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چکيده
از آنجا که دستيابي به تورم پايين و باثبات در کنار رشد اقتصادي ،به عنوان اهداف نهايي
بانکهاي مرکزي و موفقيت در عملکرد اقتصاد کالن محسوب ميشود؛ در مقاله حاضر کارايي
سياست پولي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار ميگيرد .به عبارت ديگر ،هدف اين مقاله
تعيين قاعده سياست پولي بهينه و به عبارتي هدف مياني سياست پولي بهينه جهت تثبيت
توليد و تورم است .در اين راستا با استفاده از تکنيک برنامهريزي پويا ،تابع زيان سياستگذار
پولي با توجه به قيد مکانيزمهاي انتقال پولي حداقل شده و قاعده سياست پولي بهينه
استخراج ميشود .در اين مقاله ،جهت بررسي تغييرات قاعده بهينه کل دوره زماني از سال
 3131تا  3131به دو دوره  3131-3131و  3131-3131تقسيم شده و تغيير کارايي
سياستگذار پولي در دو دوره بررسي و مقايسه شده است .نتايج حاصل از بهينهيابي و
دستيابي به قاعده بهينه پولي در دوره اول و دوم نشان ميدهد حساسيت سياستگذار پولي
نسبت به انحراف تورم و شکاف توليد در دوره دوم نسبت به دوره اول افزايش يافته و همچنين
در کل دوره مورد بررسي ،واکنش نرخ رشد نقدينگي نسبت به شکاف توليد بيشتر از انحراف
تورم بوده است .مطابق با نتايج برآورد شده در فاصله سالهاي  ،3131-3131سياستگذار
پولي ميتواند با انبساط پولي رشد اقتصادي را در کوتاهمدت افزايش دهد ولي بايستي تورم
باالتر و رشد بلندمدت پايينتر را بپذيرد و يا با انقباض پولي منافعي به شکل کاهش تورم و
رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزينه کاهش رشد اقصادي کوتاهمدت حاصل کند.
واژههاي کليدي :سياست پولي ،برنامهريزي پويا ،قاعده بهينه پولي ،ايران.
طبقهبندي .E58 ،E52 ،C61 ،C41 :JEL
 3اين مقاله برگرفته شده از رساله دکتراي نويسنده اول در دانشگاه مازندران است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
سياست پولي يک موضوع تحقيقاتي بااهميت در حوزه اقتصاد کالن و اقتصاد پولي است.
دليل اين اهميت ،تأکيد م طالعات تجربي و نظري بر اثرگذاري متغيرهاي پولي بر
متغيرهاي کالن اسمي همچون نرخ تورم ،نرخ بهره اسمي و نرخ ارز اسمي در کوتاهمدت
و بلندمدت است .اين متغيرهاي پولي ،بر متغيرهاي کالن واقعي هدف اقتصاد همچون
توليد واقعي ،اشتغال و نرخ بهره واقعي نيز مؤثر ميباشند .از آنجاکه دستيابي به تورم
پايين و باثبات در کنار رشد اقتصادي به عنوان اهداف نهايي بانکهاي مرکزي و موفقيت
در عملکرد اقتصاد محسوب ميشود ،در مقاله حاضر با استفاده از بهينهيابي پويا کارايي
سياست پولي در اقتصاد ايران طي دو دهه اخير بررسي و مقايسه ميگردد.
در اين مقاله فرض ميشود سياست پولي اصليترين ابزار براي دستيابي به ثبات اقتصادي
است .اما در کنار بررسي کارايي سياستهاي پولي و تغييرات شوکهاي کل به عنوان
منبع تغيير در عملکرد اقتصاد کالن ،عوامل ديگري نيز وجود دارند که بر ثبات اقتصاد
کالن موثرند .وجود اطالعات کافي از وضعيت جاري اقتصاد و کاهش نااطمينانيها ،بر
واکنش سياستگذاران به شرايط اقتصادي اثرگذار است .عوامل برونزا نيز بايد به صورت
تغيير در شوک عرضه و تغيير در ساختار اقتصاد نشان داده شوند .اگرچه مدل بکار گرفته
شده قادر به دربرگيري همه عوامل نخواهد بود ،اما سعي خواهد شد در بررسي و تحليل
نتايج حتي االمکان به اين عوامل نيز توجه شود.
با توجه به قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضرورت گسترش اين حوزه از اقتصاد اسالمي،
بررسي و اجراي سياست پولي کارا در قالب اين قانون ،نه تنها در دستيابي به تورم باثبات،
قابل تحمل و پايين ضروري است؛ بلکه شرط ضروري در تشويق و گسترش سياستهاي
پولي موثر در رشد اقتصادي پايدار در چارچوب اقتصاد اسالمي است.
همچنين ،با توجه به نوسانات شديد قيمتها و توليد در چند سال اخير در اقتصاد ايران،
اهداف بانک مرکزي مبني بر ايجاد ثبات در بخش اسمي و واقعي اقتصاد چندان محقق
نشده است .در نتيجه ،مقام پولي کشور با شناخت دقيق اقتصاد ،توانايي شناسايي عوامل
موثر بر کنترل بازارها را کسب ميکند و قادر خواهد بود در اثرگذاري بهتر ابزارهاي
سياست پولي کاراتر عمل نمايد .از اينرو ،بررسي کارايي سياست پولي و مقايسه تغييرات
آن در دهههاي مختلف در اقتصاد ايران که اصلي ترين تمايز مقاله حاضر نسبت به ساير
مطالعات است ،بر کاراتر شدن سياستهاي اقتصادي در کشور موثر خواهد بود .بنابراين،
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نتايج اين مطالعه ،پيشنهادها و داللتهايي براي چگونگي اجراي سياست پولي براي
مقامهاي پولي و بانک مرکزي فراهم ميکند .در ادامه ،مقاله به شرح زير ساماندهي شده
است .در بخش دوم و سوم ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش ارايه ميگردد .در بخش
چهارم روش شناسي و تصريح الگو بيان شده و در بخش پنجم مسئله بهينهيابي حل
ميگردد .در دو بخش انتهايي نيز ،نتايج تجربي و نتيجهگيري بيان ميشود.

 -2ادبيات موضوع و مباني نظري
 -1-2سياست پولي :انتخاب اهداف و ابزارها
اگرچه مهمترين هدف سياست پولي حفظ ثبات قيمتها و کنترل تورم است؛ ليکن ،بانک
مرکزي ،همزمان بايد اهداف متنوع و در بعضي مواقع متضاد شامل حفظ ثبات قيمتها،
حفظ ثبات توليد و حفظ ثبات مالي را به عنوان اهداف نهايي جانبي سياست پولي پيگيري
نمايد .تمرکز سياست پولي بر دستيابي به اهداف نهايي موردنظر ،درحاليست که آثار
سياست پولي با تاخير بر اهداف نهايي نمايان ميشود .اين تاخير باعث ميشود که
سياستگذار پولي براي تصميمگيري و اجراي سياستها معموال از دو اليه هدف واسط به
صورت يک ساختار سلسله مراتبي استفاده کند .در اليه اول هدف مياني لنگر اسمي 3و
در اليه دوم هدف عملياتي 2ابزار سياست پولي خود را تعيين ميکند.
در انتخاب اهداف واسط براي سياست پولي به سه معيار توجه ميشود .اولين معيار قابليت
اندازهگيري1است .متغيرهاي موردنظر براي اهداف واسط بايد با دقت باال قابليت
اندازهگيري داشته باشند؛ زيرا ميزان انحراف آنها با اهداف تعيينشده جهت و شدت
سياستگذاري را تعيين خواهد کرد .قابليت کنترل ،1معيار دوم براي انتخاب اهداف واسط
در سياستگذاري است .قابليت کنترل هدف واسط ،از اين جهت اهميت دارد که بانک
مرکزي بايد بتواند اثر قابل توجهي در تعيين آن متغير داشته باشد .برتري نسبي در
اثرگذاري ،معيار سوم يعني انتخاب اهداف واسط براي سياستگذاري است .اين معيار
اهداف واسطي را شناسايي ميکند که تغييراتشان بيشترين و قابل پيشبيني پذيرترين
اثر را بر اهداف باالتر از خود در سلسله مراتب ميگذارند (کميجاني و همکاران.)3135،5
1
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نمودار ( :)1چارچوب سياست پولي انتخاب اهداف و ابزارها
منبع :کميجاني و همکاران3135 ،

 -2-2قواعد پولي
قاعده س ياستي بانک مرکزي يک فرايند تدوين تصميمات سياستي است که از اطالعات
بهطور س ازگار و قابل پيشبيني اس تفاده ميکند و نحوه پاس خ ابزارهاي قابل کنترل
س ي اس ت پولي به تغيير در متغيرهاي هدفگذاري ش ده را تعيين ميکند .توانايي
سياستگذاران و يا بانکهاي مرکزي در اجراي وظيفهشان ،به داشتن ابزارهاي الزم براي
کاهش ناپايداري و تغييرپذيري توليد و تورم بستگي دارد .اما سوالي که مطرح است اين
است که از اين ابزارها چگونه استفاده شود تا امکان تحقق اهداف نهايي از طريق اهداف
مياني محقق گردد؟ براي پاسخ به اين سوال دو ديدگاه وجود دارد که يکي سياستهاي
پولي صالحديدي و ديگري سياستهاي پولي قاعدهمند است.
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به اعتقاد داير ،)3333( 3اولين بار تمايز ميان قاعده و مص لحت در سياست پولي توسط
س يمونز 2در س ال ،3311مطرح ش د .س يمونز اعتقاد دارد جهت دس تيابي به اهداف
اقتصادکالن مانند تثبيت اقتصادي مقام پولي بايد بر اساس قواعدي که نهاد تصميمساز
اقتصادي اتخاذ مينمايد ،عمل کند (باستانيفر .)3133،1قاعده فريدمن )3353( 1بر پايه
مقاله س يمونز بنا ش د و بر نااطميناني موجود در اثربخش ي س ياست پولي تکيه داشت.
فريدمن (1959و  )1969با اس تناد به اين که س ياس تهاي پولي در کوتاهمدت اثرات
نامعين و البته با وقفه در اقتص اد دارند ،بيان نمود مديريت عرض ه پول به ص ورت
صالحديدي ميتواند باعث افزايش نوسانات اقتصادي شود .5کيدلند و پرسکات)3333( 1
با معرفي ناس ازگاري زماني ،3ادعا ميکنند س ياس تهاي مص لحتي اعمال شده توسط
مقام پولي در کوتاهمدت منجر به بروز عدم تعادل در اقتص اد ميش ود .بنابراين ،تعهد
داش تن به يک قاعده ميتواند زيان بانک مرکزي را نس بت به س ياستهاي صالحديدي
کاهش دهد .نقطه ضعف کيدلند و پرسکات ،ناديده گرفتن مسئله کنترل است.
کانزونري )3335( 3جهت تحليل مسئله کنترل ،يک جزء اخالل تصادفي در معادله
تقاضاي پول قرار ميدهد .در اين مدل تعيينکنندگان دستمزد در زمان تصميمگيري
نميتوانند اين اخالل را مشاهده نمايند ،اما سياستگذار ميتواند در هنگام اتخاذ سياست
پولي ،پيشبينيهايي از تقاضاي پول داشته باشد .حال اگر بانک مرکزي انعطافپذير باشد
ميتواند خود را با پيشبينيهاي انجام شده نسبت به تغييرات سرعت گردش پول همساز
نمايد و اين ميتواند به نفع جامعه باشد .پس در چنين شرايطي ،درجهاي از صالحديد در
کنار قواعد ميتواند مفيد باشد( .سهيلي و همکاران)3131 ،3
تيلور ،)3331( 30در نقطه مقابل ديدگاههاي مذکور ،ادعا ميکند مفهوم حقيقي قاعده
بايد فراتر از مفهوم قاعده بر اساس ديدگاه کيدلند و پرسکات باشد ،زيرا يک قاعده بايد
1

