تغییردر متغیرهای هدفبینی استفاده می

گذاری  ساستهای پولی صالحدیدی ازمهم ترین مباحث کند. بحث سیاستگذاری پولی قاعده مند درمقابل سیاستمی

از قبل  و شناخته شده توسط قواعد سیاست پولی باید این بحث آن است که آیا آید. سوال اصلی درپولی به حساب می

ترین اصلی (2919) 8فریدمنهای متمادی قاعده یا به صالحدید سیاستگذاران سپرده شود. برای سال معین هدایت شود و
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بر عدم اطمینان موجود در اثربخشی سیاست   بنا شده و (2939) سیمونزپایه مقاله  حته شده بود. این قاعده برقاعده پولی شنا

پولی تکیه دارد. به طور خالصه فریدمن بیان می کندکه در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به طول دوره اثرگذاری سیاست 

تواند باعث افزایش نوسانات اقتصادی شود. بنابراین ه پول به صورت صالحدیدی میپولی وجود دارد، مدیریت عرض

وارد  (2911) 2کیدلند و پرسکاتنماید. بحث قواعد به طوراساسی توسط مقاله فریدمن قاعده رشد ثابت پولی رامطرح می

بل ق بانک مرکزی به یک قاعده از زمانی نشان دادندکه تعهدها با مطرح کردن مسئله ناسازگاری  فضای جدیدی شد. آن

کات بیان برخوردار نیستند. کیدلند و پرس های صالحدیدی ازاین فوایداثرات مفیدی داشته باشدکه سیاست معین می تواند

ه تعهد داشتن به اهای آتی ارتباط داشته باشد، آنگکنند که اگر متغیرهای اقتصادی به انتظارات افراد نسبت به سیاستمی

های صالحدیدی کاهش دهد. درواقع متعهد بودن بانک مرکزی تواند زیان بانک مرکزی رانسبت به سیاستیک قاعده می

تواند باعث تغییرانتظارات به صورتی شودکه سطح رفاه اجتماعی افزایش یابد. امروزه قواعدپولی مکرراً به اجرای قاعده می

 هیچ کس گیرند. اساساًهای مرکزی مورد استفاده قرار میان اقتصادی دردانشگاه ها و بانکبه وسیله محققان وتحلیل گر

شود که قواعد سیاستی به طوربالقوه دارای اثرات تثبیت کننده در اقتصاد هستند. اماوقتی بحث عدم اطمینان  تواند منکرنمی

نی هستند. لت سیستماتیک داشته و از قبل قابل پیش بیارتباطات حا کنیم باید بدانیم که بعضی از تغییرات ومطرح می را

توانند در قاعده گذاری موردتوجه قرار گیرند. امابعضی احتماالت قایل پیش بینی نیستند، در شرایطی که چنین بنابراین می

بگیریم. این ادیدهای صالحدیدی را نتوانیم سیاستشوند، نمیاحتماالتی وجود دارند و باعث نوسانات بالقوه دراقتصاد می

دهد که ایده قواعد همراه با صالحدید، یک ایده قابل تامل است. براساس این قاعده مقام پولی نسبت به انحراف نشان می

 دهدتولید و تورم از مقادیرهدف خود و از طریق تغییردر نرخ بهره اسمی به عنوان نوعی ابزارسیاستی عکس العمل نشان می

مبنای بسیاری  قاعده این و شده مطرح (2993)تیلور توسط دنیا حاضر حال پولی قواعد ترینمعروف از یکی.(2993تیلور، )

 و پولی قواعد زمینه در ای مطالعه هیچ امروزه های مرکزی قرار گرفته استهای بانکاز مطالعات و سیاست گذاری

 نظر باشد. بنابراین برده بهره زمینه این در تیلور مطالعات و نظریات از مگر آنکه شودنمی انجام پولی بهینه قواعد همچنین

 ارزیابی برای سیاست پولی قواعد از و استفاده باشد اهمیت حائز تواندمی پولی قواعد از استفاده چگونگی در زمینه تیلور

 طور به و یافته گسترش و رشد سرعت به اقتصادی پیشرفتهکشورهای  در مرکزی هایبانک سیاستی عملکرد توصیف و

 تواندمی ایران در اقتصاد مهم این به پرداختن است؛ بنابراین گرفته قرار استفاده مورد پولی گذاران توسط سیاست مکرر

اعده عمل ق ایبر مبنکالن اقتصادی متغیرهای آیا بانک مرکزی و دولت در واکنش به باشد که  برخوردار باالیی اهمیت از

 ایران و مرکزی بانک پولی هایبودن سیاست یا صالحدیدی مند بودن قاعده که دراین راستا بهکردند یا صالحدید؟ 
 .تیلورپرداخته شده است های مالی دولت براساس قاعدهسیاست

 قاعده تیلور

ه به ک کندمیکانادا و چند کشور دیگر معرفی ، مرکزی آمریکابانک های  بر اساس رفتار قاعده ای را (2993)تیلور

نیا در مرکزی کشورهای پیشرفته د هایبانکبسیار متوجه می شودکه  هایبررسیوی پس از شود. میقاعده تیلور مشهور 
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 سیاست از لپی کنترل اقتصاد، به دنبال اعما جای ایجاد تغییرات درحجم پول و اعمال سیاست پولی دره موارد ب بیشتر

به  به صورت روزانه تعیین شده و باز بانک مرکزی و طریق عملیات بازار این نرخ از. طریق نرخ بهره وجوه فدرال هستند

 تعیین ذیل صورت به مدلی طریق از فدرال وجوه بهره نرخ تیلور قاعده طبق. باشدمیسرعت قابل تغییر و قابل مدیریت 
 :گرددمی

(2) it = pt + rt
*+ απ (πt–πt

*) +αy (yt–ȳt) 
*وtπ ،متغیرپراکسی برای نرخ تورم انتظاری p فدرال، وجوه بهره رخن i،2درمعادله

tπ  به ترتیب نرخ تورم محقق شده

*بالقوه و جاری وتولید به ترتیب تولید tȳوty ونرخ تورم هدف،
tr  نرخ  بهره حقیقی در زمانt دراین مدل هدف  .هستند

نرخ  برابر طبق این قاعده نرخ بهره وجوه فدرال باید. اندفرض شده 2 واقعی برابرمقدار ثابت تورم و نرخ بهره بلندمدت

شکاف تورمی  میانگین وزنی دو نیز رشد بلندمدت تولیدبالقوه سازگاراست و تورم به عالوه نرخ بهره واقعی بلندمدت که با

مقدارهدف یا  زا تولید اگرتورم یا القوه آن است.ب نسبت به تورم هدف و شکاف تولیدواقعی نسبت به مقداربلندمدت و

ازسوی  ین ببرد.ب این شکاف را از بتواند تا افزایش یابد طبق این قاعده نرخ بهره وجوه فدرال باید نمایند، تجاوز بالقوه خود

سمت  تواندیم باکاهش نرخ وجوه فدرالبیاید  ترپایینتورم ازسطح هدف خود  و ازسطح بالقوه کمترشود تولید اگر دیگر

بهره  نرخ کنترل یا و پول حجم کنترل طریق از زیهای بانک مرکسیاست  عرضه و تقاضای اقتصاد را به تحرک واداشت.

 یاقتصاد هاینظریه با آن یو میزان انطباق وسازگار یبانک مرکز هایسیاست بودن بررسی قاعده مند قابل اجرا هستند.

 یا قواعدی صالحدید یبرمبنا تواندمیپولی  هایسیاستجمله نظریه تیلوراز اهمیت خاصی برخوردار است که اجرای  از

 سیاستگذار پولی است یازتالش به منظورتبیین قاعده تصمیم گیر یقاعدة سیاستی تیلورمثال بارز قبیل قاعده تیلورباشد. از

 زمانی هایدورهو  درکشورها طورگسترده به یمرکز بانک عکس العمل تیلور توابع از کار اصلیبعد . (2111 ،تیلور)
 درمیان کشورها و تولید وشکاف هدف از تورم تورم انحراف ضرایب که شد فرض و قرارگرفت بررسی مورد مختلف

 ،تیلور) سیاست نرخ بهره کوتاه مدت است یابزاراصلی اجرا. (2128 و همکاران،2سویک) کندمی پیدا تغییر زمان طول در

ولیه ا طریق تغییر در نرخ بهره اسمی کوتاه مدت به عنوان ابزار از بر این اساس قاعده سیاستگذار پولی تیلور. (2993

 نکه در ایرانبا توجه به ایاما ، دهدمیپولی نسبت به انحرافات تورم و تولید از مقادیرهدف خود واکنش نشان  یسیاستگذار

اده شده از نرخ رشد پایه پولی استف قاعده تیلور  در این مطالعه در تصریح مدل سیستم بانکداری بدون ربا مرسوم است،

به  اهآناز تعاریف مختلف حجم پول و نرخ رشد  معموالًمطالعات دانشگاهی و آکادمیک انجام شده در ایران، که  است

رکزی ایران همچنین بانک م (.2393 سهیلی و همکاران،) اندکرده عنوان متغیر کنترل و هدف میانی سیاست پولی استفاده

 .کندمیسطح کالن را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعالم نیز متغیرهای پولی در 
 پیشینه پژوهش

االت ای)های سیاست پولی ازسه منبع برجسته تجاری جهانیدرمطالعه ای به انتقال شوک (2122) همکارانو 2 توماال

