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  چکیده
هـاي مثبـت و منفـی     انی قیمت نفت در بازار جهـانی کـه بـا تکانـه    با توجه به ماهیت نوس

متعددي مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارك آپ 
را که بیانگر ساختار انحصاري صنایع است، بر متغیرهاي کالن اقتصادي بررسی کنیم. براي ایـن  

-1338تصادفی براي شبیه سـازي اقتصـاد ایـران در دوره    منظور، از روش تعادل عمومی پویاي 
دهـد، مـارك آپ بـر روي تولیـد ناخـالص داخلـی،        استفاده شده است. نتایج نشـان مـی   1394

منفی دارد. همچنین مطـابق انتظـار، مـارك آپ تـورم را      تأثیرگذاري و مصرف  صادرات، سرمایه
پ اثرات منفی بر وضـعیت رفـاه افـراد    توان نتیجه گرفت افزایش مارك آ دهد لذا می افزایش می

گذاري و تقاضاي کـار   دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه
که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی و کـاهش آن   دهد. نتیجه نهایی این را کاهش می

گذاري در کشور  اخلی و سرمایهي اخیر، تولید ناخالص دها سالو همچنین افزایش مارك آپ در 
  کاهش یافته است.  

   JEL: E27, E31, J21, L11, L12, L16ي بند طبقه

ساختار انحصـاري، تکانـه مـارك آپ، شـوك نفـت، مـدل         رکود تورمی، هاي کلیدي: واژه
  تعادل عمومی پویاي تصادفی

                                                             
شوك اضافه بها (مارك آپ)  تأثیربررسی  "کالئی با عنوان  این مقاله بر گرفته از رساله دکتري معصومه امامی .1

در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه  "بر متغیرهاي کالن اقتصادي با استفاده از تعادل عمومی پویاي تصادفی

 باشد. طباطبائی می

 09363486047: . نویسنده مسئول، شماره تماس*
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 مقدمه - 1

کاري مواجـه بـوده   ي اخیر با نوسانات قیمت نفت، تورم و بیها سالاقتصاد ایران در 

المللی، قیمت نفت و لذا درآمد صادرات نفت  هاي بین است. از طرف دیگر، به علت تحریم

در کشور کاهش یافته است و چون رشد اقتصادي و به طـور کلـی وضـعیت متغیرهـاي     

توان این طور نتیجه گرفت که  متغیر درونزاي درآمد نفتی است، می تأثیراقتصادي تحت 

نفتی، درآمد ارزي را کاهش داده و در نتیجه دسترسی به عوامل تولیـد  کاهش در درآمد 

برد که بـر   عوامل تولید را در اقتصاد باال می  دهد. این امر از یک سو، هزینه را کاهش می

گذارد. از سوي دیگر، هزینه تولید باالتر، مارك آپ را که بـر    هایی کل تولید اثر می هزینه

اختار انحصـاري اقتصـاد بـاال بـوده، افـزایش داده و اثـري دو       اثر عواملی مثل تحریم و س

عبارت دیگـر، کـاهش درآمـد نفتـی و عـواملی کـه در        چندان بر تولید خواهد داشت. به

شود از دالیل بروز تورم همراه با رکود به حسـاب   اقتصاد ایران باعث تورم فشار هزینه می

فاوت میان قیمت و هزینـه نهـایی   عبارت است از ت که مارك آپآیند. از طرف دیگر،  می

دهـد و   اي از قیمت تمام شده کاالها را در کشور تشکیل مـی  یک واحد کاال، بخش عمده

ها  در هزینه ، چگونه تغییرکند این متغیر تعیین می بیانگر ساختار انحصاري صنایع است.

اهش قیمـت  ي ک شود تکانه . در این مقاله بررسی میگذارد می تأثیرها و تورم  روي قیمت

  ي بر متغیرهاي کالن اقتصادي خواهد داشت. تأثیرهاي مارك آپ چه  نفت و تکانه

در ادامه تحقیق به مبانی نظري و پیشینه تحقیق و سپس طراحـی مـدل پرداختـه    

خواهد شد و در بخش بعد نتایج تجربی بیـان شـده و در آن بـه خـوبی بـرازش مـدل و       

گیري انجام خواهـد   شود و در بخش آخر نتیجه واکنش پرداخته می –بررسی توابع ضربه 

  گرفت.

  

  شینه تحقیقیمبانی نظري و پ -2

  بر متغیرهاي اقتصاديمارك آپ گذاري تأثیرهاي  کانال -2-1

ي ساختار حاکم ساز مدلکاربردهاي مهمی در تشخیص و مارك آپ ارزیابی درست 

هـاي تجـاري و    یـه ادوار و رفتار سـیکلی آن بـراي نظر  مارك آپ در بازار دارد. به عالوه، 

آورد کـه از   ضد ادواري، کانالی فـراهم مـی  مارك آپ باشند.  می ري با اهمیت گذا سیاست

(روتمبرگ و  1گذارد می تأثیرطریق آن تغییرات در تقاضاي کل بر تولید و سطح اشتغال 

  ثابت باشد، تولید و تقاضاي کل از طریق کاهش در هزینهمارك آپ ). اگر 1999ووفورد، 
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مارك ، اجازه دهند ها بنگاهیابند. اگر  پیشرفت فناوري است، افزایش می دلیل بهنهایی که 

هـاي سـمت تقاضـا، از طریـق تغییـر در تقاضـاي نیـروي کـار          کاهش یابـد، شـوك  آپ 

هـاي سـمت عرضـه را     شوك تأثیرگذارند و  می تأثیرهاي کل  ریزي شده، بر فعالیت برنامه

  ). 2002، 1کنند (مارچتی تشدید می

c(Y)،) معتقدند در تعادل رابطه1999روتمبرگ و وودفورد (


1
برقرار اسـت کـه    

باشـند و هزینـه    هزینه نهایی بنگـاه مـی   c(Y)ومارك آپ  µسطح تولید کل،  Yدر آن 

ید مارك آپ کاهش با  باشد. لذا براي افزایش تولید، نهایی، تابعی فزاینده از تولید کل می

یابد. از طرف دیگر، اگر کـاهش در هزینـه نهـایی و کـاهش در مـارك آپ اتفـاق افتـد،        

هـاي واقعـی اقتصـاد     افزایش در تولید بیشتر خواهد بود. همچنین، رابطه تورم و فعالیـت 