Dwyer
Simons
3
)Bastanifar (2012
4
Friedman
5
)Carlson (1988
6
Kydland & Prescott
7
Time Inconsistency
8
Canzoneri
9
)Soheili et al. (2014
10
Taylor
2
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بتواند عدم تعادلهاي کوتاهمدت اقتصاد را براساس سازوکار تثبيتکننده خودکار برطرف
کند .در واقع اگرچه تيلور ضرورت قاعده را نفي نميکند ،اما تاکيد دارد که در محتواي
قاعده بايد به مصلحت نيز توجه شود.
از آنجا که ضرورت وجود و چگونگي شکلگيري قاعده پولي از موضوعات چالشي در
سياستگذاري پولي است و با توجه به اين که ،يکي از اقدامات الزم براي تدوين قاعده
سياستي با رويکرد اسالمي ايراني ،شناخت و تحليل دقيق قواعد پولي در نظام اقتصاد
اسالمي است ،اين مقاله به تحليل قاعده پولي بهينه در ادوار مختلف زماني ميپردازد.
-3-2کارايي سياست پولي و انتخاب سياست مناسب
بانکهاي مرکزي براي تحقق اهداف ،به يک نظام سياستي نياز دارند .در مرکز اين نظام،
رژيم سياستي قرار دارد که يک چارچوب تصميمگيري است .در اين رژيم ،سياست پولي
حول يک هدف مشخص و کمّي که عموم از آن مطلع ميگردند ،ساماندهي ميشود و بر
اين اساس ،قاعده سياست پولي که رهنمونهايي براي اجراي سياست پولي در ميانمدت
است ،تعيين ميگردد .هدفگذاري تورم به عنوان جديدترين استراتژي پولي با تمرکز بر
اقتصاد داخلي و وجود سياست پولي مستقل و افزايش اعتبار بانک مرکزي ،آثار شوکهاي
تورمي را کاهش ميدهد .البته کاهش تورم در اين رژيم هزينههايي را به اقتصاد تحميل
ميکند .از اين رو ،با بکارگيري استراتژي هدفگذاري تورم انعطافپذير که در آن دو هدف
توليد و تورم با هم در نظرگرفته شده است ،اثرات منفي کاهش تورم بر توليد در يک مسير
زماني بهينه کنترل ميگردد.3
با تعيين رژيم سياستگذاري پولي ،مشخص کردن نحوه واکنش سياستگذار به تغيير
در وضعيت کنوني و پيشبينيشده اقتصاد براي سياستگذاري ضروري است .با توجه به
تکانههاي وارده به اقتصاد ايران طي سالهاي اخير -تغيير در روابط تجاري خارجي و بازار
ارز  -شناخت از روابط ساختاري اقتصاد محدود است و امکان استخراج قواعد در راستاي
اهداف سياست پولي بسيار دشوار ميباشد .جدا از محدوديتهاي ابزاري ،اجراييکردن
قاعده ابزاري ،يا در سطحي باالتر ،شناخت و دانش محدود راجع به ساختار اقتصاد و نيز
کانال انتقال اثر سياست پولي از مشکالت اين حوزه محسوب ميشود .تصريح و
اجراييکردن قواعد ابزاري ساده سهلتر از قواعد هدفگذاري است .تغييرات و نوسانهاي
سالهاي اخير ،الگوپذيري و پيشبينيپذيري متغيرها را دشوارتر کرده است .در اين
)Mishkin (1999

1
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شرايط ،مشخص کردن تابع واکنش ،فرايندي همراه با يادگيري خواهد بود که حرکت بر
اساس قواعد بهينه پولي ،کارايي سياست پولي را افزايش ميدهد.3
اولويت بندي ميان تأمين اهداف ثبات قيمت و حفظ ثبات توليد به وضعيت جاري و پيش
بيني وضعيت آتي اقتصاد کالن بستگي دارد .در شرايط فعلي و با توجه به اجراي برجام،
چشم انداز بخش واقعي و رشد اقتصادي براي سال جاري و سالهاي آتي نسبتا مطلوب
به نظر ميرسد .اين در حالي است که ثبات قيمتي با ريسک هايي مواجه است .عالوه بر
اين بايد توجه نمود که بخش مهمي از ضعف عملکرد رشد اقتصادي در سالهاي اخير
ناشي از محدوديتهاي شديد طرف عرضه اقتصاد بوده است که رفع آنها خارج از محدوده
اثربخشي سياست پولي است .بنابراين در چنين شرايطي و با وجود اين که توليد و اشتغال
مهمترين اولويت اقتصاد کشور از منظر کل حاکميت قرار دارد ،اما با توجه به حوزه
اثربخشي سياست پولي ،هدف گذاري ثبات قيمتي در اولويت سياست پولي قرار ميگيرد.
چارچوب سياست پولي در ايران طي سالهاي گذشته از هدف گذاري ارزي به سمت هدف
گذاري پولي حرکت کرده است .در حالي که بسياري از کشورها ،هدفگذاري تورمي را به
عنوان چارچوب اصلي اعمال سياست پولي برگزيده اند ،اما در اقتصاد ايران هنوز
زيرساختهاي الزم براي اعمال سياست پولي در چارچوب هدفگذاري تورمي فراهم نيست.
اگرچه بانک مرکزي اقدامات پشتيباني و عملياتي خود را در راستاي ايجاد زيرساختهاي
الزم براي انتقال چارچوب سياست پولي از هدفگذاري کلهاي پولي به سمت هدفگذاري
تورمي آغاز کرده است ،اما اين موضوع فرآيندي زمانبر است و در حال حاضر همچنان
هدفگذاري کلهاي پولي و توجه به پوياييهاي روند تحوالت آن در اولويت قرار دارد
(کميجاني و همکاران.)3135 ،
با توجه به آنچه که بيان شد ،ديدگاههاي متفاوتي در مورد کارايي و موثر بودن سياست
پولي وجود دارد که در اين رابطه به مباحث مربوط به پيروي از قواعد پولي اشاره شد .با
توجه به مطالعات تجربي ميتوان بيان نمود استفاده از سياستهاي صالحديدي در جهت
دستيابي به يکي از اهداف تورم و رشد اقتصادي ،موجب افزايش بيثباتي و يا تورش در
هدف ديگر مي شود .بدين جهت هدف سياستگذار پولي ،حداقل کردن مجموع بيثباتي

)Taylor & Williams (2011

1
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تورم و رشد اقتصادي با انتخاب ابزار مناسب ميباشد؛ که بيان ديگري از حداقل کردن
تابع زيان بانک مرکزي است (درگاهي و شربت اوغلي.)3133 ،3

 -3پيشينه پژوهش
 -1-3مطالعات خارجي
آدولفسان و همکاران )2003( 2انتقال شوکها و رابطه مبادله بين تثبيت تورم و شکاف
توليد را در سوئد با مدل  DSGEو دوره  3350-2003برآورد نمودند .مطابق با نتايج،
انتقال شوکها به چگونگي سياست پولي و رابطه بين ثبات تورم و توليد بستگي دارد.
لي و همکاران )2030( 1کارايي سياست پولي را در چين و طي سالهاي  2002تا 2003
بررسي نمودند .مطابق با نتايج ،سياست پولي چين از کارايي برخوردار است و اين کارايي
به توانايي تحريک موثر اقتصادي ،استقالل بانک مرکزي ،نوآوري مالي و چرخههاي
اقتصادي نسبت داده شده است.
تيلور ( )2031در مطالعهاي نشان داد انحراف از سياستهاي قاعدهمند که در دوران رونق
بدون تورم به خوبي عمل کرده است ،عاملي در انحراف عملکرد اقتصاد کالن در سالهاي
اخير در اقتصاد آمريکا بوده است.
تيلور ( )2031کارايي نسبي استقالل بانک مرکزي را با قواعد سياست پولي در عملکرد
بهتر اقتصاد بررسي نمود .بررسيها نشان داد تغيير در عملکرد اقتصاد کالن به تغيير در
پايبندي به قواعد پولي و استقالل عملي بانکمرکزي وابسته بوده است .همچنين ،سياست
پولي بانک مرکزي آمريکا در غياب قواعد پولي ،به بيکاري و تورم باال منجر شد.
اندو و همکاران )2031( 1رابطه بين نوسان توليد و تورم و بهينهگي سياست پولي را با
استفاده از مدل گارچ چندمتغيره 5در آفريقاي جنوبي طي دوره  2000-2032بررسي
نمودهاند .نتايج نشان داد منحني تيلور در دوره فوق و با هدفگذاري تورم به سمت داخل
جابجا شدهاست که حاکي از سياست پولي کاراتر در نظام هدفگذاري تورم است و رشد
اقتصادي زماني که اقتصاد روي منحني تيلور قرار داشته است ،بهتر بوده است.

