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 چکیده

مند و صالحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی های پولی و مالی قاعدهاجرای سیاست
های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین دهه

تواند مسیر قاعده میهای پولی و مالی بر اساس بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست
 های متفاوتی برایدستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش

های تعادل عمومی پویای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل
این  رو دراینتصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابالت هستند. از 

های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج ها و در قالب مدلمطالعه در چارچوب نظریه بازی
گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این قاعده بهینه برای سیاست

ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی  تحقیق نشان داد که
ر دهمکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر 

بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر 
 شود.خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می

ای ههمکارانه و غیرهمکارانه، مدلنظریه بازی، قاعده سیاستی بهینه، بازی کلیدی:  هایواژه
 تعادل عمومی پویای تصادفی، اقتصاد ایران.
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مقدمه  -1  

 6گذاری صالحدیدیهای بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب سیاستتقابل استراتژی

مهم و مورد بحث ، یکی از موضوعات 9مند )تعهد به قاعده سیاستی(گذاری قاعدهو سیاست

های اقتصادی بوده است. در این مطالعات، اقتصاددانان به دنبال پاسخ به میان تئورسین

ند تواگذاری و استراتژی بین دولت و بانک مرکزی میاین سوال بودند که چه سیاست

مسیرهای دستیابی به سطح با ثبات متغیرهای کالن اقتصادی و رشد مطلوب اقتصاد را 

 گذار پولی و مالیهمچنین آیا تعهد به یک قاعده سیاستی توسط سیاستفراهم کند؟ 

 ود؟شنسبت به سیاست صالحدید، سبب دستیابی به سطح بهینه تورم یا تورم هدف می

گذاری بر مبنای قاعده، توسط و یا سیاست یگذاری صالحدیدمباحث مربوط به سیاست 

(، 6344) 5، کیدلند و پرسکات(3106) 4، فریدمن(6391) 9افرادی هماننند هنری سیمون

. آنان دیگران مورد بحث و بررسی قرار گرفتو  (6309) 4(، بارو و گوردون6340) 1کالوو

مند توسط مقام پولی به جای سیاست بیان کردند که اجرای سیاست پولی قاعده

-صالحدیدی در یک بازی استراتژیک با کارگزان بخش خصوصی آینده نگر و مطلع، می

 . نتایج مطلوبی برای اقتصاد داشته باشد تواند

بحث مربوط به اجرای قاعده سیاستی یکی از مشخصات اصلی مکتب پولی شیکاگو از 

بود. در این دوران دو قاعده مهم سیاستی توسط  6348تا اواخر دهه  6398اوایل دهه 

ی گذارای برای هدفهنری سیمونز و میلتون فریدمن مطرح شد. سیمونز به دنبال قاعده

تا نرخ  ای بودمدت بود و فریدمن به دنبال دستیابی به قاعدهها در کوتاهسطح ثابت قیمت

بعدها اقتصاددانانی مانند کیدلند (. 9864، 0گذاری نماید )تاواالسرشد ثابت پول را هدف

های تعادل ( در چارچوب نظریه بازی و مدل6309(، بارو و گوردون )6344و پرسکات )

ند، ماثبات کردند که اجرای سیاست پولی صالحدیدی نسبت به سیاست قاعدهعمومی 

شود که در این وضعیت تعادل از سبب ایجاد تورش تورمی در بخش واقعی اقتصاد می

                                                 
1 Discretionary policy 
2 Commitment to Policy Rule 
3 Simons 
4 Friedman 
5 Kydland & Prescott 
6 Calvo 
7 Baro & Gordon 
8 Tavalas  
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بدون  است. 6این موضوع درگیر با مسئله ناسازگاری زمانیجنبه اجتماعی ناکارا است و 

همواره در دنبال کردن برنامه بهینه در گذار پولی ممکن است مکانیسم تعهد، سیاست

  طول زمان، ناتوان باشد.

گذار پولی و مالی در قالب در طی سالیان اخیر، بررسی چارچوب استراتژی بین سیاست

 هایمند و تحلیل اقتصادی این موضوعات بر اساس مدلهای صالحدیدی و قاعدهسیاست

برخی از مطالعات از ابزار نظریه بازی اقتصادی متفاوتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

انجوردا  (،6301) 9آلسینا و تابلینیاند )سازی این نوع از مباحث استفاده کردهبرای مدل

(( و 9889) 5(، دیکسیت و المبرتینی9868) 4(، فراگتا وکارسانووا9869) 9و همکاران

تعادل عمومی های و مدل 1های تعادل عمومیبرخی از مطالعات دیگر درچارچوب مدل

                                                 
1 Time Inconsistency 

ود که شکند به دلیل عدم ترسیم اطالعات آینده، باعث میگذاری دولتی که به طور صالحدیدی رفتار میسیاست

های اقتصادی قرار دهد. این خود را به صورت اطالعات کامل در اختیار بنگاههای آتی دولت نتواند اطالعات سیاست

های آتی را به صورت انتظارت تورمی برآورد کنند. از آنجایی که ها اقتصادی سیاستشود که بنگاهمسئله باعث می

اد تعادلی در اقتصوز بیهای بنگاه در طول زمان و براین انتظارت الگو خاصی ندارد، به ناسازگاری زمانی در تصمیم

توانند این مشکل ناسازگاری زمانی را مند رفتار کنند، میها اگر بتوانند بر اساس سیاست قاعدهشود. دولتمنجر می