توان از طریق ارتباط بین تورم و مـارك آپ و همچنـین رابطـه     مانند عرضه واقعی را می

ولید از طریق معادله باال دریافت. به طور مثال، مارك آپ در نتیجه شـوك  مارك آپ با ت

یابـد. در واقـع، افـزایش مـارك آپ      نفتی افزایش یافته و در پی آن تورم نیز افزایش مـی 

دهنده به وجود آمدن پدیـده رکـود    تولید را کاهش و تورم را افزایش داده است که نشان

). ایـن عقیـده وجـود دارد کـه در بلندمـدت      1996تورمی است (روتمبرگ و وودفـورد،  

کننده  مدت شکاف بین قیمتی که تولید کند؛ اما در کوتاه سیاست پولی تورم را تعیین می

کننده  ین تعیینتر مهمشود یا همان مارك آپ  اي که متحمل می کند و هزینه دریافت می

اضا بر تورم و قیمـت  تورم است. در واقع، مارك آپ بر این که چگونه تغییرات عرضه و تق

  .)2008، 2کننده اثر بگذارند، نقش دارد (ماکالن و پارکر مصرف

اي بـه تخمـین قـدرت انحصـاري در      ) در مطالعـه 1396خداداد کاشی و همکاران (

هـا از رویکـرد تصـادفی مـرزي بـراي       پرداختنـد. آن  1392-1374ي هـا  سالایران طی 

در ایـران بـا کـدهاي چهـار رقمـی      اي  صنعت کارخانـه  136تخمین قدرت انحصاري در 

استفاده کردنـد   3هاي اقتصادي المللی براي همه فعالیت بندي صنعتی استاندارد بین طبقه

درصـد و رفتـار غیررقـابتی     40تا  10بین  مارك آپدرصد صنایع  98و دریافتند حدود 

  روند صعودي داشته است. مارك آپ دارند. همچنین میزان متوسط 

 19و بازدهی نسبت به مقیاس مارك آپ اي  ) در مطالعه1395( اعظمی و همکاران

المللـی بـراي    بندي صنعتی اسـتاندارد بـین   اي ایران با کد دو رقمی طبقه صنعت کارخانه

                                                             
1. Marchetti 
2. Macallan & Parker 
3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 
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بـا دو رهیافـت پسـماند سـولو و      1374-86ي ها سالدر طی  هاي اقتصادي همه فعالیت

زدهی ثابت نسبت به مقیـاس  ساختاري برآورد کردند و دریافتند براساس پسماند سولو با

داري بیش  درصد صنایع قیمت به طور معنی 84شود و در  درصد صنایع تایید می 95در 

 53از هزینه نهایی است در حالی که بر اساس رهیافت ساختاري این اعـداد بـه ترتیـب    

  باشند.  درصد می 79درصد و 

هـاي دوره زمـانی    ز دادهاي براي اقتصاد ایران با استفاده ا ) در مطالعه1394امیري (

و روش تعادل عمومی پویاي تصادفی به این نتیجـه رسـید تکانـه مثبـت      1344-1389

گذاري، هزینه نهـایی داخلـی و    مدت سرمایه مارك آپ قیمت کاالهاي صادراتی در کوتاه

عامـل   عنـوان  بـه دهد. وي دریافت تکانه مارك آپ  تولید کاالهاي صادراتی را کاهش می

گذاري و مصرف در ایـران   بازاري و انحصار، اثرات مخربی بر تولید، سرمایهافزایش قدرت 

 .دارد

  

  طراحی مدل تعادل پویاي تصادفی - 3

  بخش تولید  -3-1

  تولید کاالي نهایی  -3-1-1

اي داخلی و وارداتی بـا اسـتفاده    شود کاالي نهایی از ترکیب کاالي واسطه فرض می

 ود. ش از تکنولوژي کاپ داگالس تولید می
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هاي دیکسیت و استیگلیتز تعیین  اي خارجی و داخلی است که توسط کل کاالهاي واسطه
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dکه در آن 
( j)q t

imو  
( j)q t

اي تولید شده داخلـی   ، از کاالهاي واسطهjمقادیر نوع  

نـرخ مـارك آپ خـالص     tرسـند.   وش مـی و خارجی هستند که در بازار داخلی به فـر 

 عنـوان  بـه میزان مارك آپ در وضعیت با ثبات است. ایـن معادلـه    tو  تصادفی است

  شود.  شوك فشار هزینه براي معادله تورم کاالهاي نهایی شناخته می

براي نشـان دادن    jرد، که از شاخصاي از تولیدکنندگان وجود دا همچنین، زنجیره 

شود. هر تولید کننده کاالي متنوع خود را در بـازار رقابـت انحصـاري بـه      آن استفاده می

  رساند.  فروش می

زیـر  صـورت   بـه تواند  مسئله حداقل سازي هزینه براي تولید کننده کاالي نهایی می

  نوشته شود:

)4(     
d d im im

min ( j) ( j)dj ( j) ( j)djp q p qTCfinal t t t t
  

1 1
0 0  

) اســت و 2) و (1هــاي ( بــه قیــدکــه محــدود  
d

( j)pt
و 

im
( j)pt

قیمــت تولیــدات  

 شوند.  هستند که بر حسب قیمت داخلی بیان می  jاي داخلی و خارجی نوع واسطه

اي (داخلـی و خـارجی) و همچنـین     تابع تقاضا بـراي هـر نـوع از تولیـدات واسـطه     

زیـر  صورت  بهآید که  حلی از مسئله حداقل سازي به دست می ه ار عنوان بهاي کل  واسطه

  شوند: نشان داده می
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Pt اي داخلی و خارجی  هاي قیمت مجموعه کاالهاي واسطه شاخص

شاخص قیمت کاالي نهایی است. درآمد کل  tpرسند و هستند که در بازار داخلی به فروش می

ها رقابتی هستند و بر اساس  هاست، زیرا آن تولیدکنندگان کاالي نهایی برابر با هزینه کل آن

  کنند. این به این معنی است که: د صفر عمل میسو
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  آید: و لذا معادالت زیر به دست می
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1
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0  

  باشد: شرط سود صفر براي کاالي نهایی مستلزم رابطه زیر می   

)9(          
d imd im

Q Q QP P Pt t tt t t
   

هـاي   شاخص قیمت کاالي نهایی توسط میانگین هندسی وزنـی، شـاخص    بنابراین،

  شود: قیمت کل کاالهاي داخلی و وارداتی تعیین می

)10(      d imd im
P P Pt t t

 
  

