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کارایی سیاستهای پولی یکی از چالشهای بانکهای مرکزی به شمار میآید .مطالعات
حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاستهای پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانکهای
مرکزی است .در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی
پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوکهای بهرهوری ،نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از
مسیر سیاستهای پولی در بازه  3131-3131مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور قواعد
پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیهسازی شدهاند که در هر قاعده ،سیاستگذار
قادر به انتخاب رژیمهای هدفگذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است .بنابراین
هر مدل در سه سناریو مبنا ،هدفگذاری تورم و هدفگذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته
است .الزم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشدهاند ،اما
پارامترهای قواعد در حاالت مبنا به گونهای تعیین شدهاند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک
گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود .بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیهسازی شده
در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدلها در شبیهسازی اقتصاد ایران دارند.
همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان میدهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ
رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری
قاعده تیلور برای سیاستگذاری پولی ،رژیم سیاستی هدفگذاری تولید اسمی در متغیرهای
بخش واقعی اقتصاد و هدفگذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
واژههاي کليدي :مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،قاعده تیلور ،هدفگذاری تورم ،هدف-
گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی.
طبقهبندي .P24 ،E12 ،B31 ،B22 :JEL
 3این مقاله مستخرج از رساله دکتری ندابیات است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاستهای پولی ،افزایش پایداری اقتصاد کالن به معنای
کاهش نوسانات در تولید و کاهش سطح و نوسانات تورم است .از اینرو چگونگی اعمال
سیاستهای پولی به منظور تحقق هدف مذکور و تاثیرگذاری بر روی متغیرهای اقتصادی
همواره مورد بحث و توجه اقتصاددانان بوده است .بررسی اثرگذاری سیاستهای پولی به
این دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است که در صورت بیاثر بودن سیاستهای پولی نه
تنها صرف هزینههای اعمال سیاست بیحاصل بوده بلکه خسارات دیگری همچون تورم
نیز به سیستم اقتصاد تحمیل خواهد شد .روش اعمال سیاستها نیز بر اثرگذاری سیاست-
های پولی موثر است ،به این معنا که بسته به ویژگیهای هر اقتصاد روش بکارگیری و
اعمال آنها می تواند متفاوت باشد ،به طوری که در یک اقتصاد ممکن است سیاستهای
پولی فعال (پیشبینی نشده) موثر باشند و سیاستهای قاعدهمند (پیشبینی شده)
تاثیرگذار نباشند و در اقتصادی دیگر برعکس (تشکینی و شفیعی .)3151 ،3نتایج بسیاری
از مطالعات نشان میدهند که روش سیاستگذاری قاعدهمند بهتر از روش صالحدیدی
بوده و مزایای متعددی را در بر دارد .به طور مثال کیدلند و پرسکات 9با بررسی ناسازگاری
زمانی در سیاستهای پولی عنوان کردند که در صورت عدم تعهد به یک قاعده در مقایسه
با حالتی که قواعد سیاستی انتخاب شوند ،احتمال انتخاب نرخهای تورم غیر بهینه افزایش
مییابد و در نتیجه نرخ تورم به طور متوسط باالتر خواهد بود بدون اینکه سطح اشتغال
افزایش یابد (کیدلند و پرسکات ،3311 ،سان و همکاران .)9739 ،1مزایای دیگری که
می توان برای این روش بیان کرد عبارت است از اینکه تقید به قاعده نه تنها اجرای سیاست
را قوت میبخشد بلکه اعتبار سیاستگذاریها در آینده را نیز افزایش میدهد و پیشبینی
آینده اقتصاد را برای فعاالن اقتصادی مطمئنتر میکند .در نتیجه نااطمینانی در فضای
اقتصادی کاهش مییابد .همچنین در صورت اجرای سیاستهای قاعدهمند مسئولیت و
پاسخگویی سیاستگذاران نیز افزایش مییابد و میتوان انحراف عملکرد آنها را از اهداف
تعیین شده اندازهگیری کرد (تیلور ،3335 ،1سان و همکاران.)9739 ،
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بررسی اساسنامه بانکهای مرکزی نشان میدهد که اصلیترین هدف سیاستهای پولی
در بیشتر کشورها ثبات قیمتهاست .اگر چه به دنبال بحران اقتصادی سالهای اخیر در
جهان ،حفظ توازن و ثبات مالی نیز به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاستهای پولی
مطرح شده است (همتی .) 3137 ،3اما نکته قابل ذکر این است که با وجود تحقیقات
متعدد انجام شده در این زمینه همچنان این سواالت به قوت خود باقی هستند و جای
بحث دارند که برای رسیدن به اهداف مذکور ،سیاستهای پولی چگونه باید هدایت شوند؟
و کدام ابزار در رسیدن به کدام هدف موفقتر عمل میکند؟
انتخاب میان نرخ بهره و حجم پول به عنوان ابزار سیاستگذاری همواره مورد بحث
اقتصاددانان بوده و نتایج بسیاری از تحقیقات انجام شده حاکی از این است که نرخ بهره
ابزار مناسبتری از کلهای پولی 9است .برخی دیگر از مطالعات انجام شده نیز به بررسی
ابزارهای دیگری همچون نرخ رشد حجم پول و نرخ ارز پرداخته و نتایج متفاوتی را بیان
کردهاند .اولین مطالعه در این رابطه توسط پول 1انجام شد .وی بیان کرد در قالب یک
مدل  IS-LMهیکسینی 1چنانچه بتوان نرخ بهره و حجم پول را به عنوان ابزارهای
سیاستگذاری انتخاب کرد و هدف نیز کاهش شکاف تولید باشد ،انتخاب ابزار مناسب به
ضرایب توابع  IS-LMو واریانس اجزاء اخالل این دو تابع و کواریانسهای آنها بستگی
دارد و نمیتوان یکی از این دو ابزار را به عنوان ابزار بهینه در تمام شرایط انتخاب کرد ،به
طوری که اگر منحنی  ISنوسان زیادی داشته باشد ،ابزار حجم پول و در شرایطی که
منحنی  LMپر نوسان باشد ،نرخ بهره ابزار مناسبتری خواهد بود .همچنین در برخی
موارد ترکیب این دو ابزار عملکرد بهتری خواهد داشت (پول .)3317 ،8فریدمن 3نیز بیان
کرد نرخ بهره ابزار مناسبتری در مقایسه با کلهای پولی است به شرط آنکه واریانس
اخالل مخارج واقعی از واریانس اخالل بخش مالی کمتر باشد (فریدمن .)3318 ،آتکسون
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و همکاران 3نیز در تحقیقات خود عنوان کردند که در اقتصادهای با بازارهای مالی توسعه-
یافته ،نرخ بهره و نرخ ارز به ترتیب مناسبترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآیند
(آتکسون و همکاران .)9771 ،با توجه به مطالب بیان شده میتوان نتیجه گرفت که توجه
به هدف سیاست پولی و شرایط محیطی و اقتصادی یک کشور در انتخاب نوع ابزار
سیاستگذاری از اهمیت ویژها ی برخوردار است .در همین راستا در این مقاله سعی شده
است دو قاعده پولی نرخ رشد حجم پول و نرخ بهره تیلور به عنوان قواعد پولی مورد
استفاده بانک مرکزی شبیهسازی شوند .در ادامه در هر قاعده سه سناریو مبنا – هدف-
گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی و هدفگذاری تورم 9اکید در نظر گرفته شدهاند .در
حالت مبنا ابزارهای سیاستی بانک مرکزی که در قواعد مورد بحث این مقاله نرخ رشد
حجم پول و نرخ بهره هستند ،مشابه فرم مشهور تیلوری به شکاف تورم و شکاف تولید
واکنش نشان میدهند .در حالت هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی متغیرهای نرخ
بهره و نرخ رشد حجم پول به شکاف تولید ناخالص داخلی اسمی و در حالت هدفگذاری
تورمی اکید ،به شکاف تورمی واکنش نشان دادهاند .در نهایت نتایج مربوط به این سناریوها
در هر مدل با یک قاعده مشخص و در دو مدل با دو قاعده متفاوت با یکدیگر مقایسه
شدهاند .از مقایسه توابع واکنش آنی میتوان به این نتیجه دست یافت که کدام قاعده و
کدام سناریو در معرض شوکهای بهرهوری ،درآمدهای نفتی و مخارج دولت بهتر عمل
کرده و ثبات بیشتری را در متغیرهای اصلی اقتصاد کالن حفظ خواهند کرد .مطالب این
مقاله در شش بخش تدوین گردیده است که به ترتیب پس از مقدمه عبارتند از :مبانی
نظری ،پیشینه تحقیق ،طراحی مدل ،ارزیابی برازش مدل و نتایج و پیشنهادها .در ادامه
به هر یک از این بخشها پرداخته شده است.