 (.6939)باستانی فر،  تاحدی از بین ببرند
2 Alesina & Tabellin 

ی گاری زمانی سیاست پولی نه تنها به هماهنگها نشان دادند که مسئله ناسازآلسینا و تابلینی در چارچوب نظریه بازی

های پولی وقتی سیاستهای پولی و مالی وابسته است، بلکه به درجه استقالل بانک مرکزی نیز مرتبط است. سیاست

ود. شو مالی با هم هماهنگ نباشند، رژیم پولی همراه با تعهد، لزومًا بیش از رژیم صالحدیدی سبب بهبود رفاه نمی

طور واند بهتنمی« قاعده یا صالحدید»گیرد. بنابراین انتخاب بین از بازیکنان در وضعیت بدتری قرار می حداقل یکی

 مستقل از تصمیم درباره درجه هماهنگی سیاست پولی و مالی رخ دهد.
3 Engwerda et al. 
4 Fragettaa & Kirsanova 
5 Dixit & Lambertini 

اگر هیچ نوع سیاست تعهد و یا رهبری در ساختار بازی وجود نداشته -6دهد که نتایج تحقیق این دو محقق نشان می

شود. در این وضعیت باشد، تقابل بین بانک مرکزی محافظه کار و مقام مالی منجر به پیامدهای بهینه فرعی می

 -9 .باشدمیخواهند، گذار میتر و قیمت در سطح باالتر نسبت به آنچه را که دو سیاستمحصول در سطح پایین

مسئله سازگاری زمانی سیاست -9کند. تری نسبت به رهبری پولی ایجاد میرهبری سیاست مالی، محصول مرجح

گذار، تعادل بهینه تعهدات به یک قاعده مشخص برای هر دو سیاست -4تواند با تعهد به قاعده حل شود.پولی می

ر تکنند، تعادل نش سطح محصول پایینحدیدی دنبال میوقتی هر دو مقام سیاست صال -5آورد. دست میدوم را به

 آورد.دست میگذار بهآل هر دو سیاستو قیمت باالتر را نسبت به نقطه ایده
6 General Equilibrium 
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های کینزین جدید( به بررسی این نوع از تقابالت پرداختند )والی و )مدل 6پویای تصادفی

دهد که تعهد به یک قاعده سیاستی های اکثر محققین نشان می(. یافته9868، 9کاروالهو

ند نتایج تواگذار پولی و مالی، میهای صالحدیدی توسط سیاستبهینه نسبت به سیاست

شود تا عموم با دانستن این تری در اقتصاد داشته باشد و این موضوع سبب میمطلوب

 قاعده بهینه، انتظاراتشان را به درستی شکل دهند. 

 های پولیگذران با اجرای سیاستهای اخیر در اقتصاد ایران، سیاستده از طرف دیگر طی

اقتصادی از جمله  و مالی صالحدیدی، همواره سبب تشدید نوسانات در متغیرهای کالن

رو استخراج یک قاعده سیاستی بهینه پولی و اند. از اینتورم، اشتغال و حجم پول شده

مالی و چگونگی واکنش ابزارهای سیاستی به تغییر در در وضعیت متغیرهای اقتصاد کالن، 

ن یتواند یکی از راهکار در جهت نیل به اهدف تثبیت متغیرهای کالن اقتصاد باشد. بنابرامی

های تعادل عمومی شود تا با به کارگیری ابزار نظریه بازی و مدلدر این مطالعه سعی می

در اقتصاد  گذار پولی و مالیپویای تصادفی، به دنبال دستیابی به قاعده بهینه برای سیاست

ایران باشیم و بعد این موضوع را بررسی کنیم که در چارچوب چه بازی بین دولت و بانک 

های وارده خواهند تری به نوسانات و شوکگذاران واکنش و پاسخ مناسباستمرکزی، سی

دهیم که در کدام بازی بین مقام داد. از طرف دیگر این مهم را نیز مورد بررسی قرار می

 توان به زیان اجتماعی کمتری و معیار رفاه بیشتر دست یافت. پولی و مالی می

های تعادل عمومی یه بازی و ارتباط آن با مدلبرای این منظور در بخش دوم مفهوم نظر

را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیشینه پژوهش و مطالعات تجربی در 

ای در بخش سوم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش چهارم به بررسی مدل پایه

در چارچوب سیاست پولی و مالی قاعده بهینه اقتصاد خواهیم پرداخت. در بخش پنجم 

را استخراج خواهیم کرد. پارامترهای مورد استفاده در  همکارنه و غیرهمکارانههای بازی

سازی معادالت تعادلی در بخش ششم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در مدل و شبیه

 های سیاستی انجام خواهد شد.بندی نهایی و ارائه توصیهنهایت، جمع

 های تعادل عمومی و تعادل عمومی پویای تصادفیها، مدلبازیتئوری  -2
باشد که در بستر ها و تضادها میای از همکاریهای اجتماعی، شامل طیف گستردهزندگی

ر توانند دگیرند. در این بازی، بازیکنان متعددی وجود دارند که مییک بازی شکل می

                                                 
1 Dynamic Stochastic General Equilibrium 
2 Valli & Carvalho 
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 توانند در مقابل یکدیگر ایستادگیهمچنین میکنار هم قرار گیرند و باهم همکاری کنند و 

تر شدن تعامالت اجتماعی میان این بازیکنان، دانشمندان در علوم مختلف کنند. با پیچیده

اند. نظریه ها انجام دادهها و منازعههای این همکاریهای مهمی برای درک ریشهتالش

و  توانند به بهترین بردان میدر نظریه بازی، بازیکن بازی یکی از این تالش بوده است.