 اي بخش واسطه -3-1-2 

و با تکنولوژي کاپ داگالس تولید توسط نیروي کار و سرمایه   jاي نوع کاالي واسطه

  شود.   می

)11(       ( j) ( j) ( j) ,y A K Lt t tt
    1 0 1  

tyبه طوري که،  ( j) اي نوع  تولید بنگاه واسطهj،tA ،پارامتر تکنولوژيtK ( j)  موجودي

tL کند داري می نگه  jسرمایه که بنگاه  (j)  مقدار خدمات نیروي کار است که توسط بنگاهj 

  شود. زیر نشان داده میصورت  بهگیرد و  مورد استفاده قرار می

)12(    ( j) (h, j) dhL lt t




 

 
 
 
 

1
1
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0 

 tI (h, j) مقدار خدمات نیروي کار خانوارh که توسط بنگاه ،j   .استخدام شده است

کـرده و لـذا دسـتمزد را خـودش تعیـین        ار نیروي کار را به طور انحصـاري عرضـه  خانو

زیـر  صـورت   بـه   jکند. از طرف دیگر، سرمایه نیز همگن بوده و لذا، هزینه کـل بنگـاه   می

  است:

)13(      K
(j) ( j) (h) (h, j)dhTC wR K lt t tt t  

1
0  
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Kکه در آن
tR  نرخ اجاره سرمایه وtw (h) دستمزد خانوارh باشد. مسئله بنگاه  می

tTCاي حداقل سازي  واسطه ( j)	) باشد. شرایط مرتبه اول به این داللت  ) می10با توجه به

  زیر نوشته شود:صورت  بهتواند  دارند که توابع تقاضا براي نیروي کار کل و سرمایه کل می

)14(    
( j)y W tt( j) .Lt KAt R t








 
 
 1

 

  )15(     
( j)y Wtt( j) .Kt KAt R t








 
 
 

1

1

  

)16(       
W(h)

(h, j) ( j)l Lt t
W t







 
 
 

1

  

که برابر با مخارج نیـروي    ،jاي نوع  به عالوه کل هزینه نیروي کار براي بنگاه واسطه

   باشد. زیر میصورت  بهکار در انواع متفاوت است، 

)17(     
( j) (h) (h, j)dhW wL lt tt t 

1
0   

  برابر است با: شاخص دستمزد کل

)18(       (h) dhW wt t






 

 
 
 
 

1

1
0 

  برابر است با: jهزینه نهایی بنگاه 

)19(     K
( j)M C WA Rt tt t

 
 

111
1  

دهد تا  در بازار برابر است. این امر به ما اجازه می ها بنگاهبنابراین، هزینه نهایی براي همه 

کل تابعی خطی از تولید و هزینه نهایی شاخص بنگاه را در ادامه حذف کنیم. به عالوه هزینه 

 مستقل از تولید است. 

  شود.  المللی فروخته می اي در بازارهاي داخلی و بین شود کاالي واسطه فرض می

)20(  
d ex

( j) ( j) ( j)y q qt t t
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dکه  طوري به 
( j)q t

exو  
( j)q t

هسـتند کـه در    jاي  سـطه ترتیب مقادیر کاالي وا به 

اي داخلی توسط تولیدکننـده   شوند. تمام کاالهاي واسطه بازار داخلی فروخته و صادر می

 شود.  کاالي نهایی خریداري می

 1شود چسبندگی قیمت و دستمزد وجـود دارد کـه توسـط مکـانیزم کـالو      فرض می

شود. احتمال سیگنال تغییر قیمت برابر با  ) انجام می1983(
d 1    است. فـرض کنیـد

اش را تعدیل کند. در ایـن حالـت،    کند و اجازه دارد قیمت یک بنگاه سیگنال دریافت می

را حـداکثر    قیمت انتخاب شده قیمتی است که جریان تنزیل شده سود انتظـاري آینـده  

  سازد:

)21(     
d dd, j

( j) arg max ( j)p pE tt d t,tt td( j)pt

   
          0

 

d~
tp ( j) ت مجدد وقیمd,j

t  اي  سود بنگاه واسطهj    از فروش تولیـداتش در بـازار

اسـت کـه فـرض     2عامل تنزیل تصادفی درآمد اسمی t,t است؛ t+τداخلی در زمان 

باشـد و توسـط    t+τو  tاي  شود برابر با نرخ نهایی موقتی جانشینی مصرف بـین دوره  می

  شود: یر داده میرابطه ز

)22(      
U C,t Pt.t,t

P tU C,t

 
  



 

هنگام حل مسئله حداکثرسازي سود، بنگاه همه سودهاي انتظاري را تا زمانی کـه   

هـایی کـه بایـد     کند. از آنجایی که تعداد دوره عالمت تغییر قیمت بعدي برسد، لحاظ می

در افـق زمـانی    لحاظ شود از قبل مشخص نیسـت، تولیـد کننـده سـود تنزیـل شـده را      

 رساند. نامحدود به حداکثر می

آورد  از فروش محصوالتش در بازار به دست می jاي  سود آنی که تولیدکننده واسطه

  شود: زیر تعریف میصورت  به

)23(     

t
d t( j)pd d d dd,j t( j) ( j) ( j)p q p QMC MCt t t tdt r t
P t


  
    

        
    

 

1

 

                                                             
1. Calvo  
2. pricing kernel 
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) با توجه به 21اي که تولیدکننده با آن مواجه است، حداکثرسازي ( بنابراین، مسئله

  باشد.  زیر میصورت  به) است. شرط مرتبه اول براي قیمت بهینه 23( قید

)24(    
 

tt
ddd tt ( j)pQE Pt d t,t t t t

t

d
( j) ( )p Mct tt

              

 
       

11
1

1

0

1 0





  

 بخش خارجی -3-2

  صادرات و واردات -3-2-1

شود ساختار اقتصاد خارجی مشابه ساختار اقتصاد داخلی است. (از آنجایی  فرض می

دهد این فـرض قابـل قبـول     نجام میهاي مشابه صادرات و واردات را ا که ایران با اقتصاد

زیر صورت  بهاي داخلی، تقاضا براي صادرات  باشد). مشابه تقاضا براي کاالهاي واسطه می