 -2مبانی نظري تحقيق
در دهههای اخیر اکثر بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته از رژیم هدفگذاری تورم
برای سیاستگذاری استفاده کردهاند .هدفگذاری تورم به بیان ساده به این معناست که
بانک های مرکزی هدفی را برای تورم خود که اغلب نرخی پایین است تعیین و تالش
میکنند که به آن دست یابند .همچنین سعی میکنند تا با این لنگر اسمی ثبات قیمت
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را برقرار کنند (سیواک .)9731 ،3این روش در سطح گستردهای توسط دانشگاهیان و افراد
برجستهای از جمله میشکین 9و برنانکه 1مورد تایید و حمایت قرار گرفت .تا جایی که به
عنوان اصلیترین استراتژی سیاست پولی در دهههای اخیر شناخته شد (قریشی.)3137 ،
این در حالی است که بحث بر سر جایگزینی هدفگذاری تولید به جای تورم در سالهای
اخیر باال گرفته است .از نظر میشکین ،هدفگذاری تورم نوعی استراتژی است که دارای
 8رکن اصلی به شرح زیر است؛  -3اعالن عمومی اهداف کمی و میانمدت تورم -9 ،وجود
تعهد رسمی برای دستیابی به تورم هدف و ثبات قیمتها به عنوان هدف اولیه و بلندمدت،
 -1وجود یک رویکرد فراگیر اطالعاتی که در آن بسیاری از متغیرها و نه صرفاً متغیرهای
مربوط به کلهای پولی ،برای سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار میگیرند -1 ،افزایش
شفافیت سیاست پولی از طریق ارتباط با مردم و بازار در خصوص برنامهها و اهداف
سیاستگذاران -8 ،افزایش پاسخگویی و مسئولیت بانک مرکزی در قبال دستیابی به تورم
هدف (میشکین .)9771 ،توانایی تمرکز بر روی مسائل داخلی اقتصاد و نحوهی واکنش
در برابر شوکهای وارد شده به آن ،شفافیت زیاد این روش به دلیل درک آسان آن توسط
عموم ،از مزایای هدفگذاری تورم به شمار میآیند .در مقابل میشکین و برنانکه انعطاف
ناپذیری بسیار زیاد و به تبع آن افزایش رویکرد صالحدیدی و در نتیجه افزایش ناپایداری
تولید و کاهش رشد اقتصادی را از معایب این روش ذکر کردند .نقصهای بعدی نیز
عبارتند از این که هدفگذاری تورم نمیتواند مانع بروز تسلط مالی شود و همچنین
انعطافپذیری نرخ ارز که برای هدفگذاری تورم ضروری است ،میتواند به بیثباتی مالی،
به ویژه در کشورهای نوظهور منجر شود (میشکین.)9777 ،
در سالهای اخیر ،برخی از اقتصاددانان هدفگذاری درآمد اسمی را که توسط تولید
ناخالص داخلی اسمی سنجیده میشود به جای هدفگذاری تورم ،به عنوان چارچوب
سیاستی پیشنهاد دادند .اگر چه حدود سه دهه است که این رژیم در نظریات اقتصاد پولی
مطرح شده ولی در واقع پس از وقوع بحران مالی سال  ،9775بحث در رابطه با مزایای
این روش و مسائلی که قادر به حل آنها است در اقتصادهای پیشرفته باال گرفته است.
عالوه بر این ،نقدهایی نیز به اعمال هدفگذاری تورم در اقتصادهای نوظهور وارد شده
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است که انگیزه استفاده از هدفگذاری تولید 3را بیشتر کرده است .به طور خالصه هدف-
گذاری تولید به این معناست که نرخی برای رشد تولید حقیقی تعیین میشود که میتواند
از روند بلندمدت یا بالقوه آن باشد .سپس نرخ تورم هدف به آن افزوده شده و مجموع این
دو نرخ به عنوان نرخ رشد درآمد اسمی هدف تعیین میشود .سپس سیاست پولی به
گونهای هدایت میشود که رشد تولید نزدیک به نرخ هدف قرار گیرد (حسن و لوییوالد،9
 .)9731یکی از مزایای این روش ،توانایی پاسخدهی به شوک طرف عرضه است در حالی
که هدف گذاری تورم در مواجهه با شوک طرف تقاضا موفق بوده و برای برخورد با شوک
عرضه مناسب نمیباشد (سیواک .)9731 ،عالوه بر این در این روش بانک مرکزی میتواند
با تعیین یک هدف ،هر دو وظیفه ثبات قیمتی و رشد تولید را دنبال کند ،حتی برخی از
طرفداران این روش معتقدند که این استراتژی تنها راهی است که این امکان را به سیاست-
گذاران میدهد (حسن و لوییوالد .)9731 ،همچنین در این روش صریحاً به هدف تولید
واقعی وزن داده می شود و همین امر منجر به نوسانات کمتر در تولید واقعی خواهد شد.
در کنار مزایای این روش نقدهایی نیز به آن وارد شده است ،از جمله این که کنترل درآمد
اسمی چندان راحت نمی باشد و زمان بسیاری برای موفقیت در دستیابی به تولید اسمی
هدف باید صرف گردد .عالوه بر این در این روش باید عددی را برای رشد بالقوه تولید
ناخالص تعیین و به مردم اعالن کنند که این امر خود بسیار مسالهساز است ،چرا که
برآوردهایی که از رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی انجام میشود از دقت کافی برخوردار
نیستند و عالوه بر این در طی زمان نیز تغییر میکنند .همچنین مفهوم تولید ناخالص
داخلی اسمی به آسانی توسط عموم مردم درک نمیشود و از شفافیت کمتری برای آنها
نسبت به تورم برخوردار است و از آنجا که مردم براحتی تفاوت میان تولید اسمی و حقیقی
را تشخیص نمیدهند ،تعیین هدف تولید ناخالص داخلی اسمی میتواند از طرف مردم به
معنای هدفگذاری تولید ناخالص داخلی حقیقی تلقی گردد و مشکالتی را به وجود آورد
(برنانکه و میشکین.)3331 ،