برنده جایزه نوبل  6. آومنهای تعادلی با توجه به رفتارهای رقیب خود، دست یابندپیامد

کند که نظریه بازی در ارتباط با دنیای اطراف ماست و این توانایی را بیان می 9885سال 

رو یک کند و از ایندهد را برای ما بیان دارد تا چیزهایی را که در جهان واقعی رخ می

  .9ارتباط تنگاتنگی بین نظریه بازی و جهان پیچیده اطراف وجود دارد

نظریه بازی که به بررسی تقابالت بشر و تصمیمات در شرایط تعاملی بین تصمیم گیرندگان 

باشد و یک چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل مسائل اقتصادی نیز میپردازد، می

نظریه در فضای اقتصاد کالن، به روشی قابل نمایان است. در چارچوب کاربردهای زیاد این 

گذار مالی( و های اقتصاد کالن، دو بازیکن مهم وجود دارد: یکی دولت )سیاستتئوری

باشند. این دو بازیکن نقش مهمی در تعیین گذار پولی( می)سیاست دیگری بانک مرکزی

توانند در تقابل با یکدیگر، مسیر و میکنند های اقتصادی هر کشوری ایفا میسیاست

دستیابی به شرایط باثبات اقتصادی را فراهم کنند. در طول دستیابی به اهداف مورد نظر، 

های مختلفی را به اجرا درآورند. به عنوان نمونه دو توانند استراتژیاین دو بازیکن می

نند با هم همکاری توابازیکن در طول مسیر بازی برای رسیدن به اهداف مشترک می

رفتار  9کنند، یا در طول مسیر بازی به طور غیرهمکارانه و بر اساس راه حل تعادلی نش

پیرو -های خود را بر بازیکن دیگر تحملی کنند )بازی رهبرتوانند استراتژیکنند و یا می

آن  وهایی که در آن توافقی بین بازیکنان در حین بازی انجام گیرد یا استاکلبرگ(. بازی

آور باشد به عنوان بازی همکارانه و اگر توافقی بین بازیکنان صورت توافق عملی و الزام

های غیرهمکارانه شناخته آور و یا عملی نباشد به عنوان بازینگیرد و این توافق الزام

شوند. همچنین بازی استاکلبرگ نوعی از بازی غیرهمکارانه است که در این نوع از می

و  4نی که قدرت تحمیل استراتژی خود را بر بازیکن دیگر دارد به عنوان رهبربازی، بازیک

                                                 
1 Aumann 

ها و چگونگی ورود نظریه بازی در اقتصاد کالن مدرن به بازی نظریهبرای مطالعه بیشتر در ارتباط با تاریخچه 2 

Mahmoudinia et al. (2017) .مراجعه شود 
3 Nash Equilibrium 
4 Leader 
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نامیده  6دهد به عنوان پیروبازیکن دیگری که به استراتژی بازیکن رهبر واکنش نشان می

 شود.می

کند که نظریه بازی بیان می« فلسفه نظریه بازی»ای با عنوان ( در مقاله9885) 9براین

کاربردی است که برای بررسی رفتار اجتماعی بشر و تقابل  ای از ریاضیاتشاخه

افرادی مانند فن نیومن  (.9885شود )براین، ها و منطق تضادها بکار برده میاستراتژیک

ها با بازیو دیگران به تعمیم و توسعه نظریه 5، جان نش4، ارو و دبرو9و مورگن اشتاین

ها برای توسعه مفاهیم ریاضی بازیاز نظریهاستفاده از ابزارهای ریاضی پرداختند و یا 

در نظریه  58و  48کند انقالبی که در دهه ( بیان می9889) 1اند. جیوکولیاستفاده کرده

(، فن نیومن و مورگن اشتاین 6394، 6390ها توسط افرادی همچون فن نیومن )بازی

وم تعادل و ( در ارتباط با مفه6356-6358(، همچنین دستاوردهای جان نش )6344)

 4ها و تعادل نش، به اثبات قضیه وجود( که با تکیه بر نظریه بازی6354کارهای ارو و دبرو )

قطه های نگیری دستاوردهای بزرگی در ریاضیات همانند، تکنیکپرداختند، سبب شکل

ثابت، نظریه دوالیتی، جبرخطی، تجزیه و تحلیل تحدب و غیره گردیده است )جیوکولی، 

ند، کبیان می« نظریه اقتصادی به سبک ریاضی»ای با عنوان ( درمقاله6304و )(. دبر9889

به  6090اگر بخواهیم زمانی را برای تولد اقتصاد ریاضی درنظر بگیریم، آن زمان به سال 

، 6090کند اگر سال گردد. دبرو در ادامه بیان میبرمی 0کورنوی منتشر شده توسط مقاله

اقتصاد  68را شروع نمادین6344توان سال از اقتصادی ریاضی باشد، آنگاه می 3تولد نمادین

دانست  «نظریه بازی و رفتار اقتصادی»ریاضی با کار فن نیومن و مورگن اشتاین در کتاب 

 (. 6304)دبرو، 

ای از تعامالت اقتصادی در جامعه را های تعادل عمومی، توصیف سادهاز طرف دیگر مدل

در این جامعه، افراد آزادانه به دنبال منافع شخصی خودشان هستند.  دهد کهنشان می

                                                 
1 Followers 
2 Bruin 
3 Von Neuman & Morgenstain 
4 Arrow & Debreu 
5 John Nash 
6 Giocoli 
7 Existence Theorem 
8 Cournot 
9 Symbolic Birthday 
10 Symbolic Beginning 
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های رقابتی وجود دارند و دارای کارایی نتیجه اصلی نظریه تعادل عمومی این است تعادل