  شود: تعریف می

)25(      

ex
ex P ft

Q Ytext f
Pt



 

 
 
 

  

ex
tp اي داخلی صادر شـده بـه خـارج    شاخص قیمت مجموعه کاالهاي واسطه،f

tp 

fسطح قیمت کل در اقتصاد خارجی و
tY     مقدار کاالهاي نهایی تولیـد شـده در اقتصـاد

انـد. مشـابه تقاضـا بـراي      خارجی است. هر دو قیمت بر حسب پول خـارجی بیـان شـده   

 )26(، توسـط رابطـه    jاي در اقتصاد داخل، تقاضاي صادرات بـراي نـوع    کاالهاي واسطه

  شود. داده می

)26(    

t

tex
( j)pex ex t( j)q Qtt ex

Pt





 
 
 

1

 

  کند: اي که تقاضاي داخلی را مشخص می با کشش جانشینی مشابه 

)27(     
t

exex
tq dj( j)Qt t



 

 
 
 
 

1
1

11
0 
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  این واقعیت که ارزش سبد صادراتی برابر با ارزش عناصر آن است. 

)28(     
ex exexex

( j) ( j)djp qQP t t t t
 

1
0 

  دهد: ل صادرات میرابطه زیر را براي قیمت ک 

)29(    

t
exex t( j)) dj.(pP t t


 
 

  
 
 

1

1
0  

اي باید سیگنال تغییر قیمت را دریافت کند تا قادر  مانند بازار داخلی، تولیدکننده واسطه 

کند. احتمال این سیگنال برابر با 1باشد قیمت صادراتش را دوباره تعیین
ex1  است. قیمت

  سازد.  سود تنزیل شده انتظاري از فعالیت صادراتی را حداکثر میمجدد قیمتی است که 

)30(      
ex exex, j

( j) arg max ( j)p pE tt ex t,tt tex( j)pt

             0
 

 شود: هاي صادراتی توسط رابطه زیر داده می به طوري که سود آنی از فعالیت

)31(    

ex exexex, j
( j) ( j) ( j)p pqMC MCS St t tt trt t

t
ex t( j)p ext .Qex t
P t

   
       
   


  
 
 
 
 

1
  

   :دباش زیر میصورت  بهشرط مرتبه اول براي قیمت مجدد بهینه صادرات 

)32(     
 

tt
exexex tt ( ( j))pQE Pt ex t,t t t t

t
ex

( j) ( )p McS t tt t

              

 
       

11
1

1

0

1 0





 

شـود.   خـارجی انجـام مـی   ي هـا  اي از شرکت از طرف دیگر، واردات تولیدات واسطه

j،fحسب پول ملـی) بنگـاه وارد کننـده    هزینه (بر
S Ptt  و درآمـدش

im
( j)p t

f اسـت.  
tp 

حسب پول خارجی) تولیدات متنوع خارج است. قیمت داخلی کاالهاي (برهزینه متوسط 

کاالي وارداتی برابر  وارداتی مطابق مکانیزم کالوو چسبنده هستند و احتمال تغییر قیمت

                                                             
1. Reset 
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با 
im 1 اش را در بازار داخلی  است. اگر به تولیدکننده خارجی اجازه داده شود قیمت

کند، او سطح بهینه را از طریـق حداکثرسـازي سـود آینـده تنزیـل شـده       دوباره تعیین 

  کند (بر حسب پول خارجی): اش، انتخاب می انتظاري

)33(    

imim,j
( j)pt tim f( j) arg maxp Et imt t,tim St( j)pt

  
             

 
 

0
 

  شود: توسط رابطه زیر داده می jبه طوري که سود آنی بنگاه تولیدکننده 

)34(       

im imfim,j
( j) ( j)p qS Pt ttt r

t
im t( j)f pim imt( j) pp QSt timt t
Pt

 
   
 


  

  
   
  

 

1
  

ها سودشان  د واردکنندگان ریسک خنثی هستند، بنابراین آنشو همچنین فرض می

 کنند: المللی تنزیل می را با نرخ بدون ریسک بین

)35(       f ft
it,t j t j


    

1
1

1  

fکه در آن   
i j

 شود.  زا تعریف می نرخ بدون ریسک خارجی است که به طور برون 

که واردکنندگان در مورد قیمت بهینه واردات با آن اي  شرط مرتبه اول براي مسئله

  باشد: معادله زیر میصورت  بهاند  مواجه

)36(
 

t
tt imimim tf ( j)P pQE tt im t tt,t

St t

im f
( j) ( )p S Ptt tt

           
 

 
       

1
1

11

0

1 0





  

اي و بخـش   در بخـش کاالهـاي واسـطه    هـا  بنگاهجا که تابع هزینه براي همه  از آن

را در هایشـان   خارجی یکسان است، همه تولیدکنندگانی که این فرصت را دارنـد قیمـت  

ي  هـــــا را در ســـــطح مشـــــابه دوبـــــاره تعیـــــین کننـــــد، آن t زمـــــان
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d d ex ex im im
( j) , ( j) , ( j)p p p p p pt t t t t t

        هـاي   خواهند کرد. بنابراین، شاخص تعیین

 شود. قیمت داخلی، صادرات و واردات کل توسط معادالت زیر داده می

)37(              dd d
pP Pd dt t t

 
    

11 1

1
1   

)38(           exex ex
pP Pex ext t t

 
    

11 1

1
1  

)39(         imim im
pP Pim imt t t

 
    

11 1

1
1   

)، منحنـی  37) و معادلـه ( 23ترکیـب معادلـه (   با توجه به معـادالت مطـرح شـده،    

دهد. (آدولفسـون   هاي جدید را براي تورم داخلی به دست می فیلیپس هایبریدي کینزین

  باشد: زیر میصورت  به) که فرم لگاریتم خطی شده آن 2006 ،1و همکاران

)40(     
( )( )D D D

( )ˆ ˆˆ ˆ ˆ mcEt t t t t
  

          

1 1 1 1
1 11 1 1

  

ˆپذیري قیمت و  دهنده انعطاف پارامتر نشان عامل تنزیل ذهنی،  که در آن  t 

  باشند. متغیر مارك آپ می

   

  خانوارها -3-3

ش را در افـق زمـانی   ا شود هر خانوار نمونه مطلوبیت تنزیل شده انتظـاري  فرض می

سـازد. تـابع مطلوبیـت نسـبت بـه مصـرف        نامحدود با توجه به قید بودجه حـداکثر مـی  

افزایشی و نسبت به نیروي کار، کاهشی است. خانوار مصرف کننده کاالي نهـایی اسـت.   