 مدل خودرگرسیون برداری جهانی با( وآفریقای جنوبینیجریه )رحال ظهوبزرگ در به دو اقتصاد اروپا و چین(متحده، 
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(GVAR) .در ها رایمتق اتحادیه اروپا ایاالت متحده وست پولی فشرده درسیا دادتوابع واکنش ضربه ای نشان پرداختند 

مثبت بی شوک سیاستی مشابه بر نیجریه وآفریقای جنو تأثیر و حالی که درآفریقای جنوبی تورمی استدر، کندتعدیل می

شتری بر سیاست بی تأثیر مقایسه با اتحادیه اروپااست پولی درچین وایاالت متحده درهمچنین تصمیمات سی. است پایدار و

 آفریقای جنوبی دارد.و پولی در نیجریه

ولی بانک مرکزی پاثرات سیاست  به بررسی (FAVAR) عامل افزوده یون برداریخودرگرساز بااستفاده (2122) 2نواو

لی شوک سیاست پو کننده بهقیمت مصرفواکنش شاخص  دهدمینتایج نشان . پرداخت 2129 تا 2118دوره زمانی روسیه

 ارزش روبل به تثبیت قیمت هاپس ازاتخاذ هدف گذاری تورمی توسط بانک مرکزی روسیه وکاهشاست انقباضی مثبت 

 داشت. ثیرتأ

 اایاالت متحده ب در تورم بیکاری و پولی بر هاییاستس یهاشوکمطالعه ای اثرات  به (2121)2سئودوریدسو  ممتاز

 ٪21 حدود تورم در با بیکاری و افزایش با ٪2 افزایش نرخ بهره به میزانداد نشان  نتایج. پرداختندVARمدل استفاده از

 .است همراه

Panel ) رویکرد با 1121-2121 طی کشورهای اتحادیه اروپابینی سیاست مالی دربه پیش (2121)3دهن و گوچس

VAR )ای دوره فتارر قوانین مالی باعث بهبود ضدچرخه تجاری بوده وکارایی دولت و مالی رفتار نشان دادنتایج  .پرداختند

 .شودیم

 2113بازه زمانی نیجریه در در پولی و مالی دریک اقتصادکوچک باز هاییاستسبررسی  به ،(2121)همکاران و8 تول

 در ،دهدیمنشان  مالی را یهاشوکبه  مثبت تورم شدیدترین پاسخ دهدنتایج نشان می پرداختند. SVAR روش با 2121 تا

مثبت داشته  اتتأثیرسیاست پولی انبساطی  و دهدیمواکنش را نشان  ترینیفضع حالی که رشد تولید ناخالص داخلی

. است قتصاد به شدت ناکافیارشد اختصاص یافته به بخش حمایت ازبودجه  که بخشی ازدهدمیرواقع این نشان د. است

 همزمان دریک جهت انجام می شوندولی نتیجه یکسانی ندارند. مالی که به طورپولی و یهاشوکه نتیج در

 SVARو BayesianVARروش از استفاده با ترکیهپولی و مالی در یهااستیستعامل  (2121) همکاران و 1باسیوکب

 دهندیمعرضه و تقاضا واکنش نشان  یهاشوکسیاست به  دو هر دهدیمنتایج نشان  .اندبررسی کرده2124 تا 2113 طی در

یاست سیاست پولی این شدکه مقامات پولی س شوک ناشی از نتیجه. می شودبه کاهش تولیدمالیاتی منجر رآمدو افزایش د

 .کنندیمدنبال  انقباضی را

 وکره ینچ هند، درتایوان، نش سیاست پولی با تعیین نرخ بهرهبه بررسی چگونگی واک (2421) همکاران و1ستوکری

وکره  هند ،سیاست پولی دراقتصادهای نوظهورچین یهاکنندهبانک مرکزی به تعیین  یهاپاسخ نشان داد هایافته. پرداختند

تایوان به تورم لی وت اس میزان پاسخ بسیارمتفاوت اما، ارندواکنش معناداری نسبت به مقادیرتورم وشکاف تولیدد، جنوبی

 .ی نداده استشکاف پاسخ و
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ازاردرحال کلیدی ببرای پنج اقتصاد مالی و پولی را هاییاستسشوک های تأثیربه بررسی  (2121) مکارانوه2 یداجو

 انقباضات پولی منجربهداد نتایج نشان . ختندپردا Panel-Varبارویکرد( آفریقای جنوبی، چین، هند، روسیه، برزیل)ظهور

اثرات  دولت هایینههز یهاشوکحالی که در، شودیمشرایط بازار نقدینگی  یدتشد کاهش فعالیت اقتصادی واقعی و

 کینزی دارد.شدید

( BVAR) استفاده از ترکیه با کالن درکل اقتصادرسیاست مالی ب تأثیرمطالعه ای به  در (1212) 2کیسکین وکاراگوز

 شامل تولید کالن داردکهمتغیرهای اقتصاد محدودی بر تأثیردولت  درآمد دهد هزینه وتجربی نشان می هاییافته پرداختند.

 نرخ بهره است.و  بدهی خارجی، شاخص بورس، تورم، اخلیناخالص د

استفاده  با قایآفر جنوب دراقتصاد مالی استیس حاصل از یها کآثارشو لیوتحل هیتجز به (2123) ارانکهمو3 جوسته

 تأثیر دولت هایینههز درابتدا هکداد نشان هاشوک یهاپاسخ پرداختند. (VAR) وSVECM) )یبردار یخطا حیصحت زا

 .نیست معنادار تولید بر دولت هایینههزدربلندمدت ولی ، است مثبتی برتولیدداشته

 تأثیر (ECM و (VAR یهاروش با (2121-2911)نیجریه کشور یازداده ها با استفاده (2123) همکاران و8موسی

 بر مثبت تأثیرمالی  و سیاست پولی دو هر نشان داد نتایج. کردند بررسی را یاقتصاد رشد و تورم بر مالی و پولی سیاست

 دارند. اقتصادی رشد و تورم

. ردمند رامطرح ک موضوع پایبندی بانک مرکزی به یک سیاست پولی قاعده دخو جدید درآثار (1212و2123) 1تیلور

 تجربی واهدش استفاده از با متحده تایاال درتورم  و های تولیدواریانس صادی ومرکزی برثبات اقتاستقالل بانک  اثر او

 صادمطلوب اقت عملکرد نتایج نشان داد. بررسی کرد اکه دوران اعتدال بزرگ نیزدرآن وجود داشته است ر 2122-2911

تعامل  در و توسط بانک مرکزی هدایت می شودتبعیت یک سیاست پولی قاعده منداست که  سایرعوامل نیازمند عالوه بر

 صالحدیدی دولت نیزمی باشد. یهااستیس با

 نشان نتایج. جنوبی پرداخته اند درآفریقای پولی سیاست بهینه توابع واکنش به بررسی (2212) 1راپوتسوان و نارایدو
 سیاستگذاران حد از بیش پاسخ است و بوده شدید هدف ازتورم تورم انحراف نسبت به پولی سیاستگذاران واکنش داد

 است. نموده تشدید را رکود یتجار سیکل، آن بالقوه ازمقدار تولید انحراف کاهش برای تولید نامتقارن نوسانات به پولی

 وره زمانیددرسیاست پولی با روش کوانتایل  به مطالعه بررسی تقارن یاعدم تقارن عملکرد (2393) وهمکاران سهیلی

اکنشی و و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید های رکوددوره در نتایج حاکی از آن است، پرداختند2349-2313

 .دهدیمنشان  خود از نسبت به انحراف ازتورم واکنشی خالف انتظار و دهدنشان نمی

 نایرا اقتصاد در پولی سیاست قاعده بهینه بررسی پویابه ریزی برنامه ازتکنیک استفاده با (2391) کناری قلی زاده

 تورم انحراف از بیشتر شکاف تولید به نسبت نقدینگی رشد نرخ واکنش است این بیانگر نتایج. پرداخت(2313-2398)
 است. بوده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Jawadi 
2. Karagöz & Keskin 
3. Jooste 

4 .Musa 
5.Taylor 
6. Naraido & Raputsoane 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999315001455#!
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-2398) معادالت همزمان رویکرد ایران با اقتصاد ست پولی طی ادوار تجاری درسیارفتار  (2391) عرفانی وکسایی پور

همچنین . تسیاست پولی ضدادواری اس تجاری، سیاست پولی بهینه طی ادوار دهدمینتایج نشان . بررسی کردند (2311

 .تجاری استادوار  مستقل از سیاست بهینه پولی، تثبیت تورم باشد فقط گذارصورتی که هدف سیاستدر

 پویای عمومی استفاده ازروش تعادل درایران با مالی و پولی هاییاستس به بررسی (2399) همکاران ولیالب جعفری 
زایش ثبات اقتصادی به اف رهبری سیاستگذارپولی منجر قاعده و گذاری مبتنی برسیاست نتایج نشان داد. فی پرداختندتصاد

. استترسیاستگذاران مصلحت اندیش بیش مقایسه با در ای سیاستگذاران متعهدتورم بر و اهمیت تثبیت تولید .شودیم

 و دنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بیشتری دار دهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدتثبیت بهمچنین 

 دارد. تجاری موافق ادواریکرد سیاست گذاری صالحدیدی رفتاررو سیاست مالی در

 بر یمال و یپول هاییاستس و یاقتصاد نوسانات آثار ای به بررسیدر مطالعه (2811) حسینی وهمکاران یمیعظ

 ،نروژ ه،یجرین ران،یا، انادا)ک ینفت نندهکصادر کشور پنج در (BVAR :ینفت یاقتصادها بر دیکتأ )با یتجار یهاچرخه