کند تا رفتار عرضه کننده، تقاضا کننده و پارتویی است. تئوری تعادل عمومی تالش می

بالت در این بازارها توضیح دهید. این تئوری اولین بار ها در کل بازار را به همراه تقاقیمت

( در ارتباط با مدل تعادلی در تبادل بازار رقابتی معرفی شد و به 6040توسط والراس )

 .9نیز شناخته شده است 6تعادل والراس

یه های تعادل عمومی و نظردهد که ارتباط تنگاتنگی بین مدلهای محققین نشان مییافته

سازی در اقتصاد از جمله های مدلها، بسیاری از تکنیکود دارد. نظریه بازیها وجبازی

های تعادل عمومی را تحت تاثیر قرار داد. در دهه پنجاه جان نش دو مقاله بنیادی مدل

 nهای نقاط تعادل در بازی» و دیگری با عنوان« های غیرهمکارانهبازی»یکی با عنوان 

به اثبات وجود تعادل  9مقاالت با استفاده از تئوری نقطه ثابت را منتشر کرد و در این «نفره

، 4نش در هر بازی محدود پرداخت. او اثبات کرد که در یک بازی غیرهمکارانه متناهی

 5حداقل یک نقطه تعادل وجود دارد. بعد از این دستاورد بزرگ، افرادی همانند دبرو

وجود تاورد بزرگ نش به بررسی و اثبات ( با الهام از این دس6354) 1(، ارو و دبرو6359)
های تعادل عمومی از جمله تعادل عمومی والراسی پرداختند و بعدها در مدل 4نقطه تعادل

(، 6355) 0تر با خصوصیاتی تعادلی دیگری توسط افرادی همانند گالهای عمومیاثبات

( و 9885) 69(، فلرنزانو6335) 66کالل-(، مس6346) 68(، ارو و هان6351) 3نیکایدو

 دیگران مورد بررسی قرار گرفت.

های کینزین جدید نیز های تعادل عمومی پویای تصادفی که به مدلاز طرف دیگر مدل

باشند. تفاوت مهمی که بین های تعادل عمومی میشناخته شده است، تعمیمی از مدل

                                                 
1 Walrals Equilibrium 

   Gintis & Mandel (2012)و  Bewley  (2007)های تعادل عمومی بهبرای مطالعه بیشتر در ارتباط با مدل9 

 رجوع شود.
3 Fixed point theorem 
4 Finite Non-Cooperative Game 
5 Debreu 
6 Arrow & Debreu 
7 Existence of an Equilibrium Point 
8 Gale 
9 Nikaido 
10 Arrow & Hahn 
11 Mas-Colell 
12 Florenzano 
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است که  های تعادل عمومی پویای تصادفی وجود دارد اینهای تعادل عمومی و مدلمدل

های پویا هستند و به این معنی است که مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل

دهد. ها دارد و اقتصاد را در طول زمان مورد بررسی قرار میزمان نقش مهمی در این مدل

اد دهند که اقتصها، تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مدنظر قرار میهمچنین این مدل

های تصادفی، نظیر تغییرات تکنولوژی و غیره قرار گیرند. این تاثیر شوکتواند تحت می

اند و ها و دستمزدها، بنا نهاده شدهها، بر اساس فرض چسبندگی اسمی در قیمتمدل

 های پولی و مالی دارد. امروزه کاربردهای فراوانی در مسائل مربوط به سیاست

 پیشینه پژوهش  -3
ازی سبا استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به شبیه (6938) 6انواری و همکاران

قاعده کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره حداقل سازگار با اهداف 

ای ههای کینزی جدید به عنوان یکی از روشاقتصادی اسالمی پرداختند. محققین از مدل

رخ این تحقیق نشان داد که پیش نیاز کنترل نآنالیز سیاست پولی استفاده کردند. نتایج 

 بهره در حداقل ممکن، رسیدن تورم به کمترین مقدار تعیین شده به عنوان هدف است.

( به بررسی تعیین قاعده پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران 6939) 9شاهمرادی و صارم

دهد یتحقیق نشان م با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختند. نتایج این

شود و همچنین نرخ که افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش تورم در اقتصاد ایران می

 رشد پول اثری بر شکاف تولید ندارد. 

های استاکلبرگ، به بررسی ( در چارچوب نظریه بازی6935) 9نیا و همکارانمحمودی

ایران پرداختند. این محققین با تقابل استراتژیک بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد 

ی به اند که سرعت همگرایهای دیفرانسیلی به این نتیجه رسیدهاستفاده از تکنیک بازی

سمت تعادل در متغیرهای اقتصاد کالن از جمله بدهی دولت، زمانی که دولت و بانک 

-ای مشخص و بر اساس ساختار اطالعاتی حلقه باز رفتار میمرکزی در چارچوب قاعده

 تر است.کنند، بیش

های مختلف با بانک مرکزی ( به بررسی همکاری بین دولت9889) 4آرله و همکاران

گذار پولی مشترک پرداختند. آنان نشان دادند که کشورهای منطقه اروپا با سیاست

                                                 
1 Anvari et al. (2012) 
2 Shahmouradi & Sarem (2014) 
3 Mahmoudinia et al. (2017) 
4 Aarle et al. 
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را افزایش دهند. نتایج  های کالن بین خوداند تا همکاری در سیاستمشترک، در تالش

گذاران مالی کارا دهد که هماهنگی سیاستی، اغلب برای سیاستن میتحقیق آنان نشا

 شود. برای بانک مرکزی اروپا می 6های مالی، منجر به بهبود پارتواست و هماهنگی سیاست

-( به بررسی شناسایی رژیم رهبر در ارتباط با تقابل بین سیاست9868) 9فراگتا و کارسانوا