1

)Dargahi & SharbatOghli (2011
Adolfson et al.
3
Li et al.
4
Ndou et al.
5
Multivariate GARCH Models
2
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ورونا و همکاران )2031( 3عملکرد قاعده بهينه پولي را در مقابل بحران مالي با استفاده
از يک مدل  DSGEبررسي نمودند .مطابق با نتايج ،هدفگذاري ثبات مالي بويژه رشد
اعتبارات و تا حدي توسعه مالي و قيمت داراييها ،ثبات اقتصاد را بهبود ميبخشد.
اندراد و ديوينو ) 2035( 2سياست پولي بهينه را در برزيل پس از اجراي برنامه تثبيت
اقتصادي بررسي نمودند .قاعده بهينه با فرض وزن يکسان ثبات تورم و توليد ،واکنش کم
نرخ بهره (متغير سياستي) را نشان ميدهد .توابع واکنش بيان ميکنند سياست پولي
بهينه عمل نکرده و به جاي ثبات تورم بيشتر بر ثبات توليد متمرکز بوده است.
تينگ )2031( 1قاعده تيلور را با ابزارهاي مختلف پولي در چين طي دوره -2031Q1
 2002Q3بکارگرفت .نتايج نشان ميدهد افزايش يک درصدي در تورم ،به انقباضي شدن
سياست پولي منجر خواهد شد .همچنين ،ضريب شکاف توليد منفي بسيار کوچک و
بيمعنا بوده است که حاکي از بياثر بودن آن بر سياست پولي است.
پاترا و همکاران )2033( 1با توجه به اتخاذ نظام هدفگذاري تورم ،قاعده سياست پولي
بهينه را طي دوره  2000-2031برآورد نمودند .مطابق با نتايج ،نرخ بهره در دامنه -1/3
 1/25درصد با توجه به شرايط اقتصاد کالن سالهاي  2035-31بهترين نرخ خواهد بود.
کانتلمو و ملينا )2033( 5با استفاده از يک  DSGEرابطه بين درجه سياليت نيروي کار
بين بخشي و وزن بهينه اي که بانک مرکزي بايد به تورم آن بخش (با توجه به قيمتهاي
انعطاف پذير) اختصاص دهد ،را مطالعه نمودند .مطابق با نتايج در يک مدل نيوکينزي
دوبخشي با کاالهاي بادوام و بي دوام و با رابطه معکوس بين سياليت نيروي کار و وزن
بهينه ،بانک مرکزي با افزايش تورم کاالهاي بادوام مواجه خواهد بود.
الهسن )2033( 1سياست پولي بهينه را در يک مدل رفتاري نيوکينزي بررسي نمود.
مطابق با نتايج ،سياست پولي صالحديدي با اتخاذ برخي قيود در پارامترهاي مدل که با
هدايت بهتر سياست پولي در بانک مرکزي همراه است ،مي تواند بهينه باشد.
 -2-3مطالعات داخلي

1

Verona et al.
Andrade & Divino
3
Ting
4
Patra et al.
5
Cantelmo & Melina
6
Lahcen
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درگاهي و قرباننژاد )3130( 3قاعده سياست پولي بهينه را با روش کنترل بهينه تصادفي
و با لحاظ سياست هدفمندسازي يارانه ها طراحي نمودند .نتايج نشان ميدهد ميتوان
با اجراي سياست پولي بهينه ،به مهار تورم حاصل از افزايش قيمت انرژي
پرداخت.
تقينژاد و بهمن )3133( 2سازگاري تابع واکنش بانک مرکزي ايران با قاعده گسترش
يافته تيلور را در دوره زماني  3153-33بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد که واکنش
مقامات پولي نسبت به انحراف توليد ،با قاعده گسترش يافته تيلور سازگار بوده؛ در حالي
که اين واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نيست.
شاهمرادي و صارم )3132( 1با استفاده از روش  ،DSGEقاعده پولي بهينه بانک مرکزي
ايران را استخراج نمودند .نتايج تخمين نشان مي دهد نرخ رشد حجم پول اثري بر شکاف
توليد نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمي منعکس مي شود.
عرفاني و مرادي )3131( 1ارتباط بين تغييرات پايداري شکاف تورم و تغييرات رفتار
سياست پولي را در برنامههاي توسعه بررسي نمودند .آنها دريافتند شکاف تورم در
هيچکدام از برنامههاي توسعه پايدار نيست و رابطه معناداري بين پايداري شکاف تورم و
وزنهاي شکاف تورم و توليد در سياست پولي بانک مرکزي وجود ندارد .بدين معنا که
افزايش و کاهش پارامتر پايداري تحت تاثير ساختار اقتصادي کشور است .نبود رابطه
معنادار حاکي از عدم دقت سياستهاي پولي اتخاذ شده توسط بانک مرکزي است.
سهيلي و همکاران ( )3131با بهرهگيري از قاعده تيلور خطي ،ميزان قاعدهمندي بانک
مرکزي را در سالهاي  3151-3133بررسي نمودند .نتايج حاکي از آن است که در
دورههاي رکود و رونق بانک مرکزي نسبت به شکاف توليد واکنشي از خود نشان نميدهد
و نسبت به انحراف از تورم واکنشي خالف انتظار از خود نشان ميدهد.
سليماني موحد و همکاران )3131( 5با طراحي يک قاعده پولي با ابزار اسالمي عقد
مشارکت به جاي نرخ بهره ،قاعده سياستي بهينه را با  DSGEاستخراج نمودهاند .نتايج
حاکي از جايگزين برتر ابزار اسالمي براي نرخ بهره در مقابله با نوسانات اقتصادي است.
1

)Dargahi & Ghorbannejad (2011
)Taghinejad & Bahman (2012
3
)Shahmoradi & Sarem (2013
4
)Erfani & Moradi (2015
5
)Soleimani Movahed et al. (2016
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توکليان )3131( 3سياست گذاري پولي اقتصاد ايران را در قالب يک مدل  DSGEبررسي
نمود .نتايج بيانگر آن است که تنها در اواخر دهه  30و ابتداي دهه  30قاعده اي در
سياست گذاري پولي وجود داشته و در عمده مواقع تورم هدف ضمني باالتر از تورم هدف
برنامه هاي پنج ساله بوده است.
عرفاني و شمسيان )3135( 2قيمت مسکن را در کنار دو هدف تورم و توليد در مدل قاعده
تيلور قرار دادند .نتايج برآورد مدل با استفاده از داده هاي فصلي  3133-3133مبين آن
است که بانک مرکزي هدف ثبات در رشد توليد را بر ديگر اهداف خود ترجيح داده و
ارتباط سياستهاي پولي با متغيرهاي تورم و قيمت دارايي ها معنادار نيستند.
بيات و بهرامي )3131( 1با استفاده از قاعده پولي تيلور يک مدل استاندارد تعادل عمومي
تصادفي پوياي نيوکينزي براي اقتصاد ايران طراحي نمودند .مطابق با نتايج ،براي
تاثيرگذاري بر روي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد ،تفاوت چنداني ميان ابزار نرخ بهره و
نرخ رشد حجم پول وجود ندارد .در مقابل براي تاثيرگذاري بر تورم و کاهش اثر شوک بر
روي آن از طريق اعمال سياستهاي پولي ،نرخ رشد حجم پول ابزار مناسب بوده و نسبت
به نرخ بهره عملکرد بهتري داشته است.
در ادامه با توجه به مباني نظري و مطالعات تجربي که در بخشهاي قبلي اشاره شد؛ به
تفاوتهاي اين مقاله با ساير مطالعات اشاره ميگردد .در رابطه با رويکرد و روش بکارگرفته
شده ،اين نکته قابل ذکر است سياستگذاران اقتصادي براي تاثيرگذاري در اقتصاد در
جهت نيل به اهداف اقتصادي ،از سياستهاي اقتصادي متعددي بهره ميجويند که در
ايران براي سياستگذاريهاي اقتصادي عمدتا بر روشهاي اقتصادسنجي تاکيد شده است.
ليکن با توجه به اين که در تئوري کنترل بهينه ميتوان چندين هدف و ابزار سياستي را
درنظر گرفت و کارايي نسبي سياستها را در رسيدن به اهداف سنجيد ،در اين تحقيق از
کنترل بهينه براي سياستگذاري استفاده شده است.
مجموعه يافتههاي حاصل از مرور ادبيات موضوع نيز حاکي از آن است که در زمينه قواعد
بهينه پولي ،عمده مطالعات از ساختار مشابهي برخوردارند و تمايز اصلي بر انتخاب متغير
کنترل يعني هدف مياني بانک مرکزي است که در اکثر مطالعات خارجي با انتخاب نرخ

1

)Tavakolian (2015
)Erfani & Shamsian (2016
3
)Bayat & Bahrami (2017
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بهره به عنوان هدف مياني سياست پولي ،مکانيسم انتقال کينزي را ميپذيرند .در مطالعه
حاضر ،بر خالف ساير مطالعات خارجي و همچنين مقاله چکيتي و همکاران ( )2001در
اتخاذ ابزار سياست گذاري پولي عمل شد .از آنجاکه در اقتصاد ايران با توجه به سيستم
بانکداري بدون ربا ،نرخ بهره از کارکردهاي الزم برخوردار نيست؛ از نقدينگي به عنوان
متغير کنترل و ابزار سياست پولي استفاده ميگردد.
در برآورد معادالت مکانيزم انتقال از مدل و متغيرهاي متفاوت از مقاالت داخلي و مقاله
مرجع استفاده شده است که از جمله ميتوان به انتخاب تورم هدف در محاسبه شکاف
تورم اشاره نمود .در مقاله پايه از نرخ تورم فرضي  2درصد به عنوان تورم هدف استفاده
شده که در اين مقاله با متوسط نرخ تورم در دوره مورد بررسي جايگزين شده است.
همچنين در مقاله چکيتي و همکاران از شکاف توليد صنعتي در مدل استفاده شده است.
اين در حالي است که در اين پژوهش ،شکاف توليد ناخالص داخلي بکار رفته است .عالوه
بر اين ،در اين تحقيق براي توجيه يک اقتصاد باز نرخ ارز بازار آزاد جايگزين شاخص قيمت
کاالهاي وارداتي در مقاله چکيتي شده است .انتخاب وزنهاي مختلف در تابع زيان از
ديگر تمايزات مقاله حاضر با ساير کارها است .انحراف تورم و توليد در تابع زيان در مقاله
چکيتي داراي وزن ثابت  0/3و  0/2در کليه کشورهاي مورد بررسي بوده و آثار تغيير
اهميت شکاف توليد و تورم در سياستگذاري مورد توجه قرار نگرفته است.
در انتها اصلي ترين تمايز مقاله حاضر با ساير مطالعات داخلي انجام شده از اين منظر
است که تاکنون مقايسه اي تطبيقي از کارايي سياست هاي پولي و تغييرات آن در
دهه هاي مختلف در اقتصاد ايران انجام نشده و بررسي ها تنها در يک مقطع زماني انجام
شده است .نتايج اين تحقيق با درنظر داشتن تحوالت اخير در حوزه سياست هاي پولي
ميتواند دستاوردهاي مهمي را براي سياستگذاران از اجراي سياستهاي پولي درپي
داشته باشد و در نهايت عملکرد بانک مرکزي در طي زمان قابل بررسي خواهد بود.

