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مدلهای تطبیق روانه -انباره در اقتصاد کالن
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چکيده
مدلهای تطبیق روانه-انباره طی سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان و بهویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته
است .توانایی این مدلها در پیشبینی بحران مالی  8002و همچنین ،تألیف کتاب «اقتصاد پولی» توسط گادلی و
الووی باعث توجه بیش از پیش به این مدلها طی سالیان اخیر شده است .این مدلها با رویکردی حسابدارنه به
اقتصاد نگریسته و ضمن ایجاد پیوند میان بخش واقعی و مالی اقتصاد ،با مرتبط کردن متغیرهای انباره و روانه امکان
پیشبینی شوکهای درونزا را فراهم میکنند .بهعالوه ،این مدلها برای توصیف رفتار کنشگران اقتصادی از معادالت
رفتاری بهره میگیرند .هدف از این مقاله ،تشریح مبانی اصلی این مدلها و به کارگیری آنها در ارزیابی سیاستهای
پولی و مالی است .ازآنجاکه مدلهای تطبیق روانه -انباره متناسب با فروض نظری مختلف قابل طراحی و استفاده
است ،یک مدل با دو رویکرد پساکینزی و نئوکالسیکی طراحی ،مقادیر وضعیت پایدار در هر یک از آنها محاسبه
شده و در ادامه اثر اعمال یک سیاست پولی یا مالی در چارچوب مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه¬ها :مدل تطبیق روانه -انباره ،ماتریس جریان مبادالت ،معادالت رفتاری ،تطابق حسابداری
طبقهبندی .E17 ،E10 ،C69 ،B59 ،A29 :JEL
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Abstract
In recent years, stock flow consistent models (SFC) have been receiving
considerable attention from economists, especially Post-Keynesian
economists.In recent years SFC models’ capability in prediction of economic
crisis in 2008 along with the publication of a book entitled Monetary
Economics, by Wynne Godley and Marc Lavoie turned a new light on the
importance of these models. These models use accounting approach for
economic modeling and provides a framework for treating the financial and
the real sides of the economy in an integrated way and predict endogenous
shocks. Moreover, to describe the behavior of economic agents, SFC models
take the advantage of behavioral equation. The purpose of this study is to
explain the fundamentals of SFC models and to employ them for assessment
of monetary and fiscal policy. Considering the fact that the SFC models can be
developed using distinctive approaches, we structured a SFC model employing
Neoclassic and Post-Keynesian and calculating steady state, to analyze the
impact of monetary and fiscal policy within the framework of the developed
model.
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