 نیشتریب خود یثبات یب هیتوج در یناخالص داخل دیتول مدت وتاهک در داد نشان انسیوار هیتجز جینتا. پرداختند (ونزوئال
 اهشک یداخل ناخالص دیتول نقش رهایمتغ ریسا نقش شیافزا لیدل به بلندمدت در. است داشته دوره طول در را مقدار

 شورکدر یمال انهکت، اناداکشورکدر ینفت انهکت ونزوئالو  هیجرین ،رانیا یشورهاکجز به دوره یدرانتها هک ینحو به افتهی

 اثر هک ینحو به ،دهیگرد ها انهکت درنقش رییتغ باعث ینهاد و یاسیس عوامل. باشندیم یادوارتجار لیدال از نروژ

 رانیا یشورهاکدر بیترت به ینهاد و یاسیس عوامل. است داده اهشک دربلندمدت را یثبات یب در رگذاتأثیر یهاانهکت
 .است داشته را یادیز نقش نروژ و

مالی  پولی و هاییاستس تأثیربه مطالعه بررسی  نیشیپ قاتیتحق ثرکا در افتیدر توانیم نیشیپ قاتیتحق یبررس از

 متغیرهای کالن اقتصادی برسیاست های یهاشوکولی دراین پژوهش به ارزیابی ، تورم پرداخته شده است و تولید بر

 .پرداخته شده است قاعده تیلور رویکرد ایران با پولی و مالی در
 روش شناسی پژوهش

 (BVAR) روش خودرگرسیون برداری بیزین

برای مطالعه روابط  روش اقتصادسنجی مناسبی( VAR) دارد الگوی خودرگرسیون برداریبیان می (1282) 2اندرس

 هدف. (2392 ،التجائی، ارباب افضلی) داردمبهم بین آنها وجود  اثرات متقابل و بین متغیرهایی است که امکان وجود پویا
در  قاعده تیلور رویکرد با مالی متغیرهای سیاستی پولی وبر اقتصادی النک ایرهیمتغ یهاشوک لیتحل این پژوهش یاصل

 یبردار ونیخودرگرس ردکیرو از ن پژوهشیدرا ننده،کمحدود یتبع یهافرم یریارگکب از زیپره لیبه دل زین و است ایران
 ازاین رو شودیمنامیده  پارامتر مشکل اساسی دارندکه وفورک ی خودرگرسیون برداری یها. مدلاست شده استفاده

 شیپ در انحراف باعثت و بودن اسمعنادارنتخمین ضرایب و  وکاهش درجه آزادی در فزونی پارامتر هاآنمشکل اساسی 
 یهاروش. (2121 وکیسکین، کاراجوز) رسدمی به نظر شدیدتر ترکوچکنمونه های  درمسئله  این .شودیم مدل هایینیب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Enders 



 21/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 کوپ) و محبوبیت محققان قرار گرفته استغلبه بر این مشکل به طور روزافزون مورد توجه  بیزین به عنوان روشی برای

گرفت، روش  نام انقالب مینسوتا بعد و دادند (2941) 3سیمز و (2941) 2لیترمنکه  . پس ازپژوهشی(2،2121کوروبیلیسو

 توجه قرارگرفت. تمامی بینی موردرایج در زمینه پیش موفق و به عنوان ابزار (BVAR) خودرگرسیون برداری بیزین

ته به این که ازچه مایی وتابع چگالی پسین. بسینند: تابع چگالی پیشین، تابع راستسه جزءاساسی برخوردار بیزین از یهامدل

ین مناسب درمدل های بنابراین انتخاب تابع پیش به نتایج مختلفی دست یافت. توانینوع تابع پیشینی درمدل استفاده بشود م

راست. توابع پیشین متعددی درمدل های خود بازگشت برداری بیزین بکارگرفته شده اهمیت فراوانی برخوردا بیزین از

این  در. شد معرفی (2948) 8سیمز لیترمن و دان وکه اولین بارتوسط  است آن هاتابع پیشین مینسوتا ینتراندکه معروف

  RMSEو Theil یهاشاخص استفاده از جسته و در نهایت بامدل بهره  تابع پیشین مختلف برای برآورد چهار پژوهش از

کامل کننده سیستم معادالت همزمان  BVAR برای محاسبه توابع عکس العمل آنی انتخاب شده است. الگوی بهترین آنها

یست. ن امابه صورت پویا ،شودیمدل مبتنی برنظریه ساخته م که درسیستم معادالت همزمان، است. چراVAR  والگوی

ورهم به ط تواندیاست که م توجه روش بیزین این مورد یهاتیجمله مز از به صورت پویا است. VARدرحالی که الگوی 

ه می کندک زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد. این مورد لحاظ نااطمینانی را پارامترهای آن درجه ای از زمان برای مدل و

 هم همینطوراست. پارامترهای آن باشندکه معموالً از تردرآن مهمرفته  متغیرهای بکار نااطمینانی مدل و
 (BVAR) مدل بیزین در نیشیپ اطالعات نییتع

 .گرددیم یمعرف( BVAR) سازی بیزین مدل در استفاده مورد نیشیپ توابع ینتر، مهمبخش نیا در

 1نوستایم نیشیپ تابع

 روش بهاین  که داد شنهادیپ آن هاییانسوار و بین ضرایشیپ ریمقاد نییتع یبرا ساده وهیش کی ،(2942) ترمنیل
 یدهندگحیقدرت توض یدارا تریکنزد یهاوقفه هک است نیا نیشیر پیمقاد نییتع در یکل دهیا. شد مشهور نوستایم وهیش
 ،یابدیم شیافزا وقفه طول هرچه هک است یلک دهیا نیا بر یمبتن بیضرا یبرا نیشیپ هاییانس. وارباشندیم شتریب

. (2348 ،یمزرعت و یمتوسل) پذیردیمرا  آن بیضر بودن صفر (ترکوچکانس یوار) شتریب واحتمال نیقی با پژوهشگر

 .دهدیم نشان را نیشیپ هاییانسوارو  هایانگینم نییتع نحوه یکینکت طور به ریز روابط

(1) 

Bijk ⟹ [𝑏𝑖𝑗𝑘 = 1
𝑏𝑖𝑗𝑘 = 0

 i=j ,                k=1   اگر    
 i=j , k >1 , i≠j ,  ∀ kاگر 

SE(bijk) = Sijk= [𝑠𝑖𝑗𝑘=
𝑂𝑇

𝐾𝑑
 i=j    ,            ∀ k    اگر  

[𝑠𝑖𝑗𝑘=
𝑂𝑇∗𝑤

𝐾𝑑
 *

�̂�

𝑠𝑗
 i=j    ,    ∀ k    اگر 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Koop & Korobilis 
2. Litterman 
3 .Sims 

4.Doan,Litterman & Sims 
5. Minnesota 
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میانگین های پیشین توزیع  bijkشماره طول وقفه،  VAR، Kشماره متغیر در معادله نمونه j  شماره معادلهi به طوری که 

دهنده واریانس  کاهشdکشیدگی کلی توزیع که در واقع انحراف معیار نخستین وقفه خودی نیز می باشد. OT ضریب ها،

ها بر حسب طول وقفه)هرچه بزرگ تر باشد،توزیع کشیده تر می شود که بدین معناست که مقدار میانگین پیشین صفر با 

  و عبارت ازکشیدگی نسبی توزیع Wقطعیت بیشتری موردپذیرش قرار می گیرد(.
𝑠𝑖  

𝑠𝑗 

 .استاس یفاکتور مق
𝑆𝑖 

ن یها در ا)تعداد وقفهباشدیم iر یمتغ ید برایر نامقیتک متغ یونیخود رگرس ک مدلیاز  هایماندهار باقیانحراف مع

 یبه عنوان پارامترها Wو OT، dی(. پارامترهاشودیور در نظرگرفته م یزینمدل ب یهامعادله معموالً برابر با تعداد وقفه

به  dو OTر ینوستا، مقادیروش استاندارد م. در شوندین مییتع هایانسه وارین آنها کلییکه با تع شوندیشناخته م یاصل

در نظر 1/1ها ه وقفهیر کلیسا یو برا2برابر یخود یهاوقفه یبراW ر ین مقادی. م چناستدر نظر گرفته شده  2و2/1بیترت

 (.2392 و همکاران، یشاهدان یصادقگرفته شده است )
 1شارتیو -نرمال نیشیپ تابع

چنان  یسیماتر انیب به. شودیم محسوب BVAR یدر مدلساز مرسوم نیشیپ توابع از یکی شارتیو- نرمال نیشیپ تابع

 باشد و: nt,…,yt1yt=(y(وεε)=nt,…, ε1tt (چه

(1) β=

(

 
 

𝛽1
.
.
.

𝛽𝑛)

 
 

.zt=(
𝑧𝑖𝑡 … 0
….  … .