 -4روششناسي و تصريح الگوي تحقيق
در بررسي قاعده بهينه سياست پولي ،درک تابع زيان بانک مرکزي و به عبارتي رابطه بين
نوسانات توليد و تورم ،با توجه به عملکرد بخش واقعي اقتصاد ضروري است .رابطه بين
نوسان توليد و تورم به منحني تيلور اطالق ميشود که تيلور ( )3333آن را منحني مرتبه
دوم فيليپس ناميد .قاعده تيلور قاعدهاي است که سياستگذار پولي از طريق تغيير در
نرخ بهره به عنوان يک ابزار سياستي ،نسبت به انحراف تورم و شکاف توليد از خود واکنش
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نشان ميدهد .در مقاله حاضر ،براي بررسي اين رابطه مدلي بر اساس مقاله چکيتي،
الگونس و کراس )2001( 3در نظر گرفته ميشود که پوياييهاي اقتصاد را نشان دهد و
تابع زيان بانک مرکزي تصريح ميشود که زيان اجتماعي انحراف تورم و رشد اقتصادي از
مقادير مطلوب را به حداقل برساند .در واقع ،تابع واکنش سياستي که تابع زيان بانک
مرکزي را با قيد ساختار اقتصادي حداقل ميسازد ،استخراج ميشود .در مقاله چکيتي و
همکاران متغير نرخ بهره وارد شده است ليکن در پژوهش حاضر از اين متغير استفاده
نميشود و به جاي آن از متغير نقدينگي استفاده ميگردد.
در خصوص معادالت مکانيزم انتقال با توجه به مطالعات مشابه ،اين نکته مورد توجه قرار
گرفته است که معادالت انتقال بايد ارتباط پويا بين متغير سياستگذاري (هدف مياني)
را با متغيرهاي هدف نشان دهد و تخمين دو معادله تقليل يافته براي تعيين محصول و
تورم کفايت ميکند (اسونسون .)2001 ،2همچنين معادالت بکار رفته در مطالعات تجربي
بسيار ساده بوده و متغيرهاي اضافي را دربر نميگيرند 1.از آنجا که تابع هدف در اين مقاله
شامل دو متغير انحراف تورم و شکاف توليد است ،معادالت مکانيسم انتقال نيز بايد شامل
دو معادله تورم و محصول باشد .اين معادالت رابطه پوياي بين متغير سياستگذاري يا
هدف مياني و متغيرهاي هدف نهايي را مشخص ميکنند که در ادامه بدان پرداخته
ميشود.

𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡 = ∑2𝜄=1 𝛼1𝜄 𝑀𝑡−𝜄 + ∑2𝜄=1 𝛼1(𝜄+2) 𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡−𝑙 + ∑2𝜄=1 𝛼1(𝜄+4) 𝜋𝑡−𝜄 +
𝑡𝛼17 𝑋𝑡−1 + 𝜀1

() 3
𝑡𝜋𝑡 = ∑2𝜄=1 𝛼2𝜄 𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡−𝑙 + ∑2𝜄=1 𝛼2(𝜄+2) 𝜋𝑡−𝜄 + 𝛼25 𝑋𝑡−1 + 𝜀2
() 2
معادله ( )3منحني تقاضاي کل است که شکاف توليد ناخالص داخلي ( ،)GAPYtرا به
وقفه خودش ،وقفه متغير سياستي بانک مرکزي ( ،)Mt-1وقفه انحراف تورم ( )πt-1و وقفه
نرخ ارز بازار آزاد ( ،)Xt-1ارتباط ميدهد .در معادله دوم يا منحني عرضه کل فرض شده
است تورم تابعي از وقفه خودش انتظارات تورمي ،وقفه شکاف توليد ناخالص داخلي و
وقفه نرخ ارز بازار آزاد است ε1t .و  ε2tجزء خطاي معادله ( )3و ( )2با ميانگين صفر و
1

Cecchetti, Lagunes & Krause
Svensson
 1مطابق با ) Svensson (2003با افزايش تعداد متغيرهاي الگو ،قاعده بدست آمده پيچيدهتر و احتمال استفاده
از آن توسط بانک مرکزي کمتر ميشود .قواعد پيچيده ميزان انعطافپذيري سياستگذار پولي در مقابل شوکهاي
مختلف را کاهش ميدهند.

2
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وايانس ثابت است .معادالت فوق به روش خودرگرسيون برداري و با دو متغير درونزاي
شکاف تورم و توليد تخمين زده ميشود .از آنجا که هدف اين مقاله بررسي تغيير در
کارايي سياست پولي در طي زمان ( )3131-3131ايران است ،دو معادله فوق براي اقتصاد
ايران در دو دوره مختلف و متواتر به صورت مجزا برآورد ميگردد تا تغيير در کارايي
سياست پولي طي دو دهه اخير بررسي شود .پس از برآورد مدل ،آزمونهايي جهت تصريح
و تشخيص متغيرها ،پسماندها و مدل اعمال ميگردد .در مرحله دوم ،با استفاده از برآورد
مدلهاي فوق و قاعده سياستي ابزار پولي سياستگذار ،مرز کارايي استخراج خواهد شد.
همانطور که بيان شد ،مرز کارايي با حداقل کردن تابع هدف با قيد ساختار پوياي اقتصاد
حاصل ميشود که تکنيک بکارگرفته شده بر اساس روش بهينهيابي خواهد بود .تابع هدف
سياستگذار (بانک مرکزي) به صورت زير تعريف مي شود:
𝑟
∞∑ 𝑡𝐸
() 1
𝑟𝑟= 𝛿 𝐿𝑡+
که در آن 0>δ>3عامل تنزيل است و تابع زيان بين دورهاي نيز ،حداقل کردن تابع زيان
يعني متوسط وزني مربع انحراف توليد و تورم از مقادير هدف يا مطلوب است.
] 𝐸[𝐿] = 𝐸[𝜆(𝜋𝑡 − 𝜋 ∗ )2 + (1 − 𝜆)(𝑦𝑡 − 𝑦 ∗ )2
() 1
* πو* yبهترتيب مقادير هدف يا مطلوب سياستگذار از تورم و توليد است که مقادير
هدف يا مطلوب ميتواند متوسط متغير در يک دوره زماني ،روند لگاريتمي خطي يک
متغير ،مقدار بالقوه آن بر اساس فيلتر هادريک پرسکات و يا مقدار هدف موردنظر
سياستگذاران باشد .در اين تابع زيان بانک مرکزي ،نرخ ارز و يا نرخ بهره وجود ندارد؛
چون فرض ميشود نگراني اصلي بانک مرکزي عملکرد صحيح داخلي اقتصاد کالن است
که با ثبات توليد و تورم نشان داده ميشود .براي تفسير بيشتر ،مدل ساختاري پايهاي
انحراف تورم و شکاف توليد -مدل ( )3و ( - )2با بيان مدلهاي حالت -فضا نوشته خواهد
شد.
𝑡𝜈 𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡 = 𝐵𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡−1 + 𝐶𝑀𝑡−1 + 𝐷𝑋𝑡−1 +
() 5
که در آن  GAPYt-1يک ماتريس 5×3از متغيرهاي حالت B ،يک ماتريس  C ،5×5ماتريس
 Xt-1 ،5×3متغير برونزا D ،ماتريس  5×3از متغير برونزا و 𝑡𝜈 بردار ستوني اختاللها نيز
 5×3است که به صورت مستقل و يکسان در طول زمان توزيع شدهاند و داراي توزيع
نرمال با ميانگين صفر و ماتريس کواريانس 𝑡𝜈 𝑡𝜈 ∑ = ́𝑡𝜀 𝑡𝜀𝐸 است:
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𝛼16
0
𝛼24
] 0
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𝑀t−1
0
0
0 0
𝑡𝑌𝑃𝐴𝐺
𝛼12 𝛼13 𝛼14 𝛼15
؛ 𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡 = 𝐺𝐴𝑃𝑌𝑡−1
𝐵= 0
1
0 0
πt
0 𝛼21 𝛼22 𝛼23
[ 0
0
] [ πt−1
0
1
1
1
1
𝛼11
𝛼17
𝑡𝜀1
؛  D= 0؛ 𝑐 = 0
 𝜈𝑡 = 0؛] 𝑡𝑥𝑝[ = 𝑡𝑋
𝛼25
𝑡𝜀2
0
] [ 0
][0
] [ 0

() 1
در نتيجه ،مسئله سياستگذار ،انتخاب مسيري براي ابزار سياستگذاري ،Mt ،براي حداقل
کردن تابع زيان بانک مرکزي ( )1با قيد معادالت ساختاري ( )5است .ماهيت مسئله خطي
درجه دوم اين اطمينان را ايجاد ميکند که راه حل متغير کنترل ،متغير سياستي Mt
خطي باشد که به صورت زير نوشته ميشود:
Mt = ΓYt+Ψ
()3
 Γبرداري از ضرايب واکنش مقامات پولي به تغييرات تورم و توليد است .جزء ثابتي است
که به بردارهاي  D ،C ،Bو مقادير هدف تورم و توليد وابسته است 3.معادله ( )1قاعده پولي
غيرمقيد است که درجه پايداري نرخ رشد نقدينگي ( )Mt-1جزئي از Ytخواهد بود.
مسئله کنترل نيز با حل  Γحاصل ميشود که در آن:
𝐵𝐻 𝛤 = −(𝑐 0 𝐻𝑐)−1 𝑐 0
()3
)𝛤𝑐 𝐻 = 𝛬 + (𝐵 + 𝑐𝛤)0 𝐻(𝐵 +
()3
در معادله فوق  Λماتريس  5×5اي است که وزن نسبي تغييرات توليد و تورم بهترتيب در
عنصر دوم و چهارم ميباشد.
0
0
0
0
]0

0
0
0
𝜆
0

0
0
0
0
0

0
0
)𝜆 0 (1 −
𝛬= 0
0
0
0
[0
0

با اجراي اين روش و يک مقدار مشخص از  λميتوان يک نقطه از مرز کارايي را بدست
آورد و با تغيير  λنقاط ديگري از مرز کارايي قابل دستيابي است .ماتريسهاي باال قيود

 3به مقاله ( Chow )3335صفحات  353-353رجوع شود.
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مسئله را نشان ميدهند .تابع هدف (زيان) به صورت يک بردار  2×3از متغيرهاي هدف
تعريف ميگردد.
𝑍𝑡 = 𝐴𝑥 𝑌𝑡−1 + 𝐴𝑖 𝑀𝑡−1
()30
که در آن بردار  Ztماتريس  2×3از متغيرهاي تابع هدف ،به شکل زير ميباشد.
𝑌
] 𝑡 [ = 𝑡𝑍
𝑡𝜋

با توجه به ماتريسهاي باال فرم درجه دوم تابع زيان به صورت زير خواهد بود:
𝑡𝑍𝛬 𝑡́𝑍 = 𝑡𝐿
()33
نمايش فضاي حالت مسئله کنترل ما را قادر خواهد ساخت تا مسئله را به صورت يک
مسئله تنظيمکننده بهينه تنزيل شده تصادفي 3به فرم زير در نظر بگيريم ،بهطوري که در
آن تابع زيان مسئله را با توجه به قيد معادالت تورم و توليد حداقل ميکند.
∞

} 𝑡𝑍𝛬 𝑡́𝑍{ 𝑡 𝛿 ∑ 𝑚𝑎𝑥 − 𝐸0
𝑡=0
∞

́ 𝑅𝑌𝑡−1 + 𝑀𝑡−1
́ 𝑄𝑀𝑡−1 + 2𝑀𝑡−1 𝑊𝑌𝑡−1
} ́
𝑚𝑎𝑥 𝐸0 ∑ 𝛿 𝑡 {𝑌𝑡−1
𝑡=0

𝑡𝜈 𝑌𝑡 = 𝐵𝑌𝑡−1 + 𝐶𝑀𝑡−1 + 𝐷𝑋𝑡−1 +

که در آن

𝑥𝐴𝛬 ́𝑥𝐴 = 𝑅

𝑖𝐴𝛬 ́𝑖𝐴 = 𝑄

𝑠. 𝑡.