فرایند تعیین دستمزد، چسبنده از نوع کالوو و با احتمـال تغییـر قیمـت    
w 1 سـت.  ا

را  hدهـد شـاخص خـانوار     . این امر به ما اجازه مـی 2خانوارها همگن در نظر گرفته شوند

مطلوبیت تنزیل شده انتظـاري را بـا    hبراي مصرف در تابع مطلوبیت حذف کنیم. خانوار 

شـود   ) فرض مـی 2003(3سازد. مطابق اسمتس و واترس توجه به قید بودجه حداکثر می

                                                             
1. Adolfson & Laseen & Linde 

  اي از خانوارها با رفتار مشابه داشته باشیم. سازي مدل به کار گرفته شده است، تا مجموعه این فرض براي ساده .2

3. Smets &Wouters 



   ... متغیرهاي کالن  هاي صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاري بر اثر تکانه   407

 

 1پذیر مجزا با فرم ریسک گریزي نسبی ثابت بیت آنی جمعتابع مطلوصورت  بهترجیحات 

  شود: می تعریف

)41( 

 
 C C l(h)t t, (h)C lt b lt

 
 
 
 
 
 

      

1
1

1 21
1 1

1 2



    

نشاندهنده خدمات نیروي کار عرضـه شـده    Ctنشاندهنده مصرف،  Ctکه در آن 

Ct و hتوسط خانوار  معکوس کشـش جانشـینی بـین     1عادات بیرونی در مصرف و  1

پـارامتر   νمعکوس جانشینی نیروي کار با توجه به دستمزد حقیقی و  2  دوره مصرف،

  باشند. می 2مثبت فشار عادات

خلـی و موجـودي   کنـد: اوراق مشـارکت دا   ها را مـدیریت مـی   خانوار دو نوع دارایی

سرمایه. عالوه بر بهره اوراق مشارکت داخلی و سرمایه، خانوار درآمد نیروي کار و سود از 

 کند.  اي غیر رقابتی و صادرات کاالها را نیز دریافت می ي واسطهها بنگاه

  شود: زیر نوشته میصورت  بهمعادله انباشت سرمایه 

)42(    
 K Kt t

K K It t t
K t

    


2

11
1 2

  

 گذاري سرمایهتابع هزینه تعدیل   نرخ استهالك و  و  گذاري سرمایه tIکه در آن

     ) معرف هزینه تعدیل سرمایه است.42است. عبارت آخر در معادله (

  شود: توسط معادله زیر نشان داده می tدر دوره  hمحدودیت بودجه خانوار 

)43(         
   (h) (h) (h) (h, j)dj (h)C wP I D l D it t t t t tt t

K d ex
(h) (h) (h)R Kt t t t

      

   

1 10 1 1
  

dنرخ بهره اسمی داخلی، tiاوراق مشارکت داخلی،  tDکه در آن
t   سود بنگـاه از

exي داخلی وها بنگاهمحل 
t .سود بنگاه از محل صادرات کاالها است 

) را نسـبت بـه   41اش ( ره بنگـاه نمونـه مطلوبیـت تنزیـل شـده انتظـاري      در هر دو

سازد. شروط مرتبه اول براي حـل ایـن مسـئله     ) حداکثر می43) و (42هاي ( محدودیت

  باشند.  می ذیلصورت  به

                                                             
1. Constant Relative Risk Aversion 
2. Positive parameter of force of habit 
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)44(  '
U PtC t

     

)45(          E it tt t
   

1
1 

)46(   *
S SE it tt tt t

 
 
 

   
111

 

)47(     ' 'K
E R E P Pt t t t tt t ,t t ,t

   
   
   

          
1 11 11 1 2 1 1

    

که در آن
t   کـه سـیگنال    ضریب الگرانژ در محدودیت بودجه است. احتمـال ایـن

sرخ ندهد برابر با  t+s تغییر دستمزد تا دوره
w    ،است. در دوره تنظیم مجـدد دسـتمزد

  سازد: اش را حداکثر می انتظاريخانوار مطلوبیت تنزیل شده 

)48(      w(h) max U , (h)V CE lt t tt t tw
 
 
 

 
   

0
 

  اي از قیدهاي تقاضا و بودجه:  با مجموعه

)49(   
(h)w t(h, j) ( j)l Lt t t t

W t t




 


 
 
 
 

1


 

)50(    

(h) (h)CP l Dt t t t t tt t

(h) (h, j)dj (h)w l D it t t t t tt t

K d ex(h) (h) (h)R Kt t t t t t t t

 
 
 

 
 
 



   

     

     

1 10 1 1      

 دهد: شرط مرتبه اول براي این مسئله معادله زیر را براي دستمزد مجدد به دست می

)51(   

 
b l

WE Lt t tw t t(h)w t

WE Lt tw tt


              


     

1
1 21 1 212 0

1
1

0

  

بستگی ندارد، همه خانوارهـایی کـه شـانس تغییـر      hجا که دستمزد بهینه به  از آن

w(h)را دارند، آن را در سطح مشابه  tدستمزد در زمان  w  کننـد. بـا ایـن     تعیین می

ننـد برابـر بـا   ک از خانوارها که دستمزدشان را تعـدیل مـی   نسبتیفرض که در هر دوره، 

w1 زیر استخراج شود:صورت  بهتواند  است. قانون جنبش براي دستمزدهاي کل می 
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)52(           W W ww wt t t
  
     

1 1 1

11   

  بخش نفت -3-4

با توجه به ویژگی اقتصاد ایران مبنی بر وجود درآمدهاي صادراتی حاصـل از تولیـد   

هاي موجـود در ایـن    ه مدل براي در نظر گرفتن شوكنفت خام، وارد کردن بخش نفت ب

 توان صادرات ناشی از نفت بر حسـب پـول داخلـی را    رسد. می بخش ضروري به نظر می

  صورت رابطه زیر نشان داد: به

)53(       
o oRE tEoil P Yt tt    

oکه در آن 
Pt  ،قیمت نفتo

Y t لید نفت و توREt  نرخ ارز واقعی هستند. قیمت و تولید

  کنند.  معادالت زیر تبعیت میصورت  به AR(1)نفت از فرآیند 

)54(       poo olog logP Pt t tpo  1  

)55(    yoo olog logY Yt t tyo  1  

  