0 … . . 𝑧𝑛𝑡
) 

kjn هک یاگونه بهباشد، n*k بردار کی tZبردار  و k*1بردار β که در آن
j=1Σ=kو (Σε~i.i.d.N(0, آنگاه، است 

 tβ+εt=Zty شود نوشته ریز صورت به تواندیم یصورت بردار به معادله نیا که بود خواهد: 

(1) Y = Zβ + ε 
است. با در نظر گرفتن مدل فوق، تابع پیشین مستقل نرمال ویشارت یک تابع پیشین کلی  Σ ε~N(0,Iبه گونه ای که )

 نوشت: یرتابع را می توان به صورت زخواهد بود که این  VARبرای مدل 

(4) P (β. Σ -1  = P(β) P (Σ-1) 
 ای که:به گونه

(9) β ~ N(ɘ, Vɘɘ 
 بیضرا انسیوارک انسیوار سیماتر نیشیپ عیه توزک دهدمی محقق به را انکام نیا شارتیو -نرمال نیشیپ تابع

 .نماید نییتع مدل طیشرا دیصالحد امالً باک را مدل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Normal-Wishart 



 99/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 2یعیطب توأمان نیشیپ تابع

 به توانمی را هستند خانواده یک از نیپس و ییراستنما، نیشیپ تابع عیتوز آن در هک را یعیطب توأمان نیشیپ تابع
 :داد شینما ریصورت ز

(21) α | Σ ~ N (α , ΣV) 
 

(22) Σ-1 | y ~ W (S-1 , ν) 
 :آیدیم در ریز لکبه ش نیپس تابع و کندیم محقق انتخاب که هستند ییپارامترهاابر، α،V،ν،S هک

(22) α | Σ ,y ~ N (�̅�, Σ�̅�) 
 

(23) Σ-1 | y ~ W (𝑆̅-1 , �̅�) 
 به طوری که:

(28) �⃐� =[V-1 + �́�X]-1, 
(21) Ā = �̅�[V-1A+�́�X�̂�]-1, 
(21) 𝛼 ̅= νec (Ā), 
(21) ν= T + ν 

 استفاده می آن از ای نقطه تخمین عنوان به است  Aاز OLSتخمین  که�̂�از یسنت ی، اقتصادسنجشودیمخاطر نشان 
 استفاده می Aتخمین  ( برایAآن ) پیشین مقدار و �̂�وزنی ماتریسی میانگین از بیزین یاقتصادسنج در که حالی در کند،
اطالعات  وزن ( وV-1اولیه ) اطالعات شدت و توان با ترتیب متناسب به وزنی نیمیانگ این در رفته بکار های وزن کند.

 .هستند (𝑋�́�)مشاهدات در موجود

 SSVS-Wishartن یشیپ تابع. 4-2-4
کوواریانس  -در این روش با دو توزیع پیشین سلسله مراتبی)یکی برای ضرایب مدل و یکی برای ماتریس واریانس

به صورت یک تابع پیشین سلسله مراتبی   αرا می توان برای تمامی عناصر SSVSروبه رو هستیم. تابع پیشین  اجزای خطا(

 :دتعریف نمود که این تابع را می توان به صورت زیر نشان دا

(24) α | y ~ N(0,DRD) 
 :است djآن برابر با  ام( j,j) عناصر و است یقطر سیماتر کیD  هک یاگونه به

(29) dj= K0 j   if γj = 0 و  k1j   if γj = 1 

 در و برخورداراست یبرنول عیتوز بردار از از عناصر کی هر هک کندیم فرضSSVS نیشیپ تابع بعد، مرحله در
 :داریم  nj=1,…,k یبرا جهینت

(21) Pr (γj=1) = qj 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Natural Conjugate 
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(22) Pr (γj=0) =1- qj 
حالت  γ  ،2nkام در مدل است. بردارj به معنای احتمال اولیه شمول متغیر  γj ،qjبا توجه به تعریف متغیر مجازی 

صادقی شاهدانی ) باشدمی (VAR)تواند داشته باشد که هر یک نمایانگر یک مدل زیرمجموعه ممکن ازمدل نامقید ور می

توسعه داده شده  (2114) وهمکاران 2جورجتوسط که  full-SSVSشود در تابع پیشینخاطر نشان می (.2392 و همکاران،

 خواهند بود. SSVSخطا نیز دارای توزیع پیشین  زایاست،واریانس اج

 رهایومتغ مدل معرفی

واکنش سیاست  تا نمودند لحاظ را حقیقینرخ ارز اثر درآن و گسترش دادند را (2) معادله (2124) همکاران وو کریست

 :دننشان دهرا هم  حقیقی پولی به حرکت نرخ ارز

(22) i𝑡 = f(yt, πt, RERt) 
رابطه  هستند.  t درزمان حقیقینرخ ارز:tRER نرخ تورم و:tπ شکاف تولید،:ty ،رخ بهره اسمین:ti (،22) معادلهکه در

ابزارپولی ره به عنوان نرخ به به عنوان یک قاعده پولی برای تصمیم سازی درمورد استفاده ازتجربیات گذشته اقتصاد با تیلور

  (.2124همکاران،و  وکریست)گرفته می شودرد استفاده قرار مو

رد قاعده با رویکایران  درمالی  پولی و یسیاستکالن اقتصادی بر متغیرهای  یهاشوک زیآنال مدل مورد مطالعه برای

رخ رشدپایه ن :tHMRوهش شامل ژپ یرهایمتغکه  باشدیم (2124)همکاران و وستکریاساس مبانی نظری و مطالعه بر ر تیلو

لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به  t:LCPI ،شکاف تولید :tGDPGAP ،مخارج دولت لگاریتم :tLGVO ،پولی

 نرخ ارزلگاریتم  :tLRER و 2391 شاخص قیمت مصرف کننده به قیمت ثابت سال پایه :tCPI ،2391 قیمت ثابت سال پایه

ازسایت بانک مرکزی  2311-2399 اطالعات متغیرهای سری زمانی اقتصادکالن ایران طی دوره و کلیه آمارو  حقیقی

اخالص داخلی ن برای تولید .شودیمبالقوه محاسبه  ناخالص داخلی و شکاف تولید ازتفاضل تولید. بدست آمده است ایران

 منتشره ازبانک مرکزی استفاده شده است وتولید ناخالص داخلی بالقوه از2343پایهناخالص داخلی سال  اطالعات تولید از

شکاف  بالقوه آن مقدار ناخالص داخلی واقعی و تفاضل تولید از محاسبه شده و سپس پرسکات-دریکوه روش فیلتر

 شاخص قیمت نسبت در ارز اسمی نرخ صورت حاصل ضربه که ب 23 معادله از حقیقینرخ ارز . بدست آمده است تولید
 .آیدیمبدست  داخلی قیمت شاخص به خارجی

(23) RER = e * CPIUS/ CPIIR 
 در ایران،مصرف کننده  قیمت شاخص IRCPI،(بازارآزاد)ارزاسمی نرخ e ،دهنده نرخ ارز حقیقینشان  RER که درآن

US
CPI ست.( اآمریکا) درخارج مصرف کننده قیمت شاخص 

 پولی رفتارسیاستگذاران قاعده مندی درارزیابی مطالعه این تجربی نتایج تفسیر در مالحظات ترین مهم از یکی
 دلیل به پژوهش این در اما، است نرخ بهره تیلور درقاعده سیاستگذاری ابزار. ومالی است پولی ابزارسیاست انتخاب

 دراین ارتباط مطالعات هم چون .است شده استفاده پولی پایه رشد نرخ از ایران در ربا بدون یبانکدار سیستم حاکمیت
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. ده اندرکاستفاده  یاست پولیرسیغه پولی به عنوان متیپا از (2391کسایی پور، عرفانی و) (،2391،و همکاران زرین اقبال)

 سیاست قاعده یک، پولی سیاست برخالفمالی  هاییاستسبر متغیرهای کالن اقتصادی  یهاشوک تحلیلبرای همچنین 
 عنوان به مالیات امروزه مخارج دولت و اما. ندارد مالی باشد وجود مقامات همه پذیرش مورد طورگسترده به که مالی
 سهم کشوربه کاهش مخارج دولت وافزایش اقتصادی مقامات و شده محسوب اقتصادی سیاست مهم ابزارهای از یکی
 مالحظات دیگر از. کنندیم توجه بودجه تأمین مناسب ابزار و ولتد منابع ترکیب در پایدار منبع عنوان به مالیاتی منابع

 مجاب و) است مالی سیاستگذاری ابزار به عنوان دولت کل مخارج نظرگرفتن در مطالعه این تجربی نتایج درتفسیر

 .(2121 ،2بوباسو)و  (2392 همکاران،

 
 1311-1311طی دوره زمانی  در ایران و مخارج دولت نرخ رشد پایه پولی. 1 نمودار

 جمهوری اسالمی ایران یزکمر کبان سری زمانی: مأخذ

طور که همان . دهدیمرا نشان 2311-2399 یدرایران درسال ها مخارج دولت راروند و  نرخ رشدپایه پولی 2 نمودار

روند پایه پولی افزایشی بوده است  اصالحات ی دولت سازندگی ونیع 2342 تا 2314 یهاسالطی ، دهدیمنشان  نمودار

روند صعودی داشته  2392 تا 2342 سال زا. بوده است درکشور پایه پولی افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد که

دچار  2392 درسال جهش نرخ ارز و سطح قیمت ها. پایه پولی بوده است خارجی دلیل رشد هایییداراافزایش خالص که 

نرخ ارزدر  آن که روند افزایشی پس از. پایه پولی بسیار شدیدتر بوده است افزایش محسوسی شده و این افزایش نرخ رشد

 طورخ رشدپایه پولی به نر، شروع به وارونه شدن نمود 2392 متوقف شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از خرداد 2392 سال

به بانک مرکزی  هابانکافزایش بدهی  عمدتاً 2391-2811 و 92-91 هایسالدر اما. قابل توجهی به شدت کاهش یافت

آنچه بسیارقابل توجه بوده آن است که دولت برای کنترل وتک رقمی کردن تورم به . پایه پولی شده است باعث رشد