لیس، آمریکا و سوئد پرداختند. به منظور بررسی تجربی گذار پولی و مالی در سه کشور انگ

این تقابل، آنان از مدل تعادل عمومی ساختاری از یک اقتصاد باز با استفاده از روش بیزین 

استفاده کردند. محققین این مقاله بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه دست یافتند که 

 و مالی تحت رژیم رهبری مالی فعالیت گذارن پولیدر کشوهای انگلستان و سوئد، سیاست

 کنند. کنند و همچنین در آمریکا مقامات پولی و مالی تحت رژیم نش رفتار میمی

های پولی و مالی در کشور برزیل ( به بررسی تقابل بین سیاست9869) 9سائولو و همکاران

طرح  نوعپرداخت. آنان به بررسی سیاست بهینه بین دولت و بانک مرکزی در قالب سه 

طور مستقل تابع زیان رفاه خود را به عنوان زمانی که هر نهاد به -همکاری پرداختند. الف

وقتی یک نهاد به عنوان حرکت کننده  -کند. بتعادل نش در فرم بازی نرمال حداقل می

 4کند که این مکانیسم به راه حل استاکلبرگاول و نهاد بعدی به عنوان پیرو حرکت می

کنند. نتایج این تحقیق نشان طور همکارانه رفتار میوقتی نهادها به -جمطرح است. 

دهد که وقتی دولت و بانک مرکزی در قالب بازی استاکلبرگ رفتار کنند که در آن می

یان صورت زسیاست پولی به عنوان رهبر و سیاست مالی به عنوان پیرو عمل کنند، در آن

 بد. یادر رفاه به کمترین حد خود کاهش می

( در یک مدل تحت نااطمینانی، به بررسی مسئله تثبیت بدهی 9861انجوردا و همکاران )

در بازی بین مقام پولی و مالی در قالب سه بازی همکارانه، غیرهمکارانه و استاکلبرگ 

دهد که زمانی که دولت و بانک مرکزی انتظار نتایج این تحقیق نشان می پرداختند.

ری را ت، تالش فعالگذارینده داشته باشند، آنگاه این دو سیاستنااطمینانی نسبت به آ

 دهند. ترین حالت ممکن را انجام میبرای رسیدن به سطح مطلوب بدهی، درسریع

-های استراتژیک در چارچوب مدلتشریح مدل تحقیق بر اساس بازی -4

 برای اقتصاد ایران DSGE های
                                                 

1 Parto Improvement 
2 Fragettaa & Kirsanova 
3 Saulo et al. 
4 Stackelberg Solution 
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های اولیه مورد استفاده قرار گرفته شده در تجزیه و تحلیل کوتاه مدت اقتصاد کالن، مدل

 ISشامل منحنی فیلیپس )عرضه کل(، منحنی  ایمدل ساده از سیستم سه معادلهتوسط 

ای همانند قاعده تیلور برای سیاست پولی بیان شده است. این کارها )تقاضای کل( و قاعده

( 6330) 9( توضیح داده شده و توسط بین6333)  9(، بال6334) 6ابتدا توسط اسونوسون

ها ها وارد بود این است که در این مدلمورد بررسی قرار گرفت. نقدی که به این مدل

کارسانووا و همکاران رو کنند. از اینهای و دولت نقشی را در مدل ایفا نمیسیاست مالی

زا کردن نقشی برای مقام مالی و دولت در ( با درون9869و سائولو و همکاران ) (9885)

 ها، به سیستمای شبیه معادله بدهی در این مدلها و همچنین اضافه کردن معادلهاین مدل

ا به گذار پولی و مالی رتواند تقابل استراتژیک بین سیاستپنج معادله رسیدند که می

 خوبی توضیح دهد.

د شود تا با وارن در نظر گرفته شده، سعی میدر مدلی که در این مقاله برای اقتصاد ایرا

کردن بخش نفت در این معادالت و اهمیت قائل شدن برای پول به جای نرخ بهره، به 

عنوان ابزار مقام پولی در اقتصاد ایران، به دنبال دستیابی به قاعده یا تابع عکس العمل 

یرهمکارانه باشیم. سپس های همکارانه و غهای پولی و مالی در چارچوب بازیبرای مقام

رهای های نفتی بر متغیسازی این مدل برای اقتصادی ایران، به بررسی اثرات شوکبا شبیه

 ها مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اقتصاد کالن و از طرفی زیان اجتماعی در بازی

. کنندمیهای پولی و مالی توابع زیان را نسبت به شرط تعادل در اقتصاد حداقل مقام

های سیاست کنند و خودشان را به قاعدهگذران مسئله بهینه سازی را حل میسیاست

ا های برای انحراف از این قاعدهکنند و در طول مسیر بازی هیچ انگیزهبهینه متعهد می

 گذار پولی و مالی، معادالت تعادلیندارند. در ابتدا برای استخراج قاعده بهینه برای سیاست

 دهیم.د بررسی قرار میرا مور

طور که خواهیم پرداخت. همان ISابتدا به معرفی معادله تقاضای کل یا همان منحنی 

تواند با ( بیان کردند، معادله تقاضای کل در اقتصاد می9868( و والش )9889وودفورد )

مسئله بهینه کردن مطلوبیت فرد ناشی از مصرف نسبت به قید بودجه پیش روی فرد 

 زایی را برای دولتآید. اما از آنجایی که ما در این مطالعه قصد داریم تا نقش درون دستبه