  و بانک مرکزي دولت -3-5

شود مخارج دولتی فرم کاپ داگالس از  ی) فرض م1393بر طبق خیابانی و امیري (

  معادله زیر داشته باشد:صورت  بهها و شوك مخارج دولت  درآمدهاي نفتی، مالیات

)56(  
g
tORG eTtt t

   1      

gکشش درآمدهاي نفتی و  که در آن   
t     شوك مخارج دولـت اسـت. از طرفـی

 (Eoil) از صـادرات نفتـی   ORمعـادل ضـریب   (OR)نفتی شود که درآمدهاي  فرض می

دهنده این است که چند درصـد از صـادرات نفتـی بـه حسـاب       است که این مقدار نشان

 رود.  ذخیره ارزي رفته و چند درصد آن تحت عنوان درآمدهاي نفتی به بودجه دولت می

کـه از یـک    طـوري  هاي ملی است بـه شود مالیات تابعی از درآمد همچنین فرض می

  کند.  ) پیروي می57صورت معادله ( قاعده به

)57(     Tlog logT Yt TT t      

  معادله زیر است.صورت  بهبه عالوه، قید بودجه دولت   

)58(     m
GD D i D Tt t t t tt      1 1  
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mکه در آن 
Dt  کـه بـه وسـیله بانـک مرکـزي      تغییرات در اوراق مشارکت دولت

تغییرات در اوراق مشارکت نگهداري شده به وسیله مردم است.  Dtشود،  داري می نگه

  شود.  نشان داده می )59(معادله صورت  بههاي بانک مرکزي  از طرف دیگر، تراز پرداخت

)59(      c m
SM RB Z Dt ttt t       

cکه در آن 
tM  ،تغییرات پولRBt  ها بانکتغییرات منابع ،S t   نـرخ ارز وZt 

cهاي خارجی بانک مرکزي هستند. در معادله فوق  تغییرات دارایی
M RBtt     همـان

  شود.  نشان داده می tMپر قدرت است که با نماد  تغییرات پایه پولی یا پول

با توجه به نفوذ دولت بر بانک مرکزي، الزم است که قیـود دولـت و بانـک مرکـزي     

شـود. ترکیـب معـادالت     کزي نامیده میرترکیب شود که حساب تلفیقی دولت و بانک م

  دهد: زیر نشان میصورت  بها ) حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزي ر59) و (58(

)60(      S S GM Z D M Z i D Tt t t t t t t tt t t         1 1 1 1  
  

  زا هاي برون سویه بازار و فرایندشرط ت -3-6

در هــر دوره، تعــادل در بازارهــاي کاالهــا و بــازار مــالی و همچنــین برابــري تــراز  

شـود در داخـل    اي کـه در داخـل تولیـد مـی     ها باید حفظ شود. کاالهاي واسطه پرداخت

  گردد.  د یا به خارج صادر میمصرف شو

  )61(      
d ex

Q QYt t t
      

 شود: گذاري و مخارج دولتی می کاالهاي نهایی صرف مصرف و سرمایه  

)62(       Q C GItt tt
        

) 61ها از قید بودجه خانوار و معادله تخصیص کاالهاي نهـایی (  برابري تراز پرداخت

 گیرد: ها فرم زیر را می شود. برابري تراز پرداخت استخراج می

)63(    
t

ex imex im
EoiltQ QP Pt tt tS

  
1

0 

 زیر خواهد بود:صورت  بهواقعی در مدل  GDPدر نهایت، معیار ما از 

  )64(      

ex imex im
Q QS S OP Pt tt t tt t

QGDPt t
P t
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 نتایج تجربی -4

تکانه مارك  تأثیردر این مطالعه از روش تعادل عمومی پویاي تصادفی براي بررسی 

شود. براي یافتن  آپ و تکانه کاهش قیمت نفت بر متغیرهاي کالن اقتصادي استفاده می

خطی شد.  -حل براي مدل، مدل غیرخطی در حول تعادل پایدار غیرتصادفی، لگاریتم راه

شـود. مقـادیر کـالیبره     در ابتدا مقادیر کالیبره شده پارامترهاي ساختاري مدل ارائه مـی 

 نشان داده شده است. )1(ات مربوط در جدول شده و مطالع
 

  مقادیر کالیبره شده پارامترهاي مدل .1جدول 

  توضیحات الزم  پارامتر
مقدار 

کالیبره 
  شده

  منبع استفاده شده

β   1394( انمنظور و همکار  9745/0 عامل تنزیل(  
δ   1389شاهمرادي و ابراهیمی (   042/0  نرخ استهالك سرمایه ثابت(  

im   1393( خیابانی و امیري   11/0  واردات در مصرف کل(  
  )1391( توکلیان  42/0  سهم سرمایه از تولید   �

 d  1394( محمدي و باقري مهر  46/0  ضریب چسبندگی قیمت کاالي داخلی (  

ex  2014ماالخوسکایا (   5/0  ضریب چسبندگی قیمت کاالي صادراتی (  

im  2014ماالخوسکایا (   5/0  ضریب چسبندگی قیمت کاالي وارداتی (  

    1389ی (متوسل   3/1 مارك آپ قیمت داخلی(  
F
Y    ضریبAR(1) 1انتخابی    94/0 در معادله سطح تولید خارج  

inf f   ضریبAR(1) انتخابی  60/0 در معادله تورم خارج  

a   ضریبAR(1)   1390مشیري و همکاران (   72/0 در معادله تکنولوژي(  

po  ضریبAR(1)      1393( خیابانی و امیري  85/0  معادله قیمت نفت(  

yo  ضریبAR(1)   1393( خیابانی و امیري  72/0  معادله تولید نفت(  

T  1393( خیابانی و امیري  59/0  ضریب درآمد در معادله مالیات(  

  1393( خیابانی و امیري  74/0  کشش درآمدهاي نفتی(  
ν    1393منظور و دیگران (  3096/0  درجه پایداري فشار عادات(  

  : مطالعات پیشینمنبع

                                                             
  توجه به بیشترین نزدیکی گشتاورهاي نمونه با گشتاورهاي مدل انتخاب شد.مقدار پارامترهاي انتخابی، با  .1
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براي محاسبه تعادل پایـدار متغیرهـا و محاسـبه گشـتاورهاي واقعـی نمونـه مـورد        

و  گـذاري  سرمایه  هاي تولید، تورم، استفاده شد. داده 1393-1338مطالعه از دوره زمانی 

ان آمـار  هاي ملی بانـک مرکـزي و سـازم    دیگر متغیرهاي کالن اقتصادي از منابع حساب

ها ابتدا با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات روند زدایی شـدند و   داده اند. آوري شده جمع

  سپس مورد استفاده قرار گرفتند. 