 8/28 پایه پولی از درکاهش چشمگیر نرخ رشد این موضوع خود .پولی روی آوردپایه  نوعی هدف گذاری ضمنی رشد

البته تخلیه شدن اثر شوک ارزی و قیمتی بر روی پایه ، نشان داده است 2393 سال در درصد 1/21 به 2392 سال در درصد

این  رد مثبت قابل توجه نیز منفی قابل توجه به اعداد پولی درسال قبل ازآن و افزایش شدید نرخ سود حقیقی از اعداد
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بوده  91 سال در درصد 8/1رشدکل اقتصادایران منفی بانک مرکزی بنابرآمار. نبود تأثیرپایه پولی بی  کاهش نرخ رشد

 سال نسبت بهی درصد 1شیافزاکه  یافته است افزایش درصد 28 حدود 91 سال حالی است که پایه پولی در این در، است

ازعوامل  2391 بهمن ماه سال تا یزکمر کبه بان هابانک یبده و یزکمر کبان یخارج ییداراخالص . داشته است 2391

ال کوچک ح حجم پول درشرایطی که اقتصاد ایران در در شدید واضح است که این افزایش. بوده اند یه پولیپا رشد یاصل

به  2394د ماه سال نقدینگی در اسفن و شودارزش پول ملی می م وکاهش شدیدمنجر به افزایش چشمگیر تور شدن است

 پایه پولی وافزایش داشته  3/32% حدود 2391 سال نسبت بهبر این اساس نقدینگی . میلیارد تومان رسیده استهزار 81/2

 1/23% برابر 2394نسبت به سال  2399در سال  رشد پایه پولی همچنین. است کرده رشد %31 حدود2391 سال به به نسبت

مخارج در ادامه  .از عوامل رشد پایه پولی بوده است خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی یافته که افزایشافزایش 

به بعد  2311 سال از. گرفت فزاینده به خود جنگ تحمیلی و مشکالت جنگ روند دولت بعد ازانقالب و موازی شدن با

یک طرف  عامل اصلی افزایش مخارج دولت از 2311 تا 2319 یهاسال بودجه دولت دارای کسری قابل مالحظه بوده و

 لهعالوه برآن در فاص. باشدیمکاهش صادرات  طرف دیگر کاهش قیمت نفت و از دفاع ملی و هایینههزجنگ و افزایش 

ولی ناخالص داخلی دراین دوره سیرنز توان مالیات گیری دولت نیز کاهش یافته و نسبت مالیات به تولید 2319 تا 2311

 جروند مخار، کشوری رو شیپ یاسیو س یوکاهش مشکالت اقتصاد یشروع دوران سازندگ و 11دهه آغاز با. داشته است

و بین  افتهی شیروند افزا 2342 زا اما، وجود داشته است 2341سال حدود ثبات تا نیا. شدبرخوردار  یاز ثبات نسب دولت

 سالدر که یبه حدصعودی فزاینده داشته است  روند 91 دراوایل دهه. با شدت بیشتری صعودی شد 2341 تا 2341یهاسال

 هایتحریمو انواع  یلیجنگ تحم هایسال نیدر ب نوسانات نای. رسید گذشته سال21مقدار خود در بیشترین به 2392

گذشته دالیل متعددی بر عدم موفقیت بانک مرکزی و دولت در ایران جهت  یهاسالدر  .شدت گرفته است یاقتصاد

 به شرح زیر خالصه کرد: توانیمرا  آنها نیترمهمکه  هنرخ تورم ذکر گردیدمخارج و  وکنترل افزایش تولید

 تحریم های اقتصادی و سیاسیحوادث بیرونی و -2

 پولی هاییاستسمالی بر  هاییاستسغلبه  -2

 هایاستسبرای اجرای  مناسبدم وجود ابزارهای پولی عضعف یا  -3

 پژوهش یهایافته
 واحد شهیر آزمون

، مدل یرهایمتغ نیب اذبک ونیرگرس جادیا و شه واحدیر مسئله بروز از یریجلوگ جهت مهم یهاازآزمون یکی

-فیلیپس ریشه واحد ازآزمون هایپژوهش  نیا در هکاست  یزمان هاییسر در واحد شهیر وجود عدم ای وجود یبررس

قدرمطلق  دهدیم نشان 2 جدول در جینتاهمان طور که ، است شده استفاده 2تمیشا پرون و، شین کیت کاسکی، و 2 پرون

، ینکیت کاسکی شواحد شهیآزمون ر در و تربزرگپرون  -مطلق کمیت بحرانی درآزمون فیلیپس قدر آماره آزمون از

 .پایا هستند %21 و %1 ،%2 سطح متغیرهای مدل درهمه پس  ،است ترکوچک شمیتا پرون و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Philips-Perron 2. KPSS 
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 ( (KPSSآزمون و فیلیپس پرون واحد شهیرنتایج . 1 جدول

 متغیر
HMR LGOV GDPGAP LCPI LRER 

 حقیقی لگاریتم نرخ ارز کنندهلگاریتم شاخص قیمت مصرف شکاف تولید مخارج دولت نرخ رشد پایه پولی

 -PP 118998/9- 219348/1- 424481/3- 84121/23- 82118/21آماره آزمون

 PP 1111/1 1111/1 1138/1 1111/1 1111/1بحرانیمقدار

 I(0) I(0) I(0) I(0) I(0) نتیجه پایایی

 KPSS 141911/1 221839/1 181411/1 88228/1 141313/1 آماره آزمون

 KPSS 221111/1 281111/1 139111/1 139111/1 229111/1 مقداربحرانی

 I(0) I(0) I(0) I(0) I(0) پایایینتیجه 
 پژوهش هاییافته: مأخذ

 هایآزمونز ا واحد به گونه اشتباه شود لذا شهیر رشیواحد ممکن است منجر به پذ شهیر یسنت هایآزمونکه ییاز آنجا

در  آزمون نتایج. کنندمی فراهم زمانی سری هایویژگیدرباره  یتریقو جیکه نتا ،استفاده شد 2وزیاندر -وتیز یالگو

 یکسان واحد ریشه سنتی هایآزمون با ساختاری شکست حضور واحد در ریشه هایآزمون نتایجدهد می شانن 2 جدول

آمده بدست جیبا نتا جهینت نیا. استواحد نداشته و مانا  شهیر، ونزارد یشکست ساختار کیرغم لحاظ یعلتمامی متغیرها  و

 .سازگار است شمیتا ، پرون وکیت کاسکی شینوو پرون  -پسیلیفواحد  شهیر یسنت هایآزمونتوسط 
 مبدأ -در عرض از یک شکست ساختاریلحاظ  وز بایاندر -وتیشه واحد زیر ج آزمونینتا. 2 جدول

 متغیر
HMR LGOV GDPGAP LCPI LRER 

 حقیقی لگاریتم نرخ ارز تورم شکاف تولید مخارج دولت نرخ رشد پایه پولی

 -82/1 -83/3 -21/8 -91/1 -31/3 وزیاندر-وتیز آزمون

 مانا مانا مانا مانا مانا مانایی

 1 8 2 1 2 وقفه بهینه

 1911 - 1962 - 1931 زمان شکست

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 نه در مدلیبه وقفه انتخاب

وقفه بهینه برای . قراردادمورد استفاده  BVAR برآورد مدل آن را در تا را بدست آورد هامدل وقفه بهینه باید ابتدا

 ،}آکائیک براساس معیارهای مختلف .گزارش شده است 3 جدول در اساس معیارهای مختلف تعیین شد بر سیاست پولی

کمترین  .وقفه بهینه است، اختصاص دهد معیارها رابه خود ای که کمترین مقدارهریک ازوقفه {نیوئک حنان و شوارتز

 ن است.یوئک -حنان معیار و شوارتز معیار در 3 وقفه
 تعیین وقفه بهینه درسیاست پولی. 3 جدول

 (HQ) کوئین –معیار حنان (AC) معیار شوارتز (AIC) کیآکائ اریمع تعداد وقفه

1 314821/4 181321/4 839892/4 

2 143131/3- 934191/2- 811128/3- 

2 89824/1- 918214/1- 988144/1- 

3 *228382/9- *924191/1- *321112/4- 

 .*این عالمت نشانه وقفه بهینه است

 پژوهش هاییافته: مأخذ
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 مدل اولBVAR  انتخاب تابع پیشین

 وربرای این منظ. ن مورد استفاده در برآورد استنتخاب نوع تابع پیشیا BVAR بخش های مهم در مدل سازی یکی از

اصلی نیکویی  یهاشاخصشاخص از  عنوان دوبه Theil شاخص و (RMSE) شاخص ریشه میانگین مربعات خطا دو از

برای کلیه متغیرهای  8جدول اساس نتایج بدست آمده دربر. دالت ساختاری استفاده شده استمدل یابی معا برازش در

پیش بینی  (WISHART-SSVS) و توآمان طبیعی، ویشارت-نرمال درمقایسه با 2مینسوتا-تابع پیشین لیترمن، استفاده شده

مینسوتاحاصل -حالت تابع پیشین لیترمن درTheilوRMSE کمترین میزان شاخص به عبارت دیگر. دهدیمدقیق تری ارائه 

 .شده است

 )سیاست پولی( Theil) و RMSE) هایبر اساس شاخص (BVAR) تابع پیشین مناسب برای مدل. 0 جدول

توابع پیشین مورد بررسی
 

Natural 

Conjugate 

 Theil 131112/1 112133/1 182328/1 112298/1شاخص
 RMSE 211191/1 123123/2 132122/1 131341/1شاخص