                                                 
1 Svensson 
2 Ball 
3 Bean 
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رو باید معادله تقاضای کل را طوری تعمیم دهیم تا بتوانیم اثرات در نظر بگیریم، از این

بدهی عمومی و یا مخارج دولتی بر روی تقاضای کل را در نظر بگیریم. اقتصاددانان، در 

های مهمی برای وارد کردن نقش دولت در معادله تقاضای کل انجام الشهای اخیر تسال

، ISبا در نظر گرفتن کسری بودجه اولیه در معادله  (6334) 6دادند. برای مثال نوردهس

با در نظر گرفتن بدهی عمومی و مخارج دولت در معادله ( 9885کارسانووا و همکاران )

IS( با در نظر گرفتن بدهی عمومی در معادله 9869) 9، و سائولو و همکارانIS به تعمیم ،

 معادله تقاضا کل اولیه پرداختند.

کنیم که با وارد شدن اثرات بدهی در معادله تقاضای کل، معادله در این مطالعه فرض می

 : 4باشدمیزیر صورت معادله به 9در فرم لگاریتم خطی سازی شده ISمنحنی 

(6) x̂t = Etx̂t+1 − σ(ît − Etπ̂t+1) + αb̂t + vt 

نشان دهنده شکاف محصول )تفاوت بین محصول واقعی و بالقوه(،  x̂tکه در این معادله 

ît  نرخ بهره اسمی از وضعیت پایدار، انحرافEt  بیان کننده ارزش انتظاری تورم دوره بعد
(πt+1)  و شکاف محصول دوره بعد(x̂t+1) ،b̂  ،موجودی واقعی بدهی دولتσ > 0 

نشان دهنده حساسیت شکاف محصول نسبت به بدهی  𝛼ای، کشش جانشینی بین دوره

 . 5نشان دهنده شوک تقاضای کل در اقتصاد است vtو 

زار تواند ابشود و نمیصورت دستوری تعیین میاز آنجایی در اقتصاد ایران نرخ بهره به 

مناسبی برای تعیین قاعده سیاستی باشد، از این رو حجم پول و نرخ رشد حجم پول 

از  .1های سیاستی باشدگیریتری برای بانک مرکزی برای تصمیمتواند ابزار مناسبمی

 :توان به شکل معادله زیر بازنویسی کرد( را می6)رو معادله این

                                                 
1 Nordhaus 
2 Saulo et al. 
3 Log-linearized form 

   and et al.Saulo(9869)و  and et al.   Kirsanova(9885)رجوع شود به  4 

 ( نشان دهنده انحراف لگاریتم واقعی متغیر از سطح باثباتش است.X̂)در باالی هر متغیر عالمت حد  5 
 Walsh توان از متغیر رشد حجم پول به جای نرخ بهره استفاده کرد، بهدر این موضوع که میبرای مطالعه بیشتر  6

  Mtطور استخراج کرد: با فرض اینکه این ارتباط را این همچنین( رجوع شود. 6939( و شاهمرادی و صارم )9868)

 اقتصاد باشد، آنگاه در تعادل داریم:سطح محصول در  Yt سطح قیمت و Ptسرعت گردش پول،  Vtحجم پول، 
MtVt = PtYt 

 توانیم رابطه زیر را نیز داشته باشیم:از طرف دیگر می
Mt+1Vt+1 = Pt+1Yt+1  

 یا
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(9) x̂t = Etx̂t+1 − σ(μ̂t − Etπ̂t+1) + αb̂t + vt 

 باشد. به عنوان نرخ رشد حجم پول در اقتصاد می μ̂tکه در این معادله، 

و وارد کردن بدهی عمومی  مطالعهزا فرض کردن نقش دولت در این از طرف دیگر با درون

در تقاضای کل، در این مرحله باید مدلی را برای بدهی عمومی استخراج کنیم. در این 

شود که بدهی دولت رابطه مستقیمی با انباشت بدهی دوره قبل و مخارج معادله فرض می

مالیاتی و خلق پول )تفاوت در پایه  دولت و همچنین رابطه منفی با سهمی از درآمدهای

 صورت زیر نشان داده شود:تواند بهپولی در دو دوره( دارد. معادله بدهی دولت می

(9) Bt = (1 + r
∗)Bt−1 + Gt − τ Xt − (Mt −Mt−1) 

مخارج  𝐺𝑡نرخ بهره تعادلی،  ∗rنشان دهنده بدهی اسمی دولت،  Btکه در این معادله 

حجم پایه پولی در اقتصاد باشد.  Mtدرآمد اسمی دولت و  Xtنرخ مالیات،  τاسمی دولت، 

صورت ها و فرض اینکه نرخ ناخالص تورم به( بر سطح قیمت9با تقسیم کردن معادله )

πtمعادله =
Pt

Pt−1
باشد و همچنین با فرض اینکه حجم پایه پولی از یک دوره به دوره   

به صورت معادله زیر بازنویسی  (9در حال رشد است، آنگاه معادله ) μtدیگر با نرخ رشد 

 شود:می

(4) bt = (1 + r
∗)
bt−1
πt

+ gt − τ xt − μt
mt−1
πt

 

 داریم: (6333) 6( به روش اوهلیگ4با خطی سازی لگاریتمی معادله )

(5) 
b̅ + b̅b̂t = (1 + r

∗)
b̅

π̅
(1 + b̂t−1 − π̂t) + g̅ + g̅ĝt − τx̅ − τx̅x̂t

−
μ̅m̅

π̅
(1 + μ̂t + m̂t−1 − π̂t) 