 3در تمام متن این مقاله منظور از هدفگذاری تولید ،هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی میباشد.
Hassan & Loewald
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 -3پيشينه تحقيق
تا قبل از وقوع بحران مالی جهانی ،مطرح شدن و بکارگیری هدفگذاری تورم تحولی
عظیم در هدایت سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی به شمار میرفت و بعد از سال
 3337که نیوزلند برای اولین بار از هدفگذاری تورم استفاده کرد ،بسیاری از بانکهای
مرکزی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور این روش را برای اعمال سیاستهای خود پیش
گرفتند تا جایی که در سال  9777تعداد آنها به  33عدد رسید .اما پس از وقوع بحران
مالی سال  9775کارایی این هدفگذاری مورد تردید قرار گرفت و بسیاری از دانشمندان
پیشنهاد تجدید نظر و بازنگری قواعد و سیاستگذاریهای پولی را مطرح کردند .یکی از
پیشنهادات مطرح شده برای هدایت سیاست پولی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت ،هدف-
گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی بود که به طور ویژه توسط اسکات سامنر 3بارها مورد
بحث قرار گرفت (سالتر و یانگ .)9738،9مطالعات بسیاری در رابطه با این دو موضوع در
سطح جهان انجام شده است و به مقایسه مزایا و معایب هر یک پرداختهاند .مطالعات انجام
شده در رابطه با سیاستگذاری پولی در ایران اغلب در رابطه با هدفگذاری تورم بوده و
در رابطه با هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی مطالعهای صورت نگرفته است .عالوه
بر این مطالعات انجام شده عمدتاً به صورت استخراج قاعده بهینه از تابع سود و زیان بانک
مرکزی بوده و کمتر به صورت هدفگذاری قاعده پولی در مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی 1انجام شده است .همچنین هیچ کدام از مطالعات صورت گرفته به مقایسه هدف-
گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی و هدفگذاری تورمی اکید و هدفگذاری شکاف تولید
و تورم (فرم تیلوری) در قواعد پولی مختلف با ابزارهای نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول
نپرداختهاند .در ادامه به ارائه خالصهای از مطالعات خارجی و داخلی پرداخته شده است.
ایبک و فوجی )9738( 1به بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر انتخاب رژیمهای نرخ ارز در
کشورهای نوظهور پرداختند و بیان کردند که کشورهایی که از هدفگذاری تورم استفاده
کردهاند به طور متوسط دارای رژیمهای نرخ ارز منعطفتری نسبت به سایر اقتصادهای

3
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نوظهور در نمونه مورد مطالعه بودهاند .ردین )9738( 3ضمن بررسی رابطه میان سیاست-
های پولی و ثبات مالی به ارائه پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی وارد کردن ریسکهای
بیثباتی مالی در تصمیمگیریهای بانک مرکزی پرداخت .وی بیان کرد با وارد کردن
شاخصهای مجزا و صریح مربوط به بیثباتی مالی در قواعد سیاستگذاری بانک مرکزی
رفاه جامعه افزایش مییابد .کامز و همکاران )9731( 9اثرات هدفگذاری تورم و قواعد
مالی بر روی عملکرد سیاستی و بر هم کنش میان آنها را مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای تحقیق نشان داد که اوالً اعمال هدفگذاری تورم و قواعد مالی به طور مشترک
عملکرد سیاستی را بهبود میبخشند .ثانی ًا توالی اتخاذ هدفگذاری تورم و قاعده مالی نیز
اهمیت داشته و کشورهایی که ابتدا قواعد مالی را اعمال کردهاند ،بازده سیاستی بهتری
نسبت به کشورهایی که ابتدا به هدفگذاری تورم پرداختهاند ،داشتهاند .گارین و همکاران1
( )9733ضمن بررسی تاثیرات رفاهی هدفگذاری تولید در چارچوب یک مدل نیوکینزی
بیان کردند که هدفگذاری شکاف تولید مطلوبترین نوع قاعده بوده و پس از آن قاعده
تیلور و هدفگذاری تورم در رتبههای بعدی قرار دارند .بانداری و فرانکل )9731( 1با
استفاده از یک مدل ساده برای کشور هند ،شرایطی که تحت آن هدفگذاری تولید نسبت
به سایر رژیمهای سیاستی از جمله هدفگذاری تورم در دستیابی به دو هدف تولید و
ثبات قیمت ،برتری دارد را شناسایی و استخراج کردند .نتیجه حاکی از این بوده است که
در شرایط قابل قبول خاصی ،هدفگذاری تولید بهتر از هدفگذاری تورمی بوده است به
ویژه در شرایط بروز شوک عرضه که برای کشورهای در حال توسعه قریبالوقوعتر است.
مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود بوده و اغلب نیز در رابطه با هدفگذاری تورم
انجام شده است .شاهمرادی و صارم )3139( 8به استخراج قاعده پولی بهینه برای بانک
مرکزی ایران با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختند و نتیجه بدست
آمده حاکی از این بود که فرم پویای رابطه تقاضای کل با در نظر گرفتن پولی بودن تورم
در ایران ،تابعی از نرخ رشد حجم پو ل بوده و نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید
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شرکا3

نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس مییابد .یدالهزاده طبری و
( )3137به بررسی اثر چارچوب هدفگذاری تورم بر متغیرهای تورم و تولید پرداختند.
برای این منظور به مطالعه  93کشور هدفگذار تورم قبل و بعد از هدفگذاری پرداختند
و با عملکرد گروه کنترل شامل  11کشور مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد که
هدفگذاری تورم به کشورهای هدفگذار در جهت کاهش سطح تورم و بیثباتی آن کمک
کرده است .همچنین منجر به کاهش بیثباتی رشد تولید در این کشورها نیز شده است.
موسوی و مستعان )3133( 9نیز به بررسی هدفگذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم
با استفاده از نظریه کنترل بهینه پرداختند .نتایج نشان داد که مقام پولی برای کنترل
تورم طی دورهای ،باید نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دهد تا از طریق جمعآوری
نقدینگیهای سرگردان و تزریق آنها به بخش تولید ،هزینههای تامین مالی سرمایهگذاری
را کاهش دهد .این سیاست باعث خواهد شد تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت
مقدار هدفگذاری شده گرایش یابد .کمیجانی و توکلیان )3133( 1ضمن بیان این مطلب
که همواره در برنامههای توسعه پنج ساله ،به غیر از برنامه پنجم ،هدفی برای تورم و رشد
اقتصادی تعیین شده است ،به پاسخ این پرسش پرداختند که آیا اهداف تعیین شده در
برنامهها را سیاستگذاران اقتصادی رعایت کردهاند یا خیر؟ در این مطالعه با استفاده از
مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و رویکرد مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی نحوه سیاستگذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدفگذاری ضمنی تورم
اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که سیاستگذاران پولی در بیشتر دورهها،
هدفگذاری صورت گرفته در برنامه را رعایت نکردهاند .سیاستها نیز بیشتر قادر به بیان
سیاست پولی در دهه  3157شمسی بود .این تحقیق نتیجه دیگری نیز در پی داشت که
عبارت بود از این که فاصله زمانی میان تصویب پروژههای سرمایهگذاری دولت تا زمان
اتمام پروژهها تاثیر معناداری بر تولید و مصرف دارد.

 -4طراحی مدل
در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در تصریح و تخمین مدلهای تعادل عمومی
تصادفی پویا حاصل شده است به طوری که بسیاری از بانکهای مرکزی از این مدلها
3
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برای سیاستگذاریهای خود استفاده میکنند و اغلب یا در حال بسط و توسعه مدلهای
خود هستند و یا در صدد طراحی و آغاز به کار با آنها .این مدلها ابزاری قوی با چارچوبی
منطقی برای تحلیل و سیاستگذاری هستند .همچنین قادر به شناسایی منبع نوسانات،
پاسخدهی به سواالت مرتبط با تغییرات ساختاری ،پیشبینی اثرات تغییرات سیاستی و
انجام آزمایشات متقابل هستند .عالوه بر این اغلب به عنوان ابزاری جانبی برای تصمیم-
گیریهای سیاستگذاران نیز به کار میآیند (تووار .)9773 ،چارچوب اصلی مدل در این
مقاله با اتکاء بر مقاالت ایرلند )9773( 3و دیب )9779( 9طراحی و از پنج بخش
مصرفکنندگان (خانوارها) ،تولیدکنندگان (بنگاهها) ،مقام پولی ،دولت و نفت تشکیل شده
است .در بخش مقام پولی قاعده تیلور به عنوان قاعده سیاستی مقام پولی در نظر گرفته
شده است و در گام بعدی ،برای مدل دوم به جای قاعده تیلور ،قاعده نرخ رشد حجم پول
جایگذاری شده است .سپس دو سناریو هدفگذاری تولید و تورم برای هر یک از قواعد
شبیهسازی شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 -1-4مصرفکنندگان (خانوارها)
با تعمیم مدل کینگ -پالسر و ربلو ،)9779( 1فرض میشود خانوار نمونه با عمر نامحدود
به دنبال بیشینه کردن ارزش انتظاری مجموع تعدیل شدهی مطلوبیت بین دورهای خود
است .تابع مطلوبیت خانوار تابعی صعودی از مصرف کاالها و ماندههای حقیقی پول و
تابعی نزولی از عرضه ساعات کار وی است که به شکل زیر تعریف میشود.
∞
Mt
() 3
t
)] ,

pt

( Ε0 ∑ β [ln(Ct ) − Φh ht + Φm ln
t=0

در رابطه باال  Ε0اپراتور انتظارات 0 ≤ β ≤ 1 ،عامل تنزیل ذهنی خانوار و  φmو  φhبه
M