𝑥𝐴𝛬 ́𝑖𝐴 = 𝑊

در رابطه فوق  Q ،Rو  Wماتريسهاي مثبت معين و معموال قطري هستند .اگرچه اين
امکان وجود دارد که ماتريسهاي فوق در طي زمان متغير باشند ،اما به طور معمول ثابت
فرض ميشوند .عناصر روي ماتريسها معرف وزنهايي است که سياستگذار براي انحراف
هر يک از متغيرهاي مورد نظر قائل است.

 -5حل مسئله بهينهسازي
مسئله بهينهسازي پويا تخصيص بهينه منابع کمياب بين عوامل رقيب است .اين مسئله
مسيرهاي زماني متغيرهاي کنترل را تعيين ميکند .سه روش حساب تغييرات ،برنامهريزي
پويا و اصل ماکزيمم براي حل مسئله کنترل بهينه وجود دارد که در اين مقاله از روش
برنامهريزي پويا استفاده شده است .در اين روش با بکارگيري اصل بهينگي رابطه اساسي
Discounted Optimal Linear Regulator

1
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بازگشتي بدست ميآيد که با برخي مفروضات اضافي ،رابطه اساسي بازگشتي يک معادله
با مشتقات جزئي پايهاي بدست ميدهد که معادله بلمن 3ناميده ميشود .در اين بخش
حالتي از مسائل برنامهريزي پويا در نظر گرفته ميشود که در آن تابع بازدهي (هدف)
درجه دوم و تابع انتقال قيود مسئله) خطي است .اين گروه از مسائل که در آنها تابع زيان
درجه دوم و قيود خطي هستند ،به مسائل بهينهيابي خطي درجه دوم 2معروفند و جواب
تحليلي براي آنها وجود دارد 1.در واقع اين حالت ،منجر به استفاده از مسئله تنظيمکننده
خطي بهينه ميشود بهطوريکه معادله بلمن ميتواند با استفاده از جبرخطي حل گردد.
در استخراج قاعده بهينه پولي فرض ميگردد که تابع بازدهي و تابع انتقال هر دو مستقل
از زمان بوده و مسئله تصادفي نيست .زيرا اين فروض محاسبات را ساده نموده و تغييري
در نتايج ايجاد نميکند .بر اساس اصل حتمي 1اين نتايج با نتايج توابعي که مستقل از
زمان نباشد برابر خواهد بود .تنها تفاوت اين است که در تعريف تابع ارزش 5عبارت  dدر
مسائل غيرتصادفي وجود ندارد 1.تابع ارزش در مسائل با تابع زيان درجه دوم و قيود خطي،
يک تابع درجه دوم ميباشد .براي حل مدل ،حدس اوليهاي براي فرم تابع ارزش ) V(xبه
صورت زير ارايه ميگردد:

V(x) = −ÝPY − d

که در آن  Pيک ماتريس متقارن شبه معين است و  dبرابراست با:
])𝜈𝜈 ∑ 𝑃(𝑟𝑡 𝑑 = [𝛿(1 − 𝛿)−1

 trاثر ماتريس  Pضرب در کواريانس بردار اختاللها است .با استفاده از قانون اختالل در
جهت حذف دوره بعدي ،معادله بلمن به صورت زير خواهد بود:
𝑥𝑎𝑚
́
𝑋𝐴(𝑃)𝑀𝐶 −𝑌́𝑃𝑌 = 𝑀{−𝑌́𝑃𝑌 − 2𝑀𝑊𝑌 − 𝑀́𝑄𝑀 − (𝐵𝑌 +
})𝑀𝐵 +
()32
شرط درجه اول براي ماکزيمم کردن اين مسئله عبارت است از:3
1

Bellman Equation
Linear Quadratic Problems
1روشهايي همچون کانتاکر و الگوريتم ژنتيک براي حل مسائل بهينهسازي وجود دارد که بويژه در مسائل غيرخطي
که جواب تحليلي وجود ندارد بکار ميرود .به ( Chow )3335و ( Brandimate )2001رجوع شود.
4
Certainty Equivalence Principle
 Value Function 5حاکي از مقدار بهينه مسئله اوليه با فرض مقادير دلخواه اوليه براي متغيرهاي حالت است.
 1براي مطالعه به کتاب " نظريه بازگشتي اقتصاد کالن؛ ) "Ljungqvist & Sargent (2003رجوع شود.
 3براي بدست آوردن شرط الزم مرتبه اول براي حداکثرسازي مسئله ،از مشتقات زير استفاده ميشود:
2

𝑦 ́𝐵 =

𝑧𝐵𝑦𝜕
𝑧𝜕

; 𝑧𝐵 =

𝑧𝐵𝑦𝜕
𝑦𝜕

;𝑋)́𝐴 = (𝐴 +

𝑋𝐴𝑋𝜕
𝑋𝜕
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𝑌)𝐵𝑃 ́𝐶𝛿 (𝑄 + 𝛿𝐶́ 𝑃𝐶)𝑀 = −(𝑊 +

بر اين اساس قاعده بازخورد 3را به صورت زير نوشته ميشود:

−1

𝑌)𝐵𝑃 ́𝐶𝛿 𝑀 = −(𝑄 + 𝛿𝐶́ 𝑃𝐶) (𝑊 +
به بيان ديگر ،بيانکننده نقش بازخورد براي  Mاست.

()31

M= -FY
−1

که )𝐵𝑃 ́𝐶𝛿  𝐹 = −(𝑄 + 𝛿𝐶́ 𝑃𝐶) (𝑊 +است .در واقع اين قاعده همان قاعده بهينه
است F .يک بردار ( )3*5است که شامل پاسخ بهينه ضريب نرخ رشد نقدينگي به هر
عنصر بردار  Yاست .از قاعده بهينه قابل مشاهده است که ماتريس  Pدر آن مجهول است.
جهت بدست آوردن اين ماتريس و مشخص شدن قاعده بهينه بايد معادله ريکارتي 2را که
يک معادله تفاضلي است تشکيل داده و آن را حل نمود .معادله ريکاتي از جايگزيني قاعده
بازخوردي ( )31در معادله بلمن ( )32و مرتبسازي مجدد به صورت زير حاصل ميشود:
−1

)𝐵𝑃 ́𝐶𝛿 ́ + 𝛿𝐵́𝑃𝑗 𝐶)(𝑄 + 𝛿𝐵́𝑃𝑗 𝐵) (𝑊 +
𝑊( 𝑃𝑗+1 = 𝑅 + 𝛿𝐵́𝑃𝑗 𝐵 −

()31
اين معادله ماتريس Pرا به صورت تابع ضمني از ماتريسهاي R ،C ،Bو  Qبيان ميکند.
اين معادله يک جواب واحد نيمه معين منفي دارد که از حد معادله تفاضلي ،زماني که
∞ →  jميل ميکند به وسيله تکرار حاصل ميشود .با شروع از  ،𝑃0 = 0تابع سياستي
وابسته به  Pjبه صورت زير حاصل ميشود:

−1
)𝐵 𝑗𝑃 ́𝐶𝛿 𝐹𝑗+1 = −(𝑄 + 𝛿𝐶́ 𝑃𝑗 𝐶) (𝑊 +

()35
حل اين معادله و در واقع هر دو نسخه پيوسته و گسسته مسائل تنظيمکننده خطي بهينه،
بوسيله برنامهنويسي (برنامه  )OLRPدر نرم افزار  MATLABقابل انجام است .در برنامه
نويسي انجام شده در برنامه متلب عامل تنزيل  δهمانند ساير مطالعات انجام شده در اين
زمينه برابر يک فرض شده است 1.اين بدان معنا است که تورم و شکاف محصول در تمامي
دورهها به يک اندازه نامطلوب هستند .همچنين بردارهاي  Qو W4صفر در نظر گرفته
شده است .بر اين اساس جهت بدست آورن قاعده بهينه ،ابتدا بايد ضرايب معادالت
مکانيسم انتقال را مورد تخمين قرار داده و سپس با جايگذاري اين ضرايب در برنامه نرم
افزار قاعده بهينه را استخراج نمود .قاعده بازخوردي بهينه به فرم عمومي  M=-FYاست
Feedback Rule
Riccati Equation
 1تنزيلي در معادله وجود نداشته باشد.
 1رابطه متقابلي بين بردار متغيرهاي حالت و متغير کنترل وجود ندارد.

1
2
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که در آن  Mمتغير کنترل (نرخ رشد نقدينگي) و  Yبردار متغيرهاي حالت شامل
متغيرهاي هدف و متغيرهاي برون زا است .بعد از نوشتن برنامه حل مسئله بهينهسازي با
اين نرم افزار ،مقادير ضرايب بهينه قاعده پولي تحت مقادير مختلف  λو ( )1-λوزنهاي
سياستي در تابع هدف بدست خواهد آمد.

 -6نتايج تجربي
 -1-6برآورد قيود مسئله بهينهيابي بانک مرکزي
در اين بخش ابتدا معادالت مکانيسم انتقال برآورد و سپس قاعده بهينه با استفاده از
تکنيک برنامهريزي پويا استخراج ميشود .همانطور که بيان شد براي بررسي تغييرات
قاعده بهينه پولي و مقايسه کارايي سياست پولي طي دو دهه اخير (،)3131:1-3131:1
معادالت شکاف توليد و تورم در دو دوره زماني برآورد و مقايسه ميگردد.
در رابطه با چگونگي انتخاب دوره زماني و تفکيک دوره ،اين نکته مدنظر قرار گرفته است
که در ابتدا عملکرد اقتصاد کالن طي  20سال گذشته بررسي شد و با توجه به رفتار تورم
و توليد در کل دوره ،دو دوره انتخاب گرديد .از اينرو ،در ابتدا معادالت در يک دوره زماني
کامل به صورت فصلي برآورد گرديد تا بتوان نقطه شکست اقتصاد را پيدا نمود و از آن
نقطه زماني به عنوان تفکيک زماني اقتصاد ايران استفاده نمود .بررسي مدل بر اساس
آزمون نقطه شکست ساختاري چاو ،3نقطه شکست را در فصل اول  3131تعيين نمود .در
نتيجه ،اقتصاد ايران به دو دوره ( )3131:1-3131:1و ( )3131:3-3131:1تقسيم شد تا
تغييرات و واکنش سياستگذار پولي نسبت به تغييرات شکاف توليد و تورم طي دو دوره
مورد کنکاش قرارگيرد.
بررسي رويدادهاي تاريخي اقتصاد ايران نيز تاييد کننده ادوار زماني انتخاب شده است.
اقتصاد ايران از سال  3131و روي کار آمدن دولت نهم و دهم با تحوالت عظيم اقتصادي
بواسطه شوکهاي داخلي و خارجي مواجه گرديد که با سالهاي قبل از آن تفاوت
گستردهاي داشت که ميتواند به عنوان نقطه تحول اقتصاد مورد توجه قرار گيرد .طرح
هدفمندکردن يارانهها ،اصالح قيمت حاملهاي انرژي و پرداخت يارانههاي نقدي به
خانوارها از جمله اقدامات متحوالنه اقتصادي بوده است که افزايش قيمتها و کاهش رشد
اقتصادي را درپي داشته است .همچنين در ادامه ،اقتصاد ايران با اعمال تحريمهاي شديد