 
  ارزیابی برازش مدل   -4-1

براي اطمینان از خوبی برازش مدلی که در برنامه داینار اجرا شد، باید گشـتاورهاي  

هاي موجـود   بر اساس داده  ورهاي نمونه مورد مطالعه کهبه دست آمده از مدل را با گشتا

باشد، با یکدیگر مقایسه کرد. نتایج حاصل از این مقایسه در جـدول زیـر نشـان داده     می

سـازي اقتصـاد ایـران     کننده موفقیت نسبی مدل طراحی شده بـراي شـبیه   تأییدشد که 

  باشد. می

  

  گشتاورهاي مدل مقایسه گشتاورهاي نمونه مورد مطالعه با. 2جدول 

میانگین   نام متغیر

  هاي واقعی داده

  انحراف معیار

  هاي واقعی داده

دست  میانگین به

  آمده در مدل

دست  انحراف معیار به

  آمده در مدل

  0332/0  0  0523/0  0  تولید ناخالص داخلی

  0418/0  0  0774/0  0  گذاري سرمایه

  0769/0  0  0548/0  0  موجودي سرمایه

  1752/0  0  2138/0  0  تورم

  هاي تحقیق : یافتهمنبع

  

بررسی تکانه مارك آپ و تکانه کاهش قیمـت نفـت بـر روي متغیرهـاي      -4-2

  کالن اقتصادي

دهد.  واکنش متغیرها را نسبت به شوك مارك آپ نشان می -، توابع ضربه 1نمودار 

دار اسـت،   تکانه مارك آپ روي تورم داخلی به طـور مثبـت و معنـی    تأثیرمطابق انتظار 

یابد و طی پـانزده دوره ایـن    که میزان تورم به باالتر از میزان تعادلی افزایش می طوري هب

گـردد. بـا افـزایش تـورم، قیمـت       شود و تورم به میزان باثباتش بـاز مـی   تکانه تخلیه می
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کاالهاي صادراتی و وارداتی نیز افزایش یافته و طی بیست دوره به میزان تعادل با ثبـات  

  رسند. خود می

منفی روي تولید ناخالص داخلی غیر نفتی دارد  تأثیرچنین یک تکانه مارك آپ هم

دوره این متغیر  10دهد، بعد از  اش کاهش می تر از میزان تعادلی را به سطحی پایین و آن

تـوان   اثر شوك تخلیه شود. مـی  اش افزایش یافته تا کامالً به اندکی فراتر از میزان تعادلی

داخلی را از افزایش تورم و کـاهش در تقاضـا نتیجـه گرفـت. از      کاهش در تولید ناخالص

سوي دیگر، واکنش صادرات و واردات به تکانه مارك آپ، منفی است و با افزایش قیمت 

این کاالها، میزان صادرات و واردات کاهش یافته و بعد از بیست دوره به تعادل بلندمدت 

  گردند. خود باز می

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واکنش تکانه مارك آپ - توابع ضربه. 1نمودار 

  هاي تحقیق : یافتهمنبع
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تکانه مارك آپ روي دستمزد نیـروي کـار منفـی اسـت و آن را بـه سـطحی        تأثیر

گـردد.   دهد و طی پانزده دوره به سطح باثباتش باز می تر از تعادل پایدارش قرار می پایین

ایـن   تـأثیر ، عالوه بهداده است.  در واقع افزایش تورم، دستمزدها را به طور نسبی کاهش

دوره تعـدیل شـده و ایـن     10تکانه بر عرضه نیروي کار مثبت است و اثر این تکانه طی 

کـارش را    توان گفت نیروي کار، عرضه گردد. در واقع می متغیر به تعادل بلندمدت بازمی

  دهد تا بتواند کاهش در دستمزد را جبران نماید.  افزایش می

مـدت  و موجودي سرمایه به تکانه مارك آپ به طـور مثبـت و کوتـاه   گذاري  سرمایه

دوره و  3گـذاري طـی    دهند. به طوري کـه اثـر مثبـت تکانـه سـرمایه      واکنش نشان می

تـر از میـزان    دوره تخلیه شده و این دو متغیر به سطحی پـایین  5موجودي سرمایه طی 

گردند. تکانـه   دت خود بازمیشان کاهش یافته و بعد از بیست دوره به سطح بلندم تعادلی

گذارد به طوري که با افـزایش تـورم و    منفی می تأثیرمارك آپ بر روي مصرف افراد نیز 

رسد و به مرور افزایش یافته و  کاهش دستمزد، مصرف کاهش یافته و به حداقل خود می

  گردد.  طی بیست و پنج دوره به سطح تعادل باز می

دهـد امـا    ك آپ به طور مثبت واکنش نشان میهمچنین مخارج دولت به تکانه مار

دوره تخلیه شده و پس از آن واکـنش ایـن متغیـر     5این واکنش کوتاه مدت بوده و طی 

تـوان   منفی شده تا به تعادل بلندمدت خود برگردد. دلیل افزایش در مخارج دولت را می

  تالش دولت براي خروج از وضعیت رکودي در اقتصاد در نظر گرفت. 

تکانه مارك آپ بر تولید ناخالص داخلی به طور منفی است، زیرا در  تأثیریت در نها

یابند ولـی بعـد از طـی پـانزده      گذاري کاهش می صادرات و سپس سرمایه ابتدا مصرف و

و صادرات، میـزان تولیـد ناخـالص داخلـی      گذاري سرمایهدوره و افزایش نسبی مصرف و 

  گیرد. ره در سطح تعادلی قرار میاندکی افزایش یافته و طی بیست دوره دوبا

دهـد،   واکنش تکانه کاهش قیمت نفت نشـان مـی   -بررسی نمودارهاي توابع ضربه 

یابـد ولـی بـه     اش تقلیل مـی  تر از سطح تعادلی تورم با تکانه کاهش قیمت نفت به پایین

گونه نتیجه گرفت با کـاهش درآمـدهاي    توان این گردد، می مرور به حالت پایدارش بازمی

هـا از   رزي، ارز کمتري وارد اقتصاد شده و امکان افزایش پایه پولی و لذا افـزایش قیمـت  ا

  این طریق وجود نخواهد داشت. 