ترتیب وزن اهمیت  p tو کار در تابع مطلوبیت هستند و  Mt ،ht،Ctو  ،ptنیز سطح مصرف،
t

میزان عرضه نیروی کار ،مانده اسمی پول و سطح عمومی قیمتها را نشان میدهند.
خانوار نمونه مالک بنگاههای تولیدکننده بوده و هر دوره را با  Mt−1واحد پول و Dt−1
واحد سپرده و  Bt−1واحد اوراق مشارکت و درآمدهای حاصل از آنها شروع میکند .عالوه
بر این با عرضه  htواحد نیروی کار و  k tواحد سرمایه به بنگاههای تولیدکننده کاالهای
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واسطهای نیز به ترتیب به ازاء هر واحد معادل  Rkt ،Wtدرآمد کسب میکند .خانوارها
درآمد خود را میان پنج بخش خرید کاالهای نهایی ،سرمایهگذاری ،سپردهگذاری و
نگهداری پول نقد و خرید اوراق مشارکت مصرف میکنند .در نتیجه خانوارها با قید
بودجهای به شکل زیر برای بیشینهسازی تابع مطلوبیت خود روبرو هستند .این قید بودجه
به شکل زیر تعریف میشود:

() 9

Mt Dt Bt
+ + + ta t
pt pt pt
Wt
Rkt
Mt−1 Dt−1 d
≤
ht + k t +
+
) (rt−1
pt
pt
pt
pt
Bt−1 b
πft
+
(rt−1 ) + .
pt
pt

ct +it +

 ،tatخالص مالیاتها و  rtdنرخ سود سپردهها تعیین شده توسط بانک مرکزی و  rtbو πft

به ترتیب نرخ بهره اوراق مشارکت و سود اسمی بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطهای
هستند .تعدیل موجودی سرمایه نیز به صورت زیر میباشد که  δنرخ استهالک است:
k t+1 = (1 − δ)k t + it ,
() 1
برای بدست آوردن شرایط مرتبه اول مساله بیشینهسازی مطلوبیت خانوارها نسبت به
قیود پیشرو ،از تابع الگرانژی مساله نسبت به  Mt /pt ،Dt /pt ،k t+1،Bt ،ht ،ctمشتق
گرفته و مساوی صفر قرار میدهیم.
 -2-4توليدکنندگان (بنگاهها)
 -1-2-4بنگاه توليدکننده کاالي نهايی
بنگاهها شامل تولیدکنندههای کاالهای نهایی و واسطهای میباشند .بنگاههای واسطهای در
یک فضای رقابت انحصاری با قیمتهای چسبنده اقدام به تولید کاالهای متمایز yjt
میکنند که جانشین ناقص یکدیگر با کشش جانشینی ثابت  θهستند .با فرض وجود
تابع  CESجمعگر دیکسیت -استیگلیتز برای تبیین تولید کاالهای نهایی  ytتوسط بنگاه
تولیدکننده کاالی نهایی به صورت زیر بیان میشود:
() 1

θ>1

,

θ
1 θ−1
θ−1
)(∫ yjtθ dj
0

≤ yt

بنگاه نهایی تا جایی از کاالی واسطهای  yjtخرید میکند که سود خود را بیشینه کند.
مساله بهینهسازی بنگاه با توجه به قیمتهای کاالهای واسطه به صورت زیر است:
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1

() 8

])− (∫ pjt yjt dj
0

θ
1 θ−1
θ−1
)max [pt (∫ yjtθ dj
yjt
0

شرط مرتبه اول مساله بیشینهسازی ،تابع تقاضای کاالی واسطهای  jبرای تولیدکننده
کاالی واسطهای را نشان میدهد که به صورت زیر تعریف میشود:
pjt −θ
) yt ,
pt

() 3

( = yjt

قیمت کاالی نهایی نیز بر اساس شرط سود صفر به صورت زیر به دست میآید:
1
1−θ

() 1

1

pt = (∫ p1−θ
)dj
jt
0

 -2-2-4بنگاه توليدکننده کاالهاي واسطه
همان طور که اشاره شد بنگاه تولیدکننده  ،jکاالهای واسطهای  yjtرا با استفاده از k jt

واحد سرمایه hjt ،واحد نیروی کار و فنآوری  Atتولید میکند .تابع تولید کاالهای
واسطهای یک تابع کاب -داگالس از نیروی کار و سرمایه به صورت زیر است:
1−α
() 5
) yjt = At k αjt (ηt hjt
,
α ∈ (0,1),
η≥1
در رابطه باال  ηنرخ رشد بهرهوری نیروی کار است که فرض میشود با نرخ رشد اقتصاد
مطابقت دارد α .سهم سرمایه از تولید و  Atسطح فنآوری است که میان کلیه بنگاههای
واسطهای مشترک است و فرض مطابق رابطه  3یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول دارد.
)ln(At ) = (1 − ρA )ln(A) + ρA ln(At−1 ) + εAt , ρA ∈(0,1
() 3
قیمت کاالهای واسطهای چسبنده فرض شده و هزینه تعدیل قیمت ، ACjt ،بر مبنای رویه
روتمبرگ ،3به صورت زیر وارد مدل میشود .در نتیجه پول نیز در مدل خنثی نخواهد بود.
2

()37

Φp ≥ 0

Φp pjt
= ACjt
− 1) yt ,
(
2 pjt−1

 Φpپارامتر هزینه تعدیل قیمت بوده و در حالت  Φp = 0قیمتها کامالً انعطافپذیر
میباشند .بنگاه تولیدکننده کاالی واسطهای با هدف بیشینهسازی ارزش انتظاری سود
خود ،نسبت به انتخاب میزان سرمایه ،نیروی کار و قیمت کاالی تولیدی خود اقدام میکند.
()33

Πjt
]
pt

∞

E0 [∑ βt λt
t=0

max

} {kjt ,hjt ,pjt

Rotemberg

3
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به طوری که:
Πjt = pjt yjt −
k jt − Wt hjt − pt ACjt
()39
 λمطلوبیت نهایی ثروت حقیقی و  βtعامل تنزیل سود بنگاه است .سود بنگاهها به صورت
یکجا به خانوارها پرداخت میشوند .شرایط مرتبه اول مساله بیشینهسازی سود بنگاه از
مشتقگیری نسبت به نیروی کار ،میزان سرمایه و قیمت کاالی تولیدی بدست میآیند.
Rkt

 -3-4بخش نفت
با توجه به نقش بسیار مهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ،نادیده گرفتن بخش نفت
در مدل های اقتصادی سبب خواهد شد که نتایج حاصل از مدل تفاوت بسیار زیادی با
شواهد دنیای واقعی داشته باشد .بنابراین وارد کردن بخش نفت و در نظر گرفتن شوکهای
آن در مدل ضروری به نظر میرسد .از آنجا که ایران عضو سازمان اوپک بوده و میزان
تولید آن توسط اوپک تعیین میگردد و قیمت نفت نیز به صورت جهانی تعیین میشود،
تولید نفت از طریق بنگاههای تولیدی مدلسازی نشده و درآمدهای حاصل از صادرات
نفت به شکل فرآیند برونزای خودرگرسیون مرتبه اول به فرم زیر در نظر گرفته شده است:
()31