Chow Break Point

1
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بينالمللي با موانعي در مراودات بانکي ،مبادالت مالي و فروش نفت مواجه شد که موجب
رشد بيسابقه نرخ ارز و نوسان گسترده آن گرديد .اقتصاد ايران در اين سالها با افزايش
نااطميناني در فضاي اقتصادي و در ميان فعاالن اقتصادي ،با تورم افسارگسيخته ،کاهش
سرمايهگذاري و رکود اقتصادي مواجه گرديد .با توجه به آنچه که بيان شد ،ادوار زماني
فوق براي بررسي تغييرات در سياستگذاريهاي کالن اقتصادي مناسب بهنظر ميرسد.
در برآورد معادالت شکاف تورم و توليد در دو دوره ،ابتدا پايايي متغيرها مورد بررسي
قرارگرفته است .جدول  3نتايج آزمون ديکي فولر تعميميافته را در دوره اول نشان ميدهد.
جدول ( :)1نتايج آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته در دوره اول
نام متغير
شکاف تورم
شکاف توليد
3
رشد حجم نقدينگي
رشد نرخ ارز

آماره آزمون
-1/12
-2/33
-0/35

کميت بحراني
(-1/51 )٪5
(-2/13 )٪30
(-0/22 )٪3

نتيجه آزمون
(I)0
(I)0
(I)0

-3/33

(-3/13 )٪30

(I)0

منبع :محاسبات تحقيق

با مقايسه آمارههاي آزمون و مقادير بحراني با روش ديکي فولر تعميميافته ،فرضيه وجود
ريشه واحد براي کليه متغيرها در سطح  30تا  33درصد رد ميشود .بنابراين بر اساس
آزمون ريشه واحد کليه متغيرها در سطح ايستا هستند .پس از انتخاب نرخ رشد حجم
نقدينگي به عنوان هدف مياني سياست پولي ،معادالت مکانيسم انتقال بر اساس اين متغير
و روش حداقل مربعات معمولي مورد تخمين قرار ميگيرد.
در معادله برآورد شده نرخ رشد نقدينگي ،انحراف تورم شاخص قيمت مصرفکننده از
متوسط مقدار خود و رشد نرخ ارز حقيقي در بازار آزاد که بر اساس تورم داخل و خارج
محاسبه شده است ،وارد گرديد .رشد شکاف توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز
فصلي زدايي شده است .در محاسبه رشد شکاف توليد از متغير توليد بالقوه استفاده شده
است .توليد بالقوه از ديدگاه عرضه حدکثر توليدي است که اقتصاد بدون تورم قادر به
توليد آن است .در اين مقاله از روش فيلتر هادريک پرسکات به عنوان يکي از بهترين
روشها استفاده شده است .نتايج حاصل از معادله شکاف توليد و تورم در دوره اول به
صورت جدول  2و  1ارائه شده است:

 3پايايي با آزمون  KPSSانجام شده است .فرضيه صفر اين آزمون مبتني بر پايايي است.
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جدول ( :)2نتايج حاصل از تخمين معادله شکاف توليد در دوره اول
Dumy

Πt-2

Πt-1

GAPYt-2

GAPYt-1

Mt-2

Mt-1

c

متغير

-0/02

0/01

0/01

0/25

0/36

0/09

-0/002

-0/02

ضريب

R2=0/61

F=5/9
منبع :محاسبات تحقيق

جدول ( :)3نتايج حاصل از تخمين معادله شکاف تورم در دوره اول
RERt-1

0/01

Πt-2

Πt-1

GAPYt-2

0/15
F=4/6

0/04

-1/20

GAPYt-1

1/19
R2=0/7

c

-0/02

متغير
ضريب

منبع :محاسبات تحقيق

پس از برآورد ضرايب معادالت دوره اول ،وجود ريشه واحد در جمله پسماند هر دو معادله
به روش انگل و گرنجر آزمون گرديد تا همجمعي متغيرهايي که در معادله وارد شدهاند،
بررسي گردد .جمالت پسماند معادالت انتقال ،همجمع از مرتبه ( I)0و پايا هستند .در
ادامه ،مجموعهاي از آزمونهاي تشخيص مورد استفاده قرار گرفته است تا صحت و اعتبار
روابط برآورد شده از نظر آماري مورد ارزيابي قرار گيرد( .جدول  1و )5
جدول ( :)4آزمونهاي معادله شکاف توليد (تقاضاي کل) در دوره اول
نوع آزمون
خودهمبستگيجمالت اختالل
تصريح صحيح مدل
نرمال بودن جمالت اختالل
واريانس ناهمساني

آماره آزمون
F=2/14
F=0/20
𝜒 2 =0/31
F=1/38

کميت بحراني
P=0/14
P=0/66
P=0/85
P=0/25

نتيجه آزمون
عدم خودهمبستگي جمالت خطا
تصريح درست الگو
توزيع نرمال جمالت خطا
واريانس همساني جمالت خطا

منبع :محاسبات تحقيق

جدول ( :)5آزمونهاي معادله شکاف تورم (منحني فيليپس) در دوره اول
نوع آزمون
خودهمبستگيجمالت اختالل
تصريح صحيح مدل
نرمال بودن جمالت اختالل
واريانس ناهمساني

آماره آزمون
F=2/50
F=0/10
𝜒 2 =3/29
F=2/41

کميت بحراني
P=0/1
P=0/75
P=0/19
P=0/11

نتيجه آزمون
عدم خودهمبستگي جمالت خطا
تصريح درست الگو
توزيع نرمال جمالت خطا
واريانس همساني جمالت خطا

منبع :محاسبات تحقيق

آزمون هاي بررسي خودهمبستگي جمالت اختالل ،ناهمساني واريانس ،تصريح صحيح
مدل و نرمال بودن جمالت اخالل در هر دو معادله شکاف توليد و انحراف تورم در دوره
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اول نشان ميدهد که در هر دو معادله جمالت خطا خودهمبستگي پياپي و واريانس
ناهمساني ندارند و توزيع نرمال دارند .همچنين تصريح الگو به درستي انجام شده است.
در ادامه براي بررسي مقايسه کارايي سياست پولي در دو دوره ،مدلهاي برآوردي در دوره
اول ،در دوره دوم نيز برآورد گرديد .پس از بررسي پايايي متغيرها و جمالت اختالل،
معادالت مکانيزم انتقال دوره دوم نيز برآورد شد و آزمونهاي تشخيص جهت بررسي
اعتبار پارامترهاي برآوردي انجام ميشود.
جدول ( :)6نتايج آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته در دوره دوم
نام متغير
شکاف تورم
شکاف توليد
رشد حجم نقدينگي
رشد نرخ ارز

آماره آزمون
-1/13
-1/11
-1/33
-2/53

کميت بحراني
(-2/31 )٪5
(-1/33 )٪3
(-2/31 )٪5
(-3/31 )٪5

نتيجه آزمون
(I)0
(I)0
(I)0
(I)0

منبع :محاسبات تحقيق

نتايج آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميميافته در دوره دوم نشان ميدهد فرضيه وجود
ريشه واحد براي کليه متغيرها در سطح  35تا  33درصد رد ميشود .بنابراين بر اساس
آزمون ريشهواحد ديکي فولر تعميميافته ،کليه متغيرها در سطح ايستا هستند .در ادامه
نتايج تخمين معادالت مکانيسم انتقال با روش حداقل مربعات معمولي ارائه ميشود .در
معادله شکاف توليد در دوره دوم ،اثر شوک نفتي نيز لحاظ شده است( .جدول  3و ) 3
جدول ( :)7نتايج حاصل از تخمين معادله شکاف توليد در دوره دوم
ضريب
-0/03
0/32
-0/03
0/15
0/33
0/03
-0/3
0/03
0/003
0/33
0/33
32/2

متغير
c
Mt-1
Mt-2
GAPYt-1
GAPYt-2
Πt-1
Πt-2
RERt-1
Dumyoil
)MA(2
R2
F
منبع :محاسبات تحقيق

13

فصلنامه نظريههاي کاربردي اقتصاد /سال چهارم /شماره  /1زمستان 3131
جدول ( :)8نتايج حاصل از تخمين معادله شکاف تورم در دوره دوم
RERt-1

Πt-2

Πt-1

GAPYt-2

GAPYt-1

c

متغير

0/01

0/01

0/23

-0/21

0/13

0

ضريب برآوردي

R2=0/33

F=4/5

منبع :محاسبات تحقيق

بررسي همجمعي جمالت پسماند معادالت انتقال ،حاکي از پايايي از مرتبه صفر است.
نتايج آزمونهاي تشخيص معادالت برآوردي ،در جدول  3و  30ارائه شده است.
جدول ( :)9آزمونهاي معادله شکاف توليد (تقاضاي کل) در دوره دوم
نوع آزمون