SSVS-

Wishart 

 Theil 133193/1 111411/1 134814/1 112298/1شاخص

 RMSE 213213/1 842211/2 144421/1 133191/1شاخص

Litterman-

Minnesota 

 Theil *13198/1 *112188/1 *131818/1 *111111/1شاخص

 RMSE *214191/1 *111911/2 *118219/1 *121124/1شاخص

Normal-

Wishart 

 Theil 191334/1 149131/1 181211/1 111249/1شاخص

 RMSE 814119/1 418211/2 129841/1 281111/1شاخص

 81 81 81 81 تعداد مشاهدات

 LCPI LHMR LRER GDPGAP نام متغیر

 RMSEوTheilحداقل شاخص*

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 پژوهش تحلیل نتایج
 سیاست پولیآنی واکنش  توابعتحلیل 

 
 شوک نرخ رشد پایه پولیبه  نرخ رشد پایه پولی. توابع عکس العمل آنی 2 نمودار

 تحقیق هاییافته: مأخذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Litterman-Minnesota 



 97/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 13ا طیرمتغیرهای کالن اقتصادی  معیاردرنرخ رشدپایه پولی نسبت به یک انحراف  2 توابع واکنش ضربه ای 2 نمودار

کاهنده  ماثبت ااثر م تکانهاین  تأثیر دهدمینشان  خود متغیر تکانهپایه پولی نسبت به  واکنش نرخ رشد .دهدیمدوره نشان 

. رودیماز بین بلندمدت در و  رودیمبین  نرخ رشدپایه پولی از تکانه تأثیر 9 دوره در و منفی داردتأثیرازدوره پنجم  و دارد

ول پولی بر خود حجم پ تکانهاثر جم پول ماندگار نبوده و به مرور افزایش در حدر بلندمدت  شودیمهمان طور که مشاهده 

 .شودیممیرا 

 
 شوک شکاف تولیدبه  نرخ رشد پایه پولی. توابع عکس العمل آنی 3 نمودار

 تحقیق هاییافته: مأخذ

. دهدیمدوره نشان  31طی را شکاف تولید ناشی ازتصادفی  تکانهپایه پولی نسبت به  واکنش نرخ رشد 3نمودارهمچنین 

 افزایشی بوده استام  23تا دوره شکاف تولید  تکانهواکنش نرخ رشد پایه پولی نسبت به  دهدیمنشان  نتایج طبق نمودار

بانک  دهدیمنتایج نشان همانطور که . شودیم کوتاه مدتپایه پولی در باعث افزایش نرخ رشد شکاف تولید تکانهکه 

صالحدیدی  یاستگذاران پولی رفتارس و است تیلورقاعده این نتیجه خالف که  مرکزی سیاست انبساطی را اجرا کرده است

 یار درتغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف مع تأثیر بلندمدتدر و  اجرا کرده اند کوتاه مدتدر نسبت به شکاف تولیدا ر

 .رودیمنرخ رشد پایه پولی از بین شکاف تولید بر 

 
 کنندهشوک شاخص قیمت مصرفبه  نرخ رشد پایه پولیالعمل آنی . توابع عکس0 نمودار

 تحقیق هاییافته: مأخذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.IRF 
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، تورم تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیارکه با  دهدیمنشان تورم  تکانهپایه پولی نسبت به  واکنش نرخ رشد

ف شاخص قیمت مصرتکانه  تأثیربنابراین  رفت. بین خواهد شوک ازتأثیردوره  9 پس از وکاهشی  پایه پولی نرخ رشد

کوتاه مدت رسیاستگذاران پولی د و تیلورمی باشد قاعدهطبق  که منفی است کوتاه مدت پایه پولی در کننده بر نرخ رشد

اندازه یک انحراف  انی بهتغییر ناگهعکس العمل نرخ رشد پایه پولی به  و انداجراکرده  راسیاست انقباضی  افزایش تورم، با

 .رودیماز بین  تورم در بلندمدت معیار

 
 شوک نرخ ارز واقعیبه  نرخ رشد پایه پولی. توابع عکس العمل آنی 1 نمودار

 تحقیق هاییافته: مأخذ

درکوتاه  صورت نوسانی وه ب تکانه اثر. دهدیمنشان  1 نموداردر  حقیقیپایه پولی نسبت به نرخ ارز واکنش نرخ رشد

در  وشروع ل اودوره  از در کوتاه مدت تکانهواکنش نرخ رشدپایه پولی به این . گذاری پایین استتأثیربا  مدت منفی و

 رفت خواهد بین از تکانه وارد شدهثراام  1و از دوره  شودیمناچیز  1دوره  از و رسدیمبیشترین مقدار خود ه ب دومدوره 

تغییر ناگهانی  از یپایه پولی ناش نرخ رشد عکس العمل دهدیمنتایج نشان   1 طبق نمودار. شودیمو سپس به آرامی میرا 

 است.ه نبود ماندگاردر بلندمدت  حقیقیارز نرخ به اندازه یک انحراف معیار
 تجزیه واریانس

 بینی هر تغییرات غیرقابل پیش چه میزان از دهدیمشان نکه نتایج آن  تجزیه واریانس است، این الگو در ابزارمهم دیگر

یک ررت دیگرتجزیه واریانس تغییرات دبه عبا. قابل توجیه است الگو وارد شده ازسوی متغیرها یهاشوکمتغیر توسط 

 .(2392دهی، سرخهو )موسویکندیممتغیرهای دورن زای دیگرتفکیک  یهاشوکزا را نسبت به متغیر درون
 تجزیه واریانس نرخ رشدپایه پولی.1 جدول

LRER LCPI GDPGAP HMR دوره انحراف معیار 

11/1 11/1 11/1 211 14/2 2 

21/1 14/2 49/1 32/49 24/2 1 

28/1 11/3 21/21 81/41 21/2 21 

21/1 21/3 12/21 11/41 21/2 31 

 پژوهش هاییافته: مأخذ
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 متغیر خود توسط پایه پولی نرخ رشد معیارتغییرات انحراف درصد 211اول دوره در دهدیمنشان  1 جدولنتایج در

 متغیر خود به مربوط پایه پولی تغییرات نرخ رشد متغیر نوسانات درصد از 32/49 کوتاه مدترد. است شده داده توضیح
 در. باشدیم حقیقی ارزنرخ  و تورم، به ترتیب مربوط شکاف تولید نوسانات متغیر از درصد1 /21و 49/14،1/2 و باشدیم

. دارند نرخ رشد پایه پولی نوسانات در را میزان اثربخشی بیشترینتورم  و شکاف تولید یهاشوک به ترتیب میان مدت

 خود از پس دوره این در. است کرده پیدا درصدکاهش 41 به توضیح نوسانات در متغیر خود سهم ،بلندمدت دردوره
پایه  تغییرات نرخ رشد درصد 12/21 حدودکه ، نوسانات دارند درتوضیح را نقش  بیشترین شوک شکاف تولید، متغیر

 .نوسانات دارد توضیح در را نقش کمترینحقیقی نرخ ارز و شودیمتوضیح داده  پولی توسط شکاف تولید

 دهدیمنشان  2برآوردی در شکلرط ثبات و پایداری مدل اول ش. گردیدمبدا برآورد ز با وجود جز عرض ا مدلدر ادامه 

 .مشخصه معادله داخل دایره واحد قرار داشته و به عبارت دیگر مدل پایدار است هاییشهر
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 پولیمشخصه معادله مدل سیاست  هایریشه. 1 شکل

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 نه در مدل دومیبه وقفه انتخاب

اساس معیارهای  بر. گزارش شده است 1 جدول براساس معیارهای مختلف تعیین شدکه در سیاست مالیوقفه بهینه برای 

 ن است.یوئک-حنان معیار و درمعیار شوارتز  3 ن{کمترین وقفهیوئک شوارتزوحنان، }آکائیک مختلف
 تعیین وقفه بهینه درسیاست مالی. 2 جدول

 (HQ) کوئین -حنانمعیار  (AC) معیار شوارتز (AIC) کیآکائ اریمع تعداد وقفه

1 82111/22 19839/22 84111/22 

2 23189/1 942944/1 883412/1 

2 892198/3- 912213/2- 982123/2- 

3 *431911/8- *181832/2- *182231/8- 

 *این عالمت نشانه وقفه بهینه است

 پژوهش هاییافته: مأخذ
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 دوم مدلBVAR  انتخاب تابع پیشین

 و عی،توآمان طبی یشارت و-نرمال درمقایسه با مینسوتا -تابع پیشین لیترمن 1 جدول در براساس نتایج بدست آمده

(SSVS-WISHART)  دهدیمپیش بینی دقیق تری ارائه.  