)ln(ort ) = (1 − ρor ) ln(or
)+ ρor ln(ort−1 ) + εort , ρor ∈(0,1

که  ortو  ort−1به ترتیب جریان درآمد حقیقی نفت در دوره  tو  t − 1را نشان میدهد.
در این مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سطح با ثبات قرار دارد مگر اینکه متاثر
از شوک نفتی معرفی شده در باال تغییر کند .همچنین نفت به عنوان کاالهای واسطهای
در تولید به کار نمیرود و همانند کاالهای داخلی مصرف یا سرمایهگذاری میشود.
 -4-4دولت
قید بودجه دولت به عنوان سیاستگذار مالی در مدل به شکل زیر تعریف شده است.
مصارف دولت شامل مخارج دولت و نرخ بهره اوراق مشارکت منتشر شده در دوره گذشته
برابر با منابع درآمدی دولت یعنی مجموع درآمدهای مالیاتی ،درآمد حاصل از فروش اوراق
مشارکت ،درآمدهای نفتی حاصل از فروش و صادرات نفت و خلق پول است.
b
pt g t + rt−1
Bt−1 = pt tat + Bt + OR t + Mt − Mt−1 ,
()31
 pt tat ، pt g tو  OR tبه ترتیب مخارج اسمی ،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی اسمی
دولت را نشان میدهند Mt − Mt−1 .نیز درآمدی است که از محل خلق پول حاصل
میشود .قید بودجه حقیقی دولت را میتوان به صورت زیر نوشت:

19
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Bt−1
Bt Mt Mt−1
= tat + ort + +
−
.
pt
pt
pt
pt

b
g t + rt−1

مخارج دولت به صورت فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول در نظر گرفته شده است که g t

و  g t−1به ترتیب مخارج حقیقی دولت در دوره  tو  t − 1را نشان میدهند.
)ln(g t ) = (1 − ρg ) ln(g) + ρg ln(g t−1 ) + εgt , ρg ∈(0,1
()33
همچنین فرض میشود که مالیات به فرم زیر تابعی از تولید ناخالص داخلی کل است:
)ln(tat ) = (ρta ) ln(gdpt ) + εtat , ρta ∈(0,1
()31
تولید ناخالص داخلی کل نیز برابر مجموع تولیدات نفتی و غیرنفتی است.
gdpt = yt + ort
()35
 -5-4مقام پولی
بانک مرکزی به عنوان مقام تصمیمگیر در سیاستهای پولی اهداف خود را با استفاده از
روشها و ابزارهای مختلف دنبال میکند .با توجه به هدف این مقاله که ارزیابی سناریوهای
هدفگذاری تورم و تولید در قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول میباشد ،برای تکمیل
طراحی مدل فرض کردهایم مقام پولی برای انجام سیاستهای خود به صورت قاعدهمند
رفتار کند و دو قاعده تیلور و نرخ رشد حجم پول به عنوان قواعد سیاستی در نظر گرفته
شدهاند .در گام اول قاعده پولی تیلور به عنوان قاعده پولی بانک مرکزی لحاظ شده است.
سپس در گام بعدی قاعده نرخ رشد حجم پول به عنوان قاعده سیاستی جایگزین قاعده
تیلور شده است .در ادامه با تبدیل قاعده پولی مبنا در هر مدل به رژیمهای هدفگذاری
تولید و تورم به بررسی و تحلیل نتایج سناریوها پرداخته شده است.
در این مقاله فرم تعمیم یافته قاعده تیلور به عنوان یکی از معروفترین قواعد پولی مطابق
رابطه  91استفاده شده که در آن  rtنرخ بهره کوتاهمدت بوده و توسط بانک مرکزی در
واکنش به انحراف نرخ بهره از وضعیت با ثبات آن و شکاف تولید و تورم تعیین میشود.
 απو  αyبه ترتیب ضرایب مربوط به واکنش نرخ بهره نسبت به شکاف تورم و تولید است.
 πبه ترتیب میزان نرخ بهره ،تولید و تورم را در وضعیت با ثبات نشان میدهند.
̅̅̅̅ ،y̅ ،
rd
d
rtd
rt−1
πt
yt
( ln ( ) = ρrd ln
]) ( + (1 − ρrd ) [απ ln ( ) + αy ln
)
̅̅̅
̅̅̅
()33
π
̅
̅y
rd
rd
+ εr d t
قاعده نرخ رشد حجم پول به عنوان قاعده سیاستی در مدل دوم ،به صورت رابطه19

تعریف شده که در آن  μtنرخ رشد حجم پول اسمی بوده و به صورت زیر تعریف میشود.
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mt
π
mt−1 t

()97

= μt

که  mtحجم پول واقعی در زمان  tاست .در رابطه μt ،19نرخ رشد حجم پول اسمی در
دوره  tو ̅ μسطح مانای بلندمدت نرخ رشد حجم پول را نشان میدهد απ .و  αyبه ترتیب
پارامترهای مربوط به واکنش نرخ رشد حجم پول به شکاف تورم و شکاف تولید هستند.
()93

μt
μt−1
π
yt
( ) = ρμ
]) ( ) + (1 − ρμ ) [απ ln ( ) + αy ln
μ
̅μ
π
̅
̅y
+ εμt

( ln

 -6-4شرط تسويه بازار
در بازار کاالهای نهایی ،شرط تعادل برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر است:
()99

2
πt
yt + ort = ct + It + g t + ϕp ( − 1) yt
π
̅

بر اساس این رابطه مجموع تولید کاالهای نهایی غیرنفتی و نفتی با مجموع مصرف،
سرمایهگذاری ،مخارج دولتی و هزینه تعدیل قیمتها برابر خواهند بود.
 -7-4کمی کردن مدل و تجزيه تحليل آن
مدل این مقاله با پنج بخش خانوار ،بنگاهها ،دولت ،نفت و بانک مرکزی دارای  35معادله
و  35متغیر درونزا است (پیوست) .حل مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی شامل
بهینهیابی رفتار عامالن اقتصادی با توجه به قیدهای پیشروی آنها ،استخراج شرایط
مرتبه اول ،مانا کردن متغیرها ،بدست آوردن وضعیت پایدار متغیرها در تعادل و ارزیابی
انحراف آنها از این مسیر در صورت بروز شوکهای مختلف به سیستم و در آخر پارامتریزه
کردن است .در مدل دوم که قاعده سیاستی نرخ رشد حجم پول جایگزین قاعده تیلور
میشود ،رابطه  97به مدل اضافه شده و رابطه  93به جای رابطه  33به کار میرود و در
مجموع مدل دوم دارای  33معادله با  33متغیر درونزا خواهد بود (پیوست) .این مدل به
فرم غیرخطی حل شده و از روش مقداردهی برای پارامتریزه کردن آن استفاده میشود.
همچنین ،اگر چه در ایران سیاستگذاری مبتنی بر قواعد پولی نداشتهایم ،با مقداردهی
مناسب پارامترهای قواعد سیاستی ،میتوان سابقه سیاستی اعمال شده را شبیهسازی کرد.
 -8-4مقداردهی پارامترهاي مدل
دو روش مقداردهی و تخمین برای پارامتریزه کردن وجود دارند که خود تخمین میتواند
از طریق روشهای گشتاور تعمیمیافته ( ،)GMMحداکثر درستنمایی و یا بیزین انجام
شود .در این مقاله از روش مقداردهی استفاده شده است .در مطالعه حاضر از سری زمانی
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فصلی  3131-3131برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیرها در وضعیت تعادل استفاده
شده است .برای مقداردهی پارامترها از یافتههای مطالعات پیشین استفاده شده و یا در
بعضی موارد نظیر وزن متغیرهای سیاست پولی ،بر طبق توصیه پالسر مبنی بر ایجاد
حداکثر انطباق دادههای شبیهسازی شده با دادههای واقعی عمل شده است .در جدول 3
پارامترهای کالیبره شده در هر دو مدل ذکر شدهاند.
پارامترها به نحوی کالیبره شدهاند که ویژگیهای اقتصاد ایران را در دوره مذکور تصویر
نمایند و حداکثر انطباق بین گشتاورهای مدل و گشتاورهای نمونه واقعی حاصل شود.
جدول ( :)1مقادير کاليبره شده پارامترهاي دو مدل
مدل دوم (نرخ رشد
مدل اول (تیلور)
پارامتر
پول)
حجم
منبع
مقدار
منبع
نماد مقدار
محاسبات
/739
/739
نرخ رشد بهرهوری در اقتصاد
محاسبات محقق
η
*
محقق
3
3
انتخابی
8
انتخابی
ترجیحات تقاضای پول در تابع 7/89 Φm
مطلوبیت
مطالعات
نرخ تنزیل ذهنی
 7/31مطالعات پیشین** 7/31
مصرف کننده β
پیشین
/793 Φ
پارامتر عرضه نیروی کار در
انتخابی
9/98
انتخابی
h
مطلوبیت
نرخ تابع
محاسبات
/713
فیزیکی
استهالک سرمایه
محاسبات محقق
7/971
δ
محقق
محاسبات
سهم سرمایه در تولید
7/718
محاسبات محقق
7/11
Α
محقق
قیمت
پارامتر هزینه تعدیل
انتخابی
8
انتخابی
7/78 ϕp
***
مطالعات
کشش جانشینی میان گروه-
3/8
 1/1مطالعات پیشین
Θ
پیشین
کاالیی(متناظر با
محاسبات
7/75
/338 αy
پولی
هایتولید در قاعده
وزن
انتخابی
ها)
بنگاه
%
17
آپ
مارک
محقق
محاسبات
7/-31
پولی
قاعده
در
تورم
وزن
انتخابی
37/9
απ
محقق
محاسبات
7/-53
محاسبات محقق
ضریب خود همبستگی شوک 7/53 ρA
محقق
بهره وری
همبستگی نرخ
ضریب خود
-----محاسبات محقق
7/8 ρrd
پولی
درسیاست
محاسبات
بهرهخود همبستگی نرخ
ضریب
7/78
-----ρμ
محقق
سیاست
حجم پول در
رشد
محاسبات
همبستگی
ضریب خود
7/1
محاسبات محقق
شوک 7/1 ρor
پولی
محقق
ضریب خود نفتی
محاسبات
همبستگی شوک
7/5
محاسبات محقق
7/5
ρg
محقق
محاسبات
دولتیمالیات
مخارجدر تابع
وزن تولید
7/73
محاسبات محقق
7/73 ρta
* منظور از انتخابی این است که مقداردهی به نحوی صورت گرفته که گشتاورهای مدل بیشترین محقق
نزدیکی را به
گشتاورهای دنیای واقعی داشته باشد ** .مطالعه قریشی *** .3137 ،3مطالعه متوسلی و همکاران.3153 ،9