 از آنجایی که در وضعیت پایا

(1) 
b̅ = (1 + r∗)

b̅

π̅
+ g̅ − τx̅ −

μ̅m̅

π̅
 

 معادله بدهی در فرم لگاریتم خطی سازی شده به شکل زیر است:آنگاه باشد، می

                                                 
Mt(1 + μ)Vt(1 + gv) = Pt(1 + π)Yt(1 + r) 

 توانیم رابطه زیر را استخراج کرد:آنگاه با توجه به معادله اول، می
(1 + μ)(1 + gv) = (1 + π)(1 + r) 

gvآنگاه با فرض اینکه  = 1)باشد، آنگاه با توجه به اینکه  0 + π)(1 + r) = (1 + i) در  باشد، از این رومی

μ وضعیت تعادل ، = iباشد.می 
 

1 Uhlig 
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(4) b̂t =
(1 + r∗)

π̅
(b̂t−1 − π̂t) +

g̅

b̅
ĝt − τ

x̅

b̅
 x̂t

−
μ̅m̅

π̅b̅
(μ̂t + m̂t−1 − π̂t) 

نشان دهنده مقدار با ثبات آن  (X̅که در این معادالت نیز عالمت بار بر روی هر متغیر )

 باشد.نشان دهنده انحراف لگاریتم آن متغیر از مقدار با ثباتش می X̂متغیر و 

از طرف دیگر منحنی عرضه کل )منحنی فیلیپس( با فرض چسبندگی قیمتی بر اساس 

صورت معادله زیر ها به( را بر اساس مسئله ماکزیمم سازی سود بنگاه6309) 6مدل کالو

 :9شودنشان داده می

(0) π̂t = βEtπ̂t+1 + kx̂t + ηt 

πکه در این معادله 
t

یا همان تورم جاری، به انتظارات نرخ تورم دوره بعد و شکاف جاری  

κمحصول وابسته است. پارامتر  > میزان حساسیت تورم نسبت به شکاف محصول را  0

ی شوک تورمی نشان دهنده ηtای و فاکتور تنزیل درون دوره βکند، گیری میاندازه

( را 0توان معادله )ها، میشده در دادهاما به منظور درک پایداری تورم مشاهده باشد. می

های تورم، تعمیم داد و به معادله زیر در فرم لگاریتم خطی سازی با اضافه کردن وقفه

 :9دست یافت 

(3) π̂t = (1 − θ)βEtπ̂t+1 + θπ̂t−1 + kx̂t + ηt 

نگر در تعیین قیمت اغلب به عنوان اندازه از درجه رفتار گذشته  θکه در این فرمول پارامتر

 نیز معروف است. 4کینزین هیبریدی( به منحنی نئو3شود. همچنین معادله )توصیف می

توانیم توابع زیان برای بانک مرکزی و دولت را مشخص کنیم و سپس در این مرحله می

سب ای منادست آمده، به قاعدهبا حداقل کردن این توابع زیان نسبت به قیود تعادلی به

 برای مقام پولی و مالی دست یابیم.

کنیم بانک مرکزی سعی دارد تا در یک افق نامحدود، انحراف تورم از سطح فرض می

رو هدف، سطح محصول از سطح هدف و رشد پول از سطح هدف را حداقل کند. از این

 شود:( نشان داده می68تابع زیان بانک مرکزی به صورت معادله )

                                                 
1 Calvo 

 رجوع شود. Woodford( 9889)و  Walsh (9868تم )رای استخراج این معادله به فصل هشب 9 

 رجوع شود. Walsh (9868)به فصل ششم  9 
4 Hybrid 
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(68) 
min
π̂t،x̂t،m̂t

Et {
1

2
 ∑  βt (γ1π̂t

2 + γ2x̂t
2 + γ3μ̂t

2)

∞

t=0

} 

های مثبت بر روی انحراف تورم به ترتیب نشان دهنده وزن γ3 و  γ1  ،γ2در این معادله 

تابع از سطح هدف، شکاف محصول و انحراف رشد پول از سطح هدف است که به صورت 

 شوند.درجه دوم نشان داده می

کنیم دولت سعی دارد تا در یک افق نامحدود، انحراف همچنین از طرف دیگر فرض می

تورم از سطح هدف، سطح محصول از سطح هدف و مخارج دولت از سطح هدف را حداقل 

 شود:( نشان داده می66رو تابع زیان مقام مالی به صورت معادله )کند. از این

(66) 
min
π̂t،x̂t،ĝt

Et {
1

2
 ∑  βt (δ1π̂t

2 + δ2x̂t
2 + δ3ĝt

2)

∞

t=0

} 

مقام مالی بر روی های مثبت به ترتیب نشان دهنده وزن δ3 و δ1 ، δ2در این معادالت 

 انحراف تورم از سطح هدف، شکاف محصول و انحراف مخارج دولت از سطح هدف است.