مثبـت روي تولیـد ناخـالص داخلـی      تـأثیر همچنین یک تکانه کاهش قیمت نفت، 

دهـد. کـاهش    اش افـزایش مـی   تـر از میـزان تعـادلی    را به سطحی فرا نفتی دارد و آنغیر
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نفتـی  در داخل و به صرفه نبودن تولیـد نفـت منجـر بـه افـزایش تولیـدات غیر      ها  قیمت

  گردید.

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واکنش تکانه کاهش قیمت نفت -توابع ضربه  .2نمودار

 هاي تحقیق : یافتهمنبع

  

تکانه کاهش قیمت نفت با کـاهش تـورم، قیمـت کاالهـاي صـادراتی و وارداتـی را       

تـر از وضـعیت تعـادلی کـاهش      ها به سطحی پایین طور نسبی کاهش داده و میزان آن به



 1398،  تابستان 2ي  ،  شماره54ي  تحقیقات اقتصادي / دوره    416

گردنـد. همچنـین یـک تکانـه      اثبات باز مـی یابند و طی بیست و پنج دوره به تعادل ب می 

منفی قیمت نفت، میزان صادرات را افزایش داده و طی بیسـت و پـنج دوره ایـن متغیـر     

گردد. با کاهش درآمدهاي نفتی و کاهش ورود ارز به کشور، نرخ  تعادل پایدارش بازمی به

گردد لذا تقاضـا   تر می ارز افزایش یافته و کاالهاي صادراتی براي کشورهاي خارجی ارزان

براي صادرات افزایش یافته است. همچنین واکنش واردات به تکانه کاهش قیمت نفـت،  

باشد و به مدت زمان طوالنی براي بازگشت آن به سطح تعادل بلندمـدت نیـاز    مثبت می

وابستگی اقتصاد به واردات، امکان کاهش آن بـه   دلیل بهتوان گفت  باشد. در واقع می می

  شود.   میآسانی میسر ن

باشد و این افزایش  تکانه کاهش قیمت نفت روي دستمزد مثبت و معنادار می تأثیر

ماند. از طرف دیگر بـا افـزایش دسـتمزدها تقاضـا بـراي       مدت در اقتصاد باقی می تا میان

  دهد. تر از میزان تعادلی قرار می وي کار کاهش یافته و آن را در سطحی پاییننیر

گذاري دارد. با  منفی روي موجودي سرمایه و سرمایه تأثیرتکانه کاهش قیمت نفت 

گذاري و لـذا موجـودي سـرمایه در اقتصـاد      کاهش ورود ارز و افزایش قیمت آن سرمایه

  گردند.  ل پایدار باز مییابد و طی پانزده دوره به تعاد کاهش می

مثبـت و معنـادار دارد    تـأثیر از طرف دیگر شوك منفی قیمـت نفـت روي مصـرف    

که میزان مصرف را نسبت به تعادل پایدارش افزایش داده و طـی مـدت زمـانی     طوري به

گردد. مخارج دولت نیز با شوك کاهش درآمد نفت  طوالنی مصرف به تعادل پایدار باز می

اي طوالنی به تعـادل پایـدار بـاز     نش نشان داده است و بعد از طی دورهطور مثبت واک به

  گردد. می

دار  تکانه درآمد صادرات نفت روي تولید ناخالص داخلی در ابتدا منفی و معنی تأثیر

دهـد   باشد به طوري که آن را به سطحی کمتر از میزان تعادل پایدارش کـاهش مـی   می

کاهش و میزان واردات افزایش یافته است، اما به مرور  گذاري سرمایهزیرا در ابتدا میزان 

  شود.  گذاري جبران می میزان مصرف و صادرات افزایش یافته و کاهش در سرمایه

  

  گیري نتیجه - 5

 تـأثیر در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمـومی پویـاي تصـادفی بـه بررسـی      

متغیرهاي اقتصادي پرداخته  همزمان تکانه مارك آپ و تکانه کاهش قیمت نفت بر روي

واکنش این نتیجه حاصل شد که تکانـه مـارك    -شد. با توجه به نمودارهاي توابع ضربه 

دهـد.   دهد و سطح تولید ناخالص داخلی را کـاهش مـی   ها را افزایش می آپ سطح قیمت
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که نشاندهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودي در اقتصاد اسـت. بـا افـزایش تـورم،     

ف افراد کاهش یافته و به دوره زمانی میان مدت بـراي بازگشـت مصـرف بـه     سطح مصر

گذاري و کاهش  سطح قبل احتیاج است. از طرف دیگر با کاهش مصرف و کاهش سرمایه

منفی بیشتري روي سطح زندگی و رفاه افراد خواهد گذاشت. نتیجه کلـی   تأثیردستمزد 

مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت و  ثیرتأتوان دریافت این است که تکانه مارك آپ  که می

  باید میزان مارك آپ در اقتصاد کاهش یابد.

گذاري و به دنبال آن تقاضا بـراي   همچنین تکانه کاهش قیمت نفت، میزان سرمایه

دهـد. لـذا    دهد. این تکانه مصـرف و واردات را نیـز افـزایش مـی     نیروي کار را کاهش می

صـورت کـاهش    اقتصاد به نفت و شوك وارده بـه توان نتیجه گرفت به علت وابستگی  می

منفی بر متغیرهاي اقتصادي داشـته اسـت. در واقـع     تأثیري اخیر، ها سالقیمت نفت در 

گذاري و موجـودي سـرمایه و تولیـد     کاهش درآمد صادرات نفتی نه مصرف بلکه سرمایه

روتمبـرگ و   ناخالص داخلی را کاهش داده است. بنابراین، نتایج در این تحقیق با نتـایج 

تکانـه نفـت،    کالن اقتصـادي  سازگاري دارد که معتقدند اثرات مخرب 1)1996وودفورد (

  شود. زمانی که تکانه مارك آپ نیز با آن همراه باشد، تشدید می
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