 -9-4بررسی سناريوهاي هدفگذاري توليد و تورم
جهت بررسی سازوکار اثر هدفگذاری تولید و تورم بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن در
مواجهه با شوکهای بهرهوری ،درآمدهای نفتی و مخارج دولت که هدف اصلی این مقاله
)Ghoreyshi (2011
)Motavaseli et al. (2011
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است ،هر کدام از مدلها در سه سناریو مبنا ،هدفگذاری تولید اسمی 3و هدفگذاری
تورمی اکید شبیهسازی شدهاند .در حالت مبنا قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول به
ترتیب به شکل معادالت  33و  93در مدلها وارد میشوند و پارامترهای مربوط به شکاف
تولید و تورم در هر قاعده برابر مقادیر جدول  3و در راستای انطباق هرچه بیشتر
گشتاورهای مدلها با گشتاورهای واقعیت اقتصاد ایران تعیین شدهاند .در دو سناریو بعدی
قاعده پولی هر مدل با توجه به نوع هدفگذاری تغییر خواهد کرد .چنانچه هدفگذاری
تورمی اکید مدنظر قرار گیرد ،ضریب مربوط به شکاف تولید یعنی  αyدر معادالت  33و
 93صفر شده و قواعد تیلور و نرخ رشد حجم پول در این سناریو به شکل زیر در میآید.
()91
()91

d
rtd
rt−1
πt
( ln ( ) = ρrd ln
) + (1 − ρrd ) [απ ln ( )] + εrdt
̅̅̅
̅̅̅
d
d
π
̅
r
r
μt
μt−1
π
( ln ( ) = ρμ
) + (1 − ρμ ) [απ ln ( )] + εμt
μ
̅μ
π
̅

سناریو دوم ،هدفگذاری تولید اسمی میباشد و نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول در هر
یک از مدلها به شکاف میان تولید ناخالص داخلی اسمی و مقدار هدف مورد انتظار برای
آن واکنش نشان میدهند .در واقع در هدفگذاری تولید اسمی ،تولید واقعی و سطح
قیمتها به طور همزمان مورد هدف قرار میگیرند و میتوان آنها را به صورت معادالت
 98و  93نمایش داد (لستر.)9738،
()98
()93

d
rtd
rt−1
ytnom
( ln ( ) = ρrd ln
+ (1 − ρrd ) [an (ln ( nom ))] + εrd t
)
̅̅̅
̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
yt
rd
rd
nom
μt
μt−1
yt
( ln ( ) = ρμ
) + (1 − ρμ ) [an (ln ( nom ))] + εμt
̅̅̅̅̅̅̅
μ
̅μ
yt

جدول زیر پارامترهای مربوط به شکاف تولید و تورم را در هر قاعده نشان میدهد.
جدول ( :)2پارامترهاي متغيرهاي هدف در قواعد پولی
قاعده پولی
ضرایب متغیر هدف
سناریو هدفگذاری تورمی اکید
سناریو مبنا
سناریو هدفگذاری تولید اسمی

قاعده تيلور
a n απ
αy
1
7
- 3/9 7/338
3/1
منبع :محاسبات محقق

قاعده نرخ رشد حجم پول
an
απ
αy
-3/8
7
- -7/31 -7/75
-7/1
-

Nominal GDP Targeting
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 -5ارزيابی برازش مدل
یکی از مهم ترین مراحل بعد از مقداردهی پارامترها بررسی خوبی برازش مدل مقداردهی
شده است .برای این منظور دو روش وجود دارد :یک روش مقایسه گشتاورهای متغیرهای
اصلی تولید شده در مدل با گشتاورهای واقعی سری زمانی آنهاست .نزدیکی هر چه
بیشتر گشتاورهای مدل به گشتاورهای واقعی به معنی خوبی برازش و مقداردهی پارامترها
است .روش دوم بررسی توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوکهای مختلف تعریف شده
در مدل است .نتایج مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل و گشتاورهای دادههای واقعی
درجدول  1نشان داده شده است .مقایسه گشتاورهای دادههای واقعی و متغیرهای شبیه-
سازی شده در مدل بیانگر موفقیت نسبی هر دو مدل در شبیهسازی اقتصاد ایران است.
جدول ( :)3مقايسه گشتاورهاي مرتبه اول و دوم مقادير واقعی و شبيهسازي شده
قاعده پولی
قاعده تیلور

قاعده نرخ رشدحجم پول

ميانگين
نام متغير
مدل داده هاي واقعی
3 7/31
تولید غیرنفتی
7/39
7/1
مصرف کل
7/91 7/91
سرمایهگذاری
1/18
موجودی سرمایه 1/8
3 7/31
تولید غیرنفتی
7/39
7/1
مصرف کل
7/91 7/99
سرمایه گذاری
1/18
موجودی سرمایه 1/3
3/71 3/71
تورم
منبع :محاسبات محقق

انحراف معيار
مدل داده هاي واقعی
7/19
7/39
7/713 7/711
7/788 7/711
7/11
7/11
7/19
7/39
7/713
7/73
7/788 7/788
7/11
7/11
7/793 7/713