 ()سیاست مالی TheilوRMSEهایشاخصبراساس BVAR)) تابع پیشین مناسب برای مدل. 7 جدول

توابع پیشین مورد بررسی
 

Natural 

Conjugate 

 Theil 241381/1 129221/1 182891/1 111999/1شاخص

 RMSE 83281/23 821911/1 133113/1 24229/1شاخص

SSVS-

Wishart 

 Theil 212141/1 121122/1 134191/1 112111/1شاخص

 RMSE 21132/22 312411/1 193224/1 124218/1شاخص

Litterman-

Minnesota 

 Theil *281192/1 *123341/1 *139112/1 *111893/1شاخص

 RMSE *21411/22 *299192/1 *111119/1 *123413/1شاخص

Normal-

Wishart 

 Theil 491141/1 112118/1 311184/1 112432/1شاخص

 RMSE 2492/198 88983/21 129422/1 121992/2شاخص

 81 81 81 81 تعداد مشاهدات

 CPI LGOV LRER GAPGDP نام متغیر

 (RMSE و Theil) حداقل شاخص*

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 مخارج دولتآنی  واکنشتوابع تحلیل 

 
 شوک مخارج دولتبه  مخارج دولت توابع عکس العمل آنی . 2 نمودار

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 13ا طیرمتغیرهای کالن اقتصادی  نسبت به یک انحراف معیار مخارج دولت توابع واکنش ضربه ایدر این بخش 

واکنش . دهدمینشان  را وارده ازخود متغیر یهاتکانهواکنش مخارج دولت نسبت به  1درنمودار. دهدیمدوره نشان 

 .باشدیممثبت  مخارج دولت بر خودتکانه اثر  و در بلندمدت روندکاهشی دارد لیمثبت و  در کوتاه مدتمخارج دولت 
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 شوک شکاف تولیدبه  مخارج دولت . توابع عکس العمل آنی 7 نمودار

 پژوهش هاییافته: مأخذ
ت بر و بلندمدت اثرمثب کوتاه مدتدر  دهدمیشان ن شکاف تولید نش مخارج دولت نسبت به یک انحراف معیارکوا

ایج با توجه به نت. یابدیمکاهش  جیتدره وجود دارد اما ب همچنان اثر مثبت نیاما در بلندمدت هر چند ا مخارج دولت دارد

ش شکاف و با افزایاست  کرده دولت سیاست انبساطی اجرا، شکاف تولیددر  یک انحراف معیارایجاد  باگفت  توانیم

 هاییاستس یرااج و که این نتیجه برخالف قاعده تیلورمی باشدتولید سیاستگذار دولتی مخارج خود را افزایش داده است 

 دارد. یصالحدید یمبنا ایران مالی در

 
 کنندهشوک شاخص قیمت مصرفبه  مخارج دولت . توابع عکس العمل آنی 8 نمودار

 پژوهش هاییافته: مأخذ
ی بر نرخ مخارج دولت اثر منف در کوتاه مدت شاخص قیمت مصرف کننده در تکانه ناگهانییک  ایجاد 4 طبق نمودار

ولی کاهنده داردکه ازدوره چهارم اثرمنفی  و رسدیماین کاهش مخارج دولت دردوره چهارم به اوج خود  و گذاردیم

صورت ه بگذار مالی سیاست درکوتاه مدت دهدیمنشان  4 طور که نمودار همان. ،رودیم از بین اثر این تکانه 9 دوره در

شاخص قیمت  تکانهکه  مشاهده نمود توانیمتا انتهای دوره  21اما از دوره  ،کرده استاجرا سیاست مالی را مند  قاعده



 BVAR روش: تیلور قاعده رویکرد با ایران در مالی و پولی سیاستی متغیرهای بر اقتصادی کالن هایشوک تأثیر تحلیل/ 02
 

ه تیلور سیاستگذار دولتی رفتاری خالف قاعددر بلندمدت  که یمعن نیبه ا ،داردمخارج دولت بر انبساطیاثر  مصرف کننده

 .شودیمفتار صالحدیدی دولت تایید که ر ه استداز خود نشان دا

 
 شوک نرخ ارز واقعیبه  مخارج دولت العمل آنی توابع عکس. 1 نمودار

 پژوهش هاییافته: مأخذ
تکانه  کی جادیا دهدیمنشان    9نمودار در حقیقینرخ ارزدر  یک انحراف معیار اندازه واکنش مخارج دولت نسبت به

متغیر اثر ضعیف  این تکانهکه  گذاردیم مخارج دولت بر یکم اریمثبت بس تأثیر حقیقیدر نرخ ارز  کوتاه مدتناگهانی در

 ذاری پایینگتأثیربا  دوره سوم کاهشی از زایشی ودوره دوم اف مثبت اولیه بر مخارج دولت داردکه پس ازافزایش اولیه تا

 گردد یمخود باز تعادل اولیه و بهاز بین خواهد رفت  نرخ ارز حقیقی تکانه وارده ناشی ازتأثیردوره هفتم در و است بوده
 .رودیماز بین  تکانهاین  تأثیرو در بلندمدت 
 تجزیه واریانس

 تجزیه واریانس مخارج دولت. 8 جدول

LRER LCPI GDPGAP LGOV دوره انحراف معیار 

11/1 11/1 11/1 211 28/1 2 

18/2 19/29 48/22 41/11 21/1 1 

11/1 18/23 11/14 31/21 29/1 21 

12/1 21/21 99/11 24/28 33/1 31 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

کوتاه  در. خود متغیر بوده استدرصد تغییرات مخارج دولت ناشی از 211 دردوره اول دهدیمنشان  4 جدولنتایج در

مریوط به 192/29 شکاف تولید، یهاتکانهمربوط به  درصد48/22 رات مربوط به خود متغیر،تغیی درصد 41/11 مدت

 شکاف تولید یهاشوک به ترتیب درمیان مدت بوده است. حقیقیمربوط به نرخ ارز 18/2 شاخص قیمت مصرف کننده و

، بلندمدت دردوره. دارند سیاستگذاری دولت را نوسانات در را میزان اثربخشی بیشترین شاخص قیمت مصرف کننده و

شوک شکاف  ،متغیر ازخود پس دوره دراین. است کرده پیدا درصدکاهش 28 به درتوضیح نوسانات متغیر خود سهم
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و  توسط شکاف تولید مخارج دولتتغییرات  درصد 99/11 حدودکه ، نوسانات دارند درتوضیح را نقش بیشترین تولید

 .اندتوضیح دهندگی تغییرات مخارج دولت را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده درصد کمترینحقیقی نرخ ارز

نشان  2 شکل دوم برآوردی درشرط ثبات و پایداری مدل . گردیدمبدا برآورد ز با وجود جز عرض امدل در ادامه 

 مشخصه معادله داخل دایره واحد قرار داشته و به عبارت دیگر مدل پایدار است. هاییشهر دهدیم

 مالیمشخصه معادله مدل سیاست  هایریشه. 2 شکل
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 پژوهش هاییافته: مأخذ

 گیریبحث و نتیجه

 اعده تیلوردررویکرد ق ایران با  درسیاستی پولی ومالی  کالن اقتصادی بر متغیرهای یهاشوکتحلیل مطالعه این  هدف

 و یمرکز بانک پولی هاییاستبودن س ییا صالحدید مند بودن قاعده . دراین راستا بهباشدیم 2311-2399 بازه زمانی
 یاربردونیخودرگرسمورد استقاده روش الگوی  .پرداخته شده است تیلور براساس قاعدهدر ایران مالی دولت  هاییاستس
های تمزی رو به گسترش و جدید در این زمینه استفاده از رویکرد بیزین است. یها. یکی از روشاست (BVAR) نیزیب

 این. افزایش دادتوان بدون نگرانی در مورد کم شدن درجه آزادی، متغیرهای مدل را های بیزین این است که میروش

 مدل دوم واکنش سیاست مالی نسبتدر کالن اقتصادی و  یهاواکنش سیاست پولی نسبت به شوک مدل اولدر مطالعه 

 مورد بررسی قرار داده است.را کالن اقتصادی در ایران بر اساس قاعده تیلور  یهابه شوک

شکاف تولید اثر مثبتی بر  کوتاه مدت تکانه ناشی ازدهد در یدوره نشان م 31طی اولواکنش ضربه ای در مدل  جینتا

ساطی را اجرا سیاست پولی انببا افزایش شکاف تولید، بانک مرکزی که این بدان معناست  ،گذاردینرخ رشد پایه پولی م

شکاف تکانه به  نسبت او سیاستگذاران پولی رفتار صالحدیدی ر باشدیکه این نتیجه بر خالف قاعده تیلور م کرده است

رود که یماز خود نشان داده اند و در بلندمدت مدت تأثیر تکانه ناشی از شکاف تولید بر نرخ رشد پایه پولی از بین تولید 

واکنش نرخ  .است همسو و سازگار (2392) تقی نژاد و عمرانو  بجز بخش تایوان (2124) کریستو و همکارانبا نتایج 

 منفی است بر نرخ رشد پایه پولیاین تکانه اثر  در کوتاه مدت دهدمینشان  تورم تکانه ناشی ازپایه پولی نسبت به  رشد

در میان مدت  .را اجراکرده استسیاست انقباضی  پی افزایش تورم، سیاستگذاران پولی در و استکه طبق قاعده تیلور 
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باشد که خالف قاعده یمتأثیر تکانه ناشی از تورم بر نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاستی پولی بانک مرکزی مثبت 

نرخ رشد  ی تورم برهاتکانهباشد و بانک مرکزی در این دوره رفتار صالحدیدی از خود نشان داده و در بلندمدت یمتیلور 

 سزناجدرسکا مطابقت و همسویی دارد ولی خالف (2393سهیلی و همکاران )ت که با مطالعااست تأثیر پایه پولی بی

 تورم انحراف نسبت به پولی سیاستگذاران واکنشزیرا در مطالعه آنان  ،باشدیم (2122) راپوتسوان و نارایدوو  (2128)
 .ولی در این مطالعه نسبت پاسخ سیاستگذاران پولی به شکاف تولید به تورم بیشتر استاست  بوده شدید هدف ازتورم

 رت نوسانی وصوه بحقیقی نرخ ارز تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار درواکنش نرخ رشد پایه پولی نسبت به 