آماره آزمون

کميت
بحراني

نتيجه آزمون

خودهمبستگيجمالت اختالل

F=3/12

P=0/06

عدم خودهمبستگي جمالت خطا

تصريح صحيح مدل

F=3/58

P=0/07

تصريح درست الگو

2

نرمال بودن جمالت اختالل

𝜒 =1/44

P=0/49

توزيع نرمال جمالت خطا

واريانس ناهمساني

F=0/54

P=0/81

واريانس همساني جمالت خطا

منبع :محاسبات تحقيق

جدول ( :)11آزمونهاي معادله شکاف تورم (منحني فيليپس) در دوره دوم
نوع آزمون

آماره آزمون

کميت بحراني

نتيجه آزمون

خودهمبستگيجمالتاختالل

F=0/17

P=0/84

عدم خودهمبستگي جمالت خطا

تصريح صحيح مدل

F=1/20

P=0/24

تصريح درست الگو

نرمال بودن جمالت اختالل

𝜒 2 =3/75

P=0/15

توزيع نرمال جمالت خطا

واريانس ناهمساني

F=1/1

P=0/38

واريانس همساني جمالت خطا

منبع :محاسبات تحقيق

آزمونهاي بررسي خودهمبستگي جمالت اختالل ،ناهمساني واريانس ،تصريح صحيح
مدل و نرمال بودن جمالت اختالل در هر دو معادله شکاف توليد و انحراف تورم در دوره
دوم نشان ميدهد که در هر دو معادله جمالت خطا داراي خودهمبستگي پياپي و واريانس
ناهمساني نبوده و داراي توزيع نرمال هستند .همچنين تصريح الگو به درستي انجام شده
است.
 -2-6حل مسئله بهينهسازي بانک مرکزي :تعيين قاعده بهينه پولي
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پس از تخمين معادالت مکانيسم انتقال ،ضرايب قيود خطي مربوط به مسئله بهينهيابي،
مشخص گرديده و ميتوان به حل مسئله بهينهيابي به صورت عددي پرداخت .با جاگذاري
ضرايب حاصل از تخمين ،در ماتريسهاي  C ،Bو  Rو تشکيل معادالت بلمن و ريکاتي و
حل معادله ريکاتي در نرم افزار  MATLABمقدار عددي ماتريس  Pو بردار  Fبدست
ميآيد .بر اساس نتايج حاصل از خروجي نرمافزار  MATLABبردار  Fدر قاعده بازخوردي
به صورت زير خواهد بود:
𝐹= [Mt-1, GAPYt, GAPYt-1, πt, πt-1
()31
در بهينهسازي انجام شده اول ،وزن نسبي تغييرات تورم و توليد بهترتيب  0/1و  0/3درنظر
گفته شده است .نتايج قاعده بهينه حاصل از پروسه بهينهيابي در دوره اول و دوم به صورت
زير است .الزم به ذکر است در ادامه ،حساسيت و تغييرات قواعد بهينه سياستي با تغيير
وزنهاي اعمال شده در جدول  33و  32ارائه ميگردد.
]𝐹= [-0/04, -3/75, 0/50, -0/14, -0/08
دوره اول
Mt = -0/04 Mt-1 -1/35 GAPYt + 0/50 GAPYt-1 -0/31 πt -0/03 πt-1

دوره دوم

]𝐹= [0/51, -2/13, -0/35, -0/35, 0/35
Mt = 0/53 Mt-1 -2/13 GAPYt - 0/35 GAPYt-1 -0/35 πt +0/35 πt-1

در تفسير اين قاعده نبايد آن را مانند يک معادله اقتصادسنجي تفسير نمود .زيرا قاعده
موجود از يک فرايند بهينهيابي پويا حاصل شده و در اين پروسه روابط بين متغيرها و
معادالت مکانيسم انتقال به صورت پويا هستند .در واقع ،اگر تورم يک واحد تغيير کند،
نميتوان ساير متغيرها را ثابت فرض نمود؛ زيرا تغييرات متغيرها در طول زمان بر يکديگر
اثر دارند .قاعده بهينه ،دستورالعملي براي تنظيم تغييرات نرخ رشد نقدينگي بر اساس
اطالعات موجود وضعيت اقتصاد است و در اين قاعده بين متغيرها روابط پويا در نظرگرفته
شده است .بانک مرکزي بايد بر اساس اطالعات خود از انحراف تورم ،شکاف محصول و
نرخ رشد حجم نقدينگي دوره قبل ،ميزان بهينه نرخ رشد حجم نقدينگي را بر اساس
ضرايب اين قاعده مشخص نمايد (خورسندي و همکاران.)1931 ،3
قابل درک است بر اساس قاعده بهينه پولي ،نرخ رشد حجم نقدينگي بهينه بايد نسبت به
انحراف نرخ تورم و شکاف محصول عکسالعمل منفي نشان دهد .زيرا قاعده بهينه بيانگر
)Khorsandi et al. (2012

1
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تابع واکنش بانک مرکزي نسبت به شکاف تورم و انحراف توليد است و نشان دهنده رابطه
بين تغييرات رشد حجم نقدينگي و شکاف توليد و انحراف از تورم نيست و منفي بودن
آنها بدين معناست که با افزايش شکاف توليد که به معني انحراف به سمت باال توليد از
توليد بالقوه است بانک مرکزي با کاهش رشد حجم نقدينگي از خود واکنش نشان ميدهد
و با افزايش انحراف تورم از تورم هدف بانک مرکزي با کاهش رشد حجم نقدينگي از
افزايش تورم جلوگيري ميکند .به عبارت ديگر ،اين قاعده بهينه ،انقباض در نرخ رشد
نقدينگي را نسبت به افزايش انحراف تورم و شکاف محصول پيشنهاد ميکند .واکنش نرخ
رشد حجم نقدينگي بهينه به نرخ رشد حجم نقدينگي دوره قبل نيز به صورت مثبت
خواهد بود .زيرا ،متغير رشد نقدينگي ابزار سياستگذاري بانک مرکزي بوده و نبايد خود
به عنوان عامل نوسان در اقتصاد کالن عمل نمايد.
از آنجايي که شکاف محصول به صورت درصد تفاوت توليد تحقق يافته از توليد بالقوه
تعريف شده است ،افزايش اين متغي ر بدان معنا است که محصول تحققيافته بيش از
محصول بالقوه رشد يافته است .بنابراين ضريب حاصله نشان ميدهد در حالتيکه توليد
واقعي بيش از توليد بالقوه رشد کند ،نرخ رشد نقدينگي بايد کاهش يابد .در اقتصاد ايران
در اکثر مقاطع شکاف محصول منفي بوده است ،بنابراين ،افزايش شکاف توليد به صورت
جبري به معناي کاهش قدرمطلق شکاف محصول و نزديک شدن توليد بالقوه و واقعي
است .در اين حالت عکسالعمل بهينه کاهش نرخ رشد نقدينگي است.
در مجموع ميتوان بيان نمود نتايج حاصل از اين قاعده با قواعد بهينه بررسي شده در
مطالعات رودبوش و اسونسون )1333( 3و گلين )7002( 2و قواعد سادهتري همچون قاعده
تيلور ،همخواني دارد .در کليه اين قواعد عکسالعمل بهينه در مقابل انحراف تورم و شکاف
محصول انقباضي بوده است .براي درک اين نکته مطابق با گلين ( )7002از فرم وضعيت
پايدار 1تابع استخراج شده استفاده ميشود .براي محاسبه فرم تعادل پايدار قاعده بهينه

1

Rudebusch & Svensson
Gelain
3
Steady State
2
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فرض ميشود که به ازاي تمامي متغيرها رابطه  Xt = Xt-iبرقرار است .بنابراين ،فرم تعادل
پايدار قاعده بهينه به صورت زير خواهد بود:3
Mt=-0/01 Mt-1-1/25 GAPYt – 0/22πt
دوره اول
Mt=0/51 Mt-1-1/11 GAPYt – 0/002πt
دوره دوم
بدست آوردن اين فرم امکان مقايسه مقدار واکنش نسبت به انحراف تورم و شکاف محصول
را فراهم ميکند .قابل درک است که در تعادل پايدار عکسالعمل سياست پولي در برابر
افزايش محصول و تورم انقباضي بوده و عکسالعمل کلي نسبت به شکاف توليد با توجه
به وزن بيشتر شکاف توليد در تابع هدف ،شديدتر است .بهطوري که قدرمطلق ضريب
شکاف توليد بزرگتر از ضريب تورم است .ليکن واکنش بهينه سياستگذار نسبت به تورم
در دوره دوم کاهش يافته و به حساسيت شکاف توليد افزوده شده است.
يکي از موضوعات مهم در تعيين قاعده بهينه سياستي تعيين وزن متغيرهايي است که در
تابع زيان ظاهر ميشود .اين وزنها به ترجيحات سياستگذار در خصوص ميزان نوسان
توليد يا تورم بستگي دارد و الزمه يک راه حل پايدار هستند .به عبارت ديگر سياستگذار
بسته به اينکه کداميک از اهدافش از اهميت باالتري برخوردار است؛ وزن نسبي را در تابع
زيان تعيين مي کند .اگر سياستگذار بيشتر نگران کنترل تورم باشد ،وزن تورم را در تابع
زيان بيشتر درنظر ميگيرد و در صورتيکه وزن متغير شکاف توليد بيشتر باشد ،اهميت
اين متغير در مقايسه با وزن تورم در تنظيم نقدينگي افزايش مييابد .از اينرو ،انتخاب
وزنها به نوعي دستوري 2است (خليلي عراقي و همکاران .)1911، 1بنابر تعريف اسونسون
( ،)1332هدفگذاري تورم وقتي محض است که فقط تورم در تابع زيان باشد ،درحاليکه
هدفگذاري تورم انعطافپذير اجازه ميدهد که ساير متغيرهاي هدف چون شکاف توليد
نيز وجود داشته باشد .در اين مقاله نيز که هدف آن طراحي قاعده بهينه سياست پولي
براي اقتصاد ايران است ،روش هدفگذاري تورم انعطافپذير مورد تاکيد ميباشد.
در اين مقاله قاعده بهينه سياستي براي دو دوره اول و دوم براي مقادير متفاوت وزنها در
تابع هدف محاسبه ميشود که هر يک از آنها به عنوان يک سناريو ارائه ميشود
 3در قواعد استخراج شده ،عکس العمل بهينه در مقابل انحراف تورم و شکاف محصول انقباضي بوده است .البته
همان طور که مالحظه شد ضريب انحراف تورم و شکاف محصول داراي عالمت منفي و ضريب وقفههاي آنها در يکي
از دوره ها مثبت بوده است .اما در مجموع عکس العمل بهينه در مقابل اين دو متغير انقباضي بوده است.
2
Normative
3
)Khalili Araghi et al. (2010
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(جدول33و .)32در اين جداول ابتدا قاعده بهينه سياستي با اختصاص وزنهاي  0/1و
 0/3به انحراف تورم و شکاف توليد به عنوان سناريوي اول استخراج گرديد .در سناريوهاي
دوم تا پنجم حساسيت نتايج نسبت به تغيير وزنهاي اختصاص يافته به تورم و توليد
تحليل ميشود .بدين ترتيب که در سناريوي دوم تا پنجم بهترتيب اثر کاهش وزن و
اهميت نوسان توليد و افزايش وزن و اهميت نوسان تورم در تابع زيان براي تنظيم نقدينگي
بررسي ميشود 3.مقادير عددي مربوط به وزنها به خودي خود معني خاصي ندارند؛
مسئله با اهميت ،ارتباط ميان وزنهاي نسبي اين اهداف است.
جدول ( :)11قاعده بهينه سياستي تحت سناريوهاي مختلف در دوره اول
سناريو