 -1-5نتايج مدل و تحليل توابع واکنش آنی
در این قسمت نحوه رفتار توابع واکنش آنی متغیرها در هر کدام از مدلها در برابر شوک-
های بهره وری ،درآمدهای نفتی و مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج هریک از
سناریوها در هر قاعده با یکدیگر و همچنین با سناریو مدل رقیب مقایسه و تحلیل شدهاند.
رفتار توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوکهای اعمال شده باید با شواهد حاصل از
دنیای واقعی و مباحث تئوری و انتظارات علمی محقق مطابقت داشته باشند.
 -1-1-5شوک تکنولوژي
در مواجهه با شوک تکنولوژی و افزایش بهرهوری عوامل تولید ،در هر دو مدل منحنی
عرضه کل به سمت راست منتقل شده و تولید غیرنفتی و سرمایهگذاری افزایش یافته و از
اینرو تورم کاهش می یابد .در نتیجه ،تولید کل و تقاضا برای نیروی کار نیز بیشتر شده و
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موجودی سرمایه فیزیکی نیز با افزایش سرمایهگذاری تقویت میشود .کاهش تورم و افزایش
تقاضا برای نیروی کار و سرمایه ،سبب افزایش نرخ دستمزد حقیقی و اجاره سرمایه به
عنوان منابع اصلی درآمد خانوارها شده و به افزایش مصرف منجر میشود .مقایسه توابع
واکنش آنی متغیرها در سناریوهای مختلف نشان میدهد که در مدل با قاعده تیلور ،تفاوت
خاصی میان هدفگذاری تورمی اکید و سناریو مبنا وجود ندارد و در واقع میتوان نتیجه
گرفت وارد کردن شکاف تولید حقیقی در قاعده پولی عالوه بر شکاف تورم تاثیری بر
واکنش متغیرهای کالن در برابر شوک بهرهوری نسبت به زمانی که متغیر شکاف تورم به
تنهایی در قاعده پولی وارد شود ،ندارد .اما در مقابل اثر هدفگذاری تولید اسمی بر روی
متغیرها در مقایسه با دو سناریو مذکور تفاوت قابل مالحظهای دارد .به طوری که نوسان
اولیه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد یعنی مصرف ،سرمایهگذاری و تولید غیرنفتی در برابر
شوک بهرهوری از دو سناری و دیگر کمتر بوده است .همچنین زمان تعدیل شوک و بازگشت
به وضعیت باثبات برای این متغیرها در این سناریو سریعتر از دو سناریو دیگر میباشد .در
مقابل در رابطه با متغیر اسمی تورم ،سناریو هدفگذاری تورم اکید نسبت به دو سناریو
دیگر بهتر عمل کرده و ثبات تورم را در برابر شوک بهرهوری نسبت به دو سناریو دیگر به
خوبی حفظ کرده است .مقایسه توابع واکنش آنی متغیرها در سناریوهای مذکور در مدل
با قاعده پولی نرخ رشد حجم پول نشان میدهد که در رابطه با متغیرهای بخش واقعی جز
تفاوت در نوسان اولیه متغیرها در برابر شوک بهرهوری ،که در سناریو تولید ناخالص اسمی
کمتر از دو سناریو دیگر است ،در طی مسیر به لحاظ میزان شوک وارد شده و زمان تعدیل
اثر شوک تفاوت چندانی میان سناریوها دیده نمیشود .در واقع وارد کردن متغیر شکاف
تولید به صورت حقیقی و اسمی تفاوتی در قاعده پولی بانک مرکزی در واکنش متغیرها
در برابر شوک بهرهوری نسبت به سناریو هدفگذاری تورم ،وقتی که نرخ رشد حجم پول
به عنوان ابزار سیاستگذاری انتخاب شود ،ایجاد نکرده است .در رابطه با تورم در این مدل
نیز هدفگذاری تورم ثبات نسبتاً بیشتری را نسبت به دو سناریو رقیب ایجاد کرده است.
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نمودار ( :)1توابع واکنش آنی متغيرهاي شبيهسازي شده در سناريوهاي مختلف دو مدل
در برابر شوک بهرهوري
توضیحات :نمودار رنگ آبی نشاندهنده سناریو مبنا ،نمودار رنگ قرمز نشاندهنده سناریو هدفگذاری تورم و نمودار
رنگ سبز نشاندهنده هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است.
منبع :یافتههای تحقیق

در نهایت میتوان اینگونه بیان کرد که برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی
اقتصاد در مواجهه با شوک بهرهوری ،نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم
پول است .چرا که با تغییر متغیرهای هدف در قاعده پولی بانک مرکزی تفاوت خاصی در
توابع واکنش آنی متغیرها در میان سناریوهای مذکور در قاعده نرخ رشد حجم پولی دیده
نمیشود .در حالی که سناریو هدفگذاری تولید اسمی در قاعده تیلور برای اثرگذاری بر
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روی متغیرهای بخش واقعی مناسبتر میباشد .برای حفظ ثبات تورم در برابر شوک بهره-
وری نیز ،در هر دو مدل سناریو هدفگذاری تورم بهتر عمل کرده است .نمودار  3واکنش
متغیرها را در برابر شوک بهرهوری نشان میدهد.3
 -2-1-5شوک درآمدهاي نفتی
در صورت بروز شوک مثبت درآمدهای نفتی ،حجم نقدینگی و به دنبال آن مصرف و
سرمایهگذاری افزایش مییابند .اثر اولیه شوک افزایش درآمدهای نفتی بر روی تولید
غیرنفتی منفی بوده و موجب کاهش آن میگردد .دالیل متعددی برای بروز این پدیده در
اقتصادهای صادرکننده نفت از قبیل ایران توسط محققان ذکر شده است .از جمله اینکه
وجود رانت ناشی از درآمدهای نفتی سبب انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش
غیرمولد شده و در نتیجه اشتغال و تولید غیرنفتی بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد
(کمیجانی و همکاران .)3133 ،9برخی دیگر نیز علت آن را از کانال افزایش داراییهای
خارجی بانک مرکزی و به تبع آن حجم پایه پولی توضیح دادهاند (مجاب و برکچیان،1
 .) 3137تولید کل در اثر افزایش درآمدهای نفتی ،افزایش یافته و موجب کاهش تورم در
ابتدای بروز شوک نفتی میشود .مقایسه سناریوهای مبنا ،هدفگذاریهای تورم و تولید
در دو مدل نشان میدهد که همانند شوک بهرهوری در قاعده نرخ رشد حجم پول نیز
تفاوت چندانی میان توابع واکنش آنی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در میان سه سناریو
دیده نمیشود ،اما در رابطه با تورم با وجود نوسان اولیه بیشتر در سناریو هدفگذاری تورم
نسبت به سناریو هدفگذاری تولید اسمی ،متغیر تورم در طی مسیر ثبات بیشتری نسبت
به دو سناریو دیگر داشته است .در قاعده تیلور همانند شوک بهرهوری عملکرد سناریوهای
مبنا و هدفگذاری تورمی اکید مشابه یکدیگر بوده در حالی که هدفگذاری تولید اسمی
با دو سناریو دیگر تفاوت محسوسی داشته و توانسته بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد
به ویژه مصرف و تولید غیرنفتی اثر گذاشته و ثبات بیشتری را در این متغیرها در برابر
شوک نفتی ایجاد کند .همچنین زمان کمتری نیز برای تعدیل اثر شوک بر روی این
متغیرها در این سناریو صرف شده است .در رابطه با تورم نیز هدفگذاری تورم نسبت به
 3در تمامی نمودارها نمادهای  int ،ngdpو  bبه ترتیب به سناریوهای هدفگذاری تولید اسمی ،هدفگذاری تورم
اکید و مبنا مربوط میباشند .همچنین نمادهای  tو  mبیانگر قاعده پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول هستند.
9
)Komijani et al. (2012
1
)Mojab & Barakchian (2011
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دو سناریو دیگر بهتر عمل کرده و به دلیل کنترل اکید بر روی متغیر تورم ،ثبات بیشتری
را در آن ایجاد کرده است .نمودار  9نمایانگر این مطلب است.