نشان واریانس  تجزیهنتایج . و در بلندمدت میرا می شوده نبود ماندگار و با تأثیرگذاری پایین است درکوتاه مدت منفی و

 درو  است شده داده توضیح متغیر خود توسط نرخ رشدپایه پولی معیارتغییرات انحراف درصد 211 اول دردور دهدمی

 در را نقش کمترینحقیقی نرخ ارزو  نوسانات دارند درتوضیح را نقش بیشترین شوک شکاف تولیدبلندمدت  دوره

 نوسانات دارد. توضیح

وتاه کشکاف تولید در دهد تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیاردریواکنش ضربه ای نشان م جینتا در مدل دوم

و سیاستگذاران مالی سیاست انبساطی را در مقابل افزایش شکاف تولید  مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر مخارج دولت دارد

الی در م هاییاستس یکه اجرا دهدینشان مایج و نت باشدیه بر خالف قاعده تیلور مکه این نتیج از خود نشان داده اند

ایجاد نین همچ. مطابقت دارد (2123) جوسته و همکارانشود که این مطالعه با بررسی یصالحدید اجرا م یایران بر مبنا

نتیجه بر  این گذارد کهیمدر کوتاه مدت بر مخارج دولت اثر منفی در شاخص قیمت مصرف کننده  تکانه ناگهانییک 

ر میان مدت اما د .کرده استو سیاستگذار دولتی بر اساس قاعده سیاست خود را تعیین و اجرا  باشدیاساس قاعده تیلور م

دارد ج دولت مخاربر یانبساطاثر که تکانه ناگهانی ناشی از شاخص قیمت مصرف کننده  مشاهده نمود توانیمو بلندمدت 

همسو با  (2123) موسی و همکارانشود، که مطالعه یمکه خالف قاعده تیلور می باشد و رفتار صالحدیدی دولت تایید 

ولت مخارج د در کوتاه مدت بر تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز حقیقی در ادامه .استاین مطالعه 

 رفت. و در بلندمدت تأثیر این تکانه از بین خواهد اثر ضعیف مثبت اولیه بر مخارج دولت داردگذارد که یتأثیر مثبت م

 دوره درو  درصد تغییرات مخارج دولت ناشی ازخود متغیر بوده است 211 دوره اول ، درمخارج دولتدر تجزیه واریانس 
 درصد کمترینحقیقی نرخ ارزد و دار مخارج دولتنوسانات  توضیح در را نقش بیشترین ، شوک شکاف تولیدبلندمدت

 ست.توضیح دهندگی تغییرات مخارج دولت را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده ا

 دولت با مالی ارتباط هنحو این و است مالی هاییاستس یدنباله رو ایران در پولی هاییاستسدهد یمنتایج نشان 
 اهداف بر پولی سیاست اثر ارزیابی یبرا .است پولی هاییاستس تأثیر ماندن عقیم مهم عوامل از یکی یمرکز بانک
. شودیمو توصیه  اهمیت با بسیار پولی یگذار سیاست قاعده بهینه اقتصاد، طراحی در تولید ثبات ایجاد و تورم کنترل

 تواندمیذاران گ استیس دیبه صالحد یپول استیس یواگذار و پرسکات دلندیک ،دمنیفر مونز،یس یبر اساس مطالعات

 استیس یجراا یبرا نیمع شیاستفاده از قواعد از پ نیبنابرا، شود یاقتصاد هاینوسان شیو افزا یتورم بیار جادیسبب ا
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مند بودن  قاعده که دهدمی نشان پرسکات و کیدلند همچنین مطالعات. کند یریجلوگ بیار نیاز ا تواندمی یپول

 این فواید از صالحدیدی هایسیاست که خواهد داشت مفیدی اثراتمعین  از قبل قاعده یک به پولی سیاستگذار

 یاستپول برای ایجاد رونق در اقتصاد استفاده کنند و اتخاذ س سیاستگذاران پولی نباید از افزایش عرضه. دنیستن برخوردار
از طریق  تواندیشد. همچنین دولت م خواهد GDP شکاف نبود و تورمی هدف از فاصله عدم باعث صحیح و دقیق پولی

ات اقتصاد کالن آثار مخربی در ثب تواندیم هایاستهر چند این س، مالی تأثیرات مثبت بر تولید و ثبات بگذارد هاییاستس

که زایش نرخ ارز اف در مورد نیز داشته باشد و دولت بایستی توازنی بین منافع و مضرات اجرای سیاست مالی برقرار نماید و

از بین  و یکسان سازی نرخ ارز و ، دولت بایستی نگرش همه جانبه ای داشته باشداندازدیثبات اقتصادکالن را به خطر م

 نفتی بودن جمله از مختلف دالیل به ایران اقتصاد که آنجا از ویژه به، بردن انحراف در دستور کار خود داشته باشد

 و هانوسان که است شرایطی بر اقتصاد دارای سیاسی مسائل اثر و اقتصاد از دولت سهم بودن باال دولت، درآمدهای

راهبرد  عنوان را بهصالحدید  با همراه قاعده راهبرد توانمی طریق این از کم نیستند، اقتصاد بر وارد منتظره غیر هایشوک

 پیشنهاد کرد. رانیدر ا ی و مالیپول استیس تیهدا یمناسب برا

 تشکر و تقدیر

 حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به آزاد اسالمی واحد تبریز دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .شودیم یسپاسگزار

 منابع
. SVAR و GARCH الگوهایکاربردی از : ایران کالن اقتصادی ثرنامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهایا. (2392) محمد، ارباب افضلی و ابراهیم، التجائی

 .49-221 (،1)2 ،تحقیقات توسعه اقتصادی

 ونیرگرس خود روش از یافتیره:ایران اقتصاد النک یرهایمتغ بر یمال استیس اثر. (2349) محمدرضا، یمردانو  دیسع، پتانالر یمیرک،لیاسمع، یابونور

 221-283 ،(34)21 ،یاقتصاد پژوهشنامه. یبردار

 .2-29 ،3(9). تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 2341-2311 مطالعه موردی ایران،: رش یافته تیلورستقاعده گ. (2392) محمد، وحیدبهمن ،عمران، نژادتقی

-229، (29)4 .راهبردی وکالن هاییاستس ،رانیدر ا یو مال یپول هاییاستس یراهبرد هاییتاولو یبررس. (2399) جعفر ،حقیقت و پری ،جعفری لیالب

44. 

 درش یهاپژوهش .استقالل بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم درایرانتأثیر .(2391) امیر منصور ،طهرانچیانو  احمدی،جعفری صمیم، حسن، اقبال زرین

 .33-18 (،31)4 ،توسعه اقتصادی و

العات مط. ز رگرسیون کوانتایلپولی با استفاده ا بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست. (2393) مهناز، سرخوندی و شهرام، فتاحی ،کیومرث،سهیلی

 241-221 ،(22)3، اقتصادی کاربردی ایران

 .یگذار هیسرما ییاراکنا برمفهوم دیکتأ با رانیا نفت دونب GDPو ینفت درآمد نیب ییایپو یابیارز. (2399)یموس ،یخسروشاه المکخوشو  محمد، یادیص

 229-281 ،(34)21 ،یاقتصاد توسعه و رشد یهاپژوهش ،BVAR مدل اربردک

 .BVAR از روش استفاده با اقتصادی کالن متغیرهای بر پولی های شوک بررسی اثر. (2392)حامد  ،زاده آرانیعظیمو  هنر صاحب مهدی، ، شاهدان صادقی

 .92-228، (8)2، پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران
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-41، (8)1 ،کاربردی اقتصاد یهاهینظر . DSGEرفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکرد. (2391) ندا، کسایی پورو علیرضا، عرفانی
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 ،یاقتصاد مجله .یاماموتو-تودا وعلیت باند آزمون نوین رویکرد:ایران در دولت مخارج و مالیاتی درآمد بین رابطه. (2391) الهام، الهیفتح و محمد، علیزاده

 .81-41 ،(1و4)24

 بر دیکتأ با) یتجار یهاچرخه بر یمال و یپول هاییاستس و یاقتصاد آثارنوسانات. (2811) یمرتض یاسد و اله تیب ،ممقد یبرکا ،تایآن ،حسینی یمیعظ

 .12-18، (83)22 ،یاقتصاد توسعه و رشد یهاپژوهش .( BVAR:ردکیرو با و ینفت یاقتصادها

. ادکاربردی اقتص یهاهینظر، ی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه درایرانبررس. (2391احمد ) ،صمیمیو جعفری  علیرضا ،پورفرج ،صدیقه ،زاده کناریقلی

8(8) ،11-21. 

 .2-21 ،(21)1، بانکی پولی یهاپژوهش .ایران در توضیح تغییرات پایه پولی ومخارج دولت. (2392) فرهاد، نیلی و سیدمهدی، برکچیان، رامین، مجاب

 مدل شنهادیپ وBVAR ، VARیها)مدل رانیا در یانرژ یهاحامل یتقاضا از یاستیل سیتحل و ینیشیپ(. 2348محمد ) ،یمزرعت و محمود یمتوسل

SBVAR). 29-11 ،(1و4)8، بودجه و برنامه. 

. کمور قاعده از یاربردک یگذارهیسرما و دولت مخارج بر ینفت هایشوک نامتقارن اثرات(. 2392) فاطمه، یدهسرخهو  نیرحسیم ،یموسو

 .223-282 ،(11)23، یاقتصاد پژوهشنامه
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