وزن تورم ( )λو توليد ()1- λ

قاعده بهينه سياستي

سناريوي λ :0/3 3

1- λ : 0/7

Mt=-0/01 Mt-1-1/25 GAPYt – 0/22πt

سناريوي λ :0/5 2

1- λ : 0/5

Mt=0/3 Mt-1-2/12 GAPYt – 0/23πt

سناريوي λ :0/7 1

1- λ : 0/3

Mt=0/21 Mt-1-3/13 GAPYt – 0/23πt

سناريوي λ :0/8 1

1- λ : 0/2

Mt=0/13 Mt-1-0/31 GAPYt – 0/22πt

سناريوي λ :1 5

1- λ : 0/1

Mt=0/13 Mt-1-0/01 GAPYt – 0/21πt
منبع :محاسبات تحقيق

جدول ( :)12قاعده بهينه سياستي تحت سناريوهاي مختلف در دوره دوم
سناريو

وزن تورم ( )λو توليد ()1- λ

قاعده بهينه سياستي

سناريوي 3

λ :0/3

1- λ : 0/7

Mt=0/51 Mt-1-1/11 GAPYt – 0/002πt

سناريوي 2

λ :0/5

1- λ : 0/5

Mt=0/51 Mt-1-1/22 GAPYt – 0/23πt

سناريوي 1

λ :0/7

1- λ : 0/3

Mt=0/51 Mt-1-2/31 GAPYt – 0/13πt

سناريوي 1

λ :0/8

1- λ : 0/2

Mt=0/51 Mt-1-2/31 GAPYt – 0/15πt

سناريوي 5

λ :1

1- λ : 0/1

Mt=0/51 Mt-1-2/52 GAPYt – 0/33πt
منبع :محاسبات تحقيق

نتايج حاصل از بهينهيابي و دستيابي به قاعده بهينه پولي در دوره اول و دوم نشان ميدهد
در هر دو دوره با افزايش وزن انحراف تورم و کاهش وزن شکاف توليد ،به ترتيب ضريب
 3مطابق خورسندي و همکاران ( ،)3133هدف اصلي سياست پولي در ادبيات جديد سياست پولي کنترل تورم بوده
و شکاف محصول هدف جانبي است .بنابراين ،در سناريوهاي ارائه شده به افزايش وزن انحراف تورم و کاهش وزن
شکاف توليد توجه شده است.
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تورم زياد و ضريب توليد کاهش مي يابد .اما تقريبا در همه سناريوها و در هر دو دوره
ضريب شکاف توليد بيشتر از ضريب انحراف تورم است.
همچنين در تمامي سناريوهاي بررسي شده به جز سناريوي اول ،حساسيت سياستگذار
پولي نسبت به انحراف تورم مي بايست در دوره دوم نسبت به دوره اول افزايش يابد .به
عبارت ديگر ،توجه بانک مرکزي نسبت به اهداف تورمي در دوره دوم بايد بيشتر از دوره
اول باشد .ليکن ،با توجه به صعودي بودن تورم در دوره دوم ،ميتوان بيان نمود سياست
گذار پولي به صورت بهينه عمل نکرده است.
عالوه بر اين ،ضريب شکاف توليد در دوره دوم بيشتر از دوره اول بوده است .اين نتيجه با
توجه به رکود شديد و رشد منفي اقتصادي دوره دوم؛ واکنش بهينه بانک مرکزي مبني
بر تمرکز بيشتر بر هدف رشد توليد را نشان ميدهد که با واقعيتهاي اقتصاد ايران سازگار
است.
همچنين واکنش نرخ رشد نقدينگي در دوره جاري نسبت به نرخ رشد دوره قبل در دو
دوره مورد بررسي ،کمي متفاوت بوده است .در هر دو دوره تغييرات نرخ رشد نقدينگي،
موافق سيکل و واکنش آن مثبت بوده است 3.ليکن ،با توجه به قاعده بهينه پولي پيشنهاد
ميشود سياستگذار پولي در دوره دوم واکنش شديدتري نسبت به نرخ رشد نقدينگي
دوره قبل در مقايسه با دوره اول نشان دهد.
نتايج قواعد بهينه پولي در دو دوره نشان ميدهد با افزايش وزن شکاف توليد ،ضريب
اهميت نرخ رشد نقدينگي بايد کاهشي و يا ثابت باشد .اين نکته نشان ميدهد با تمرکز
بيشتر بر افزايش توليد ،از اهميت رشد نقدينگي کاسته خواهدشد .به عبارتي ،سياست
پولي انبساطي در اقتصاد ايران به کاهش شکاف توليد کمک نخواهد کرد.
الزم به ذکر است قواعد بهينه استخراج شده بدون حضور شوکهاي اقتصادي و
غيراقتصادي ارائه شده است .در واقع در صورت وقوع شوکهاي غيرمنتظره واکنش
سياستگذار متفاوت خواهد بود و مطابق با تيلور ،اجراي قواعد بهينه بدون انعطافپذيري
مطلوب و صحيح نميباشد .قواعد بهينه ،صرفا مسير کلي حرکت و جهت اقتصاد را نشان
ميدهند و در صورت وقوع شوکها بايد بر اساس انعطافپذيري تغييراتي در اجرا و
پيادهسازي سياستها ايجاد نمود.

 3واکنش رشد نقدينگي در دوره جاري نسبت به نرخ رشد دوره قبل در دوره اول منفي اما بسيار کوچک است.
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 -7نتيجهگيري و پيشنهادها
بررسي نتايج تجربي سياستگذاري اقتصادي و پولي و تورمهاي باال در دهههاي اخير
اقتصاد ايران حاکي از عدم موفقيت کامل اين سياستها بوده است .يکي از راهکارهاي
ساماندهي سياستهاي پولي ،بکارگيري قواعد پولي در مقابل سياستهاي صالحديدي
است تا اعتبار سياستگذار پولي و اثربخشي سياستهاي پولي بهبود يابد .بررسي سياست
هاي پولي در ايران نشان مي دهد ،بانک مرکزي قاعده مشخصي را دنبال نکرده و بيشتر
بر اساس صالحديد عمل نموده است .سياست گذاران پولي در سال هاي اخير در مواردي
براي افزايش توليد و اشتغال ،سياست پولي انبساطي اعمال نمودند؛ ليکن ،به دليل ضعف
مکانيزم انتقال پولي به افزايش تورم به جاي افزايش توليد دست يافتند .در صورتي که با
اجراي سياست پولي قاعده مند ،زيان اجتماعي کمتري حاصل خواهد شد.
در اين مقاله با حداقل کردن تابع زيان بانک مرکزي شامل توان دوم متغيرهاي انحراف
تورم و رشد شکاف توليد ،نسبت به قيد مکانيزم انتقال پولي ،قاعده بهينه پولي استخراج
گرديد .معادالت مکانيزم انتقال پولي با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدينگي به عنوان متغير
کنترل برآورد گرديد .قاعده سياست پولي بهينه اقتصاد ايران نشان مي دهد متغيرهاي
انحراف نرخ تورم ،رشد شکاف توليد و مقدار دوره قبل متغير سياستي ،از عوامل تعيين
کننده قاعده بهينه بهشمار ميآيند.
نتايج برآورد ضرايب معادالت انحراف نرخ تورم و شکاف توليد حاکي از آن است که در
دوره اول نرخ رشد نقدينگي در کوتاهمدت با شکاف توليد رابطه مثبتي دارد .در اين دوره
کاهش نرخ رشد نقدينگي با کاهش توليد ،افزايش جزيي قيمتها را درپي داشته است که
اين افزايش قيمتها ،با افزايش انگيزه توليدکننده ،به افزايش توليد منجر خواهد شد .در
دوره دوم نيز رابطه نرخ رشد نقدينگي در کوتاه مدت با شکاف توليد مثبت است .بنابراين،
در شرايط رکود اقتصادي ،اجراي سياست انقباضي شديد در کوتاه مدت ،منجر به تعميق
رکود مي شود .اما سياست پولي انقباضي در طول زمان از طريق کنترل تقاضاي کل ،اثر
خود را بر کاهش تورم خواهد گذاشت؛ در نتيجه ،کاهش تورم در مرحله بعد اثر مثبتي بر
توليد خواهد داشت.
اين نتايج با توجه به مواجه بودن اقتصاد ايران با تورم باالي ناشي از رشد نقدينگي ،در
دهه اخير قابل توجيه است .به عبارت ديگر ،بانک مرکزي نمي بايست براي تحريک اقتصاد
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به تزريق نقدينگي روي مي آورد .قابل مشاهده است تنها دستاورد اين اقدامات ،نه رشد
اقتصادي بلکه تورم فزاينده بوده است.
بر اساس نتايج حاصل از برآورد قاعده بهينه پولي ،سياست گذار پولي با عمل به قاعده
بهينه در هر دو دوره نسبت به انحراف توليد و تورم عکسالعمل مناسب و سازگاري نشان
خواهد داد .مطابق با اين قواعد ،واکنش بانک مرکزي نسبت به مقدار باوقفه متغير سياستي
در کليه سناريوها و در هر دو دوره سازگار است.
قواعد استخراج شده پيشنهاد مي کند واکنش مقامات پولي نسبت به شکاف توليد در هر
دو دوره شديدتر از انحراف تورم باشد .همچنين واکنش نسبت به شکاف توليد در دوره
دوم نسبت به دوره اول در کليه سناريوها افزايش يافته است .مقايسه واکنش سياستگذار
پولي نسبت به انحراف تورم در دو دوره ،حاکي از افزايش حساسيت به کنترل تورم در
دوره دوم نسبت به دوره اول است؛ ليکن ،با توجه به صعودي بودن تورم در دوره دوم،
ميتوان بيان نمود سياست گذار پولي به صورت بهينه عمل نکرده است.
از اين رو ،بر اساس نتايج برآوردي اين مطالعه به سياست گذاران پولي توصيه مي شود
براي افزايش کارايي و موثرتر بودن سياست پولي ،رفتار خود را بر اساس قاعده خاصي
شکل دهند؛ زيرا قاعده مند بودن سياست ها ،زيان اجتماعي کمتري خواهد داشت.
همچنين ،اجراي سياستهاي باثبات ،داراي اعتبار و با انضباط پولي ،فضاي مناسبي براي
رشد اقتصادي و کاهش آثار منفي تورم ايجاد خواهد نمود.
رفتار بهينه سياستگذار مستلزم پاسخ تهاجمي به شوکهايي است که به اقتصاد وارد
ميشوند .اين موضوع بهويژه با توجه به فقدان شفافيت اطالعات و ثبات سياستهاي
اقتصادي در کشور که بخش قابل توجهي از تغييرات متغيرهاي وضعيت اقتصاد را به
تغييرات پيشبينينشده تبديل ميکند ،اهميت بيشتري مييابد.
نتايج به دست آمده در اين مقاله با شناسايي و وارد کردن شوکهاي ديگر و يا ارائه
مدلهايي براي توضيح رفتار اين شوکها تقويت خواهد شد .همچنين نتايج تجربي آن به
چگونگي محاسبه توليد بالقوه و تورم هدف در محاسبه انحراف توليد و تورم وابسته است
که مي توان در ساير مطالعات مورد توجه قرار داد .عالوه بر اين ،با توجه به اهميت سياست
هاي پولي  ،بررسي ساير روشها و ابزارها و ديگر انواع قواعد پولي مي تواند پيشنهادي براي
مطالعات آتي باشد.
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