نمودار ( :)2توابع واکنش آنی متغيرهاي شبيهسازي شده در سناريوهاي مختلف دو مدل در
برابر شوک درآمدهاي نفتی
توضیحات :نمودار رنگ آبی نشاندهنده سناریو مبنا ،نمودار رنگ قرمز نشاندهنده سناریو هدفگذاری تورم و نمودار
رنگ سبز نشاندهنده هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است.
منبع :یافتههای تحقیق

 -3-1-5شوک مخارج دولت
در صورت بروز شوک مخارج دولت تقاضای کل و به دنبال آن سطح تولید غیرنفتی و تورم
نیز افزایش مییابند .افزایش تورم منجر به کاهش سطح ماندههای حقیقی پول و افزایش
نرخهای بهره میشود .افزایش نرخهای بهره نیز موجب کاهش سرمایهگذاری و موجودی
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سرمایه میگردد .مصرف نیز به این دلیل که افراد مصرف زمان حال خود را به دلیل افزایش
نرخهای بهره به زمان آینده موکول میکنند ،کاهش مییابد .کاهش مصرف و سرمایهگذاری
منجر به تعدیل اثر مخارج دولت شده و به عنوان اثر جایگزینی تعبیر میشود .همین امر
سبب کاهش تولید غیرنفتی و بازگشت آن به سطح تعادلی خود میشود .در نمودار  1این
توضیحات نمایان است.

نمودار ( :)3توابع واکنش آنی متغيرهاي شبيهسازي شده در سناريوهاي مختلف دو مدل در
برابر شوک مخارج دولت
توضیحات :نمودار رنگ آبی نشاندهنده سناریو مبنا ،نمودار رنگ قرمز نشاندهنده سناریو هدفگذاری تورم و نمودار رنگ
سبز نشاندهنده هدفگذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است.
منبع :یافتههای تحقیق

مقایسه سناریوهای مورد بررسی در قاعده نرخ رشد حجم پول نشان میدهد که تفاوتی
میان اثرگذاری سناریوهای مبنا ،هدفگذاری تولید و تورم بر روی متغیرهای بخش واقعی
اقتصاد در واکنش به شوک مخارج دولت دیده نمیشود در حالی که تورم در سناریو هدف-
گذاری تورم به رغم نوسان اولیه بیشتر نسبت به سناریو هدفگذاری تولید ،از ثبات نسبی
بیشتری نسبت به دو سناریو دیگر برخوردار است و زمان کمتری برای رسیدن به وضعیت
باثبات نسبت صرف کرده است.

89

هدفگذاری تورم و تولید در دو قاعده...

در قاعده تیلور همانند شوکهای بهرهوری و درآمدهای نفتی ،سناریو هدفگذاری تولید
اسمی توانسته بر روی متغیرهای بخش واقعی اثر گذاشته و ثبات بیشتری را در آنها در
مواجهه با شوک مخارج دولت ایجاد کند .همچنین متغیر تورم نیز در سناریو هدفگذاری
تورم نسبت به دو سناریو دیگر ثبات بیشتری در مواجهه با این شوک داشته است.

 -6نتيجهگيري
ثبات قیمتها و اشتغال کامل از مهمترین اهداف بانکهای مرکزی به شمار میآیند و
بانکها میکوشند با اعمال سیاستهای پولی به این اهداف دست یابند .کارایی و موفقیت
این سیاستها به عوامل متعددی از جمله روشها و ابزارهای مناسب اعمال آنها بستگی
دارد .نتایج اکثر تحقیقات در این زمینه موید برتری روشهای قاعدهمند نسبت به روش-
های صالحدیدی میباشد .بررسی سیاستهای پولی در ایران نشان از عملکرد نه چندان
مطلوب بانک مرکزی در هدایت سیاستهای پولی دارد .اگر چه اهداف بانک مرکزی ایران
با اهداف بانک های مرکزی دنیا از انطباق باالیی برخوردار است ولی در رابطه با هدایت
سیاستها قاعده مشخصی را دنبال نکرده و سیاستگذاری در ایران اغلب از طریق
صالحدیدی انجام گرفته است .انتظار میرود با توجه به کارایی بیشتر روشهای قاعدهمند،
بانک مرکزی ایران نیز با ابداع و بهرهگیری از ابزارهای جدید در صدد به کارگیری این
روشها و قواعد برآید .در دهههای اخیر هدفگذاری تورم به عنوان اصلیترین و موفقترین
استراتژی سیاستگذاری بانکهای مرکزی شناخته شد تا جایی که این روش در سطح
گستردهای توسط افراد برجستهای از جمله میشکین و برنانکه مورد تایید و حمایت قرار
گرفت و بانکهای مرکزی در کشورهای توسعه یافته از رژیم هدفگذاری تورم برای
سیاست های خود استفاده کردند .این در حالی است که بعد از بحران مالی سال 9775
بحث بر سر کارایی این رژیم و جایگزینی هدفگذاری تولید به جای تورم میان اقتصاددانان
جدی شد .سواالتی که این مقاله سعی در پاسخ به آن داشت این بود که در صورت
استفاده از روش قاعدهمند توسط بانک مرکزی هر کدام از هدفگذاریهای تولید و تورم
در مواجه با شوکهای بهرهوری ،درآمدهای نفتی و مخارج دولت وارد شده بر اقتصاد
ایران چه تاثیری بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد میگذارند و این اثرگذاری با تغییر
قاعده پولی چه تغییری خواهد کرد .در همین راستا به مدلسازی اقتصاد کالن در قالب
یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شد و دو قاعده متفاوت تیلور و نرخ رشد

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /3بهار 3133

81

حجم پول به عنوان قواعد پولی مورد استفاده بانک مرکزی در دو مدل به نحوی شبیه-
سازی شدند که با واقعیت اقتصاد ایران مطابقت داشته باشند .سپس در هر قاعده نیز
سناریوهای هدفگذاری تولید اسمی و تورمی اکید با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج تحقیق
به طور کلی حاکی از این بود که در مواجهه با هر سه شوک برای اثرگذاری بر روی
متغیرهای بخش واقعی اقتصاد یعنی مصرف ،سرمایهگذاری و تولید غیرنفتی ،ابزار نرخ
رشد حجم پول ابزار مناسبی نبوده چرا که وارد کردن متغیر شکاف تولید چه به شکل
حقیقی و چه به صورت اسمی ،در قاعده پولی بانک مرکزی نتوانسته است تفاوتی میان
عملکرد این رژیمهای سیاستی و رژیم هدفگذاری تورم اکید ایجاد کند و اثری بر روی
متغیرهای بخش واقعی اقتصاد نداشته است .در مقابل نرخ بهره ابزار مناسبتری برای
تاثیرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد میباشد و سناریو هدفگذاری تولید
اسمی توانسته است ثبات بیشتری را بر روی متغیرهای بخش واقعی در مقابل هر سه
شوک وارد شده به مدل ایجاد کند .در این قاعده نیز ،رژیم هدفگذاری تورم برای ایجاد
ثبات بر روی متغیر اسمی تورم موفقتر از سایر سناریوها عمل کرده است .در مجموع
می توان این گونه بیان کرد که اوالً برای اثر گذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد نرخ
بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول ،است و دوماً بعد از انتخاب نرخ بهره
و استفاده از قاعده تیلور ،سناریو هدفگذاری تولید اسمی برای ایجاد ثبات در متغیرهای
بخش واقعی اقتصاد و هدفگذاری تورم برای ایجاد ثبات تورم در برابر شوکها مناسبتر
عمل کردهاند .این نتایج موید نتایج مطالعات انجام شده در جهان در رابطه با مزیت روش
هدفگذاری تولید اسمی در ایجاد ثبات بیشتر در متغیر تولید نسبت به هدفگذاری تورم
میباشند (سامنر .)9731،همان طور که اشاره شد ،با توجه به اهمیت سیاستهای پولی
در دنیای امروز بررسی انواع روشها و ابزارهای مختلف برای اعمال تصمیمات مقامات
پولی از جایگاه ویژهای برخوردار است .لذا بررسی انواع هدفگذاریهای تورم ،تولید ،نرخ
ارز در سایر قواعد پولی از قبیل انواع قواعد تعمیم یافته مککالیوم و تیلور و مقایسه آثار
آن ها با یکدیگر یا ارزیابی این قواعد در یک الگوی باز اقتصاد کالن میتواند به عنوان
پیشنهادی برای مطالعات آتی مطرح گردد.
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