های نفتی را توان اثرات شوکاز طرف دیگر از طریق معادله پایه پولی بانک مرکزی می

 د:صورت معادله زیر باشکنیم که معادله پایه پولی بانک مرکزی بهوارد مدل کرد. فرض می

(69) Mt = DCt + FRt 

به بانک مرکزی و  هاو بانک ی خالص بدهی دولتنشان دهنده DCtکه در این معادله 

FRt  ذخایر خارجی یا خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است. از طرف دیگر برای بررسی

کنیم ذخایر خارجی بانک مرکزی به اثرات نفتی در اقتصادی، به صورت ساده فرض می

درآمدهای نفتی دولت به بانک مرکزی وابسته است که به صورت میزان فروش مستقیم 

 شود:( نشان داده می69معادله )

(69) FRt = FRt−1 + φ OILt 

کنیم که دولت مابقی درآمدهای نفتی خود را به عنوان سپرده نزد همچنین فرض می

رو افزایش درآمدهای نفتی سبب کاهش خالص کند و از اینبانک مرکزی نگهداری می

 شود.بدهی دولت به بانک مرکزی می

(64) DCt = DCt−1 − (1 − φ) OILt 

( بر سطح قیمت، و سپس با روش لگاریتم 64( و )69( و )69با تقسیم کردن معادالت )

 یابیم:خطی سازی، به معادالت زیر دست می

(65) 
m̂t =

dc̅̅ ̅

m̅
dĉt +

fr̅

m̅
fr̂t 
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(61) 
fr̂t =

1

π̅
(fr̂t−1 − π̂t) + φ

oil̅̅ ̅

fr̅
oil̂t 

(64) 
dĉt =

1

π̅
(dĉt−1 − π̂t) − (1 − φ)

oil̅̅ ̅

dc̅̅ ̅
oil̂t 

 ه بهکند کدرآمدهای نفتی دولت نیز از یک فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت می

 شود:صورت معادله زیر نشان داده می

(60) oil̂t = ρoiloil̂t−1 + ℵt 

 باشد.های نفتی مینشان دهنده شوک ℵtکه در این معادله، 

 اهبازیدر چارچوب نظریه سیاست پولی و مالی استخراج قاعده بهینه  -5
های پولی و مالی در چارچوب دو بازی در ادامه به بررسی و استخراج قاعده بهینه سیاست

 همکارانه و غیرهمکارنه بین دولت و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

 استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب بازی غیرهمکارانه  -5-1

و بانک مرکزی به عنوان دو بازیکن، هر کدام  کنیم که دولتدر این نوع از بازی فرض می

به طور مستقل در تالش هستند تا تابع زیان خود را نسبت به قیود تحت بررسی حداقل 

ای از تعادل نش شامل مجموعه کند.کنند و هر بازیکن بر اساس تعادل نش رفتار می

خ را رد و بهترین پاسهای بازیکن است که بیشترین پیامد را برای او به همراه دااستراتژی

ر ای برای تغییدهد و در این تعادل، بازیکن هیچ انگیزهبه استراتژی بازیکن دیگر می

 استراتژی در بازی ندارد. 

دست آوردن قاعده بهینه یا تابع عکس العمل بهینه مقام کنیم برای بهابتدا فرض می 

کند. در این ( حداقل می3( و )9پولی، بانک مرکزی تابع زیان خود را نسبت به قیود )

 :شودصورت معادله زیر نشان داده میحالت تابع الگرانژ بانک مرکزی به

 

(63) 
 

𝑙𝑡 =∑ βt 

(

 
 
 

(
1

2
γ1π̂t

2 +
1

2
γ2x̂t

2 +
1

2
γ3μ̂t

2) +

λ1،t(x̂t − Etx̂t+1 + σ(μ̂t − Etπ̂t+1) − αb̂t − vt) +

λ2،t(π̂t − (1 − θ)βEtπ̂t+1 − θπ̂t−1 − kx̂t − ηt)

1 )

 
 
 ∞

t=0

 

 داریم: μ̂t و  π̂t ،x̂tگیری تابع الگرانژ نسبت بهبا مشتق

(98) ∂lt
∂π̂t

= γ1π̂t − σβ
−1λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1 = 0 
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(96) ∂lt
∂x̂t

= γ2x̂t + λ1،t − β
−1λ1،t−1 − kλ2،t = 0 

(99) ∂lt
∂μ̂t

= γ3μ̂t + σλ1،t = 0 

له صورت معادبا حل سه معادله باال، قاعده بهینه برای مقام پولی در بازی غیر همکارانه به

 شود:زیر نوشته می

(99) μ̂t = Φ1π̂t +Φ2x̂t −Φ3x̂t−1 −Φ4Etx̂t+1 +Φ5μ̂t−1 −Φ6μ̂t−2
+Φ7Etμ̂t+1 

 که در این معادله

Φ1 =
σ k γ1 

γ3(1 + 𝜃)
; Φ2 =

σ  γ2 

γ3(1+𝜃)
; Φ3 =

(1 − θ) σ  γ2 

γ3(1+ θ)
; 

 Φ4 =
θ β σ  𝛾2 

γ3(1+ 𝜃)
;  Φ5 =

σk+1+β(1−θ) 

β(1+θ)
; Φ6 =

1−θ 

β(1+θ)
; 

Φ7 =
θ β 

1+θ
;   

ینه العمل بهدست آوردن قاعده بهینه یا تابع عکس کنیم برای بهاز طرف دیگر فرض می

کند. در این ( حداقل می3( و )4(، )9مقام مالی، دولت تابع زیان خود را نسبت به قیود )

 :شودصورت معادله زیر تشکیل میحالت تابع الگرانژ برای دولت به

(94) 𝑙𝑡

=∑ βt 

(

 
 
 
 
 
 
 

(
1

2
δ1π̂t

2 +
1

2
δ2x̂t

2 +
1

2
δ3ĝt

2) +

λ1،𝑡(x̂t − Etx̂t+1 + σ(μ̂t − Etπ̂t+1) − αb̂t − vt) +

λ2، t(π̂t − (1 − θ)βEtπ̂t+1 − θπ̂t−1 − kx̂t − ηt) +

λ3،t(
b̂t −

(1 + r∗)

π̅
(b̂t−1 − π̂t) −

g̅

b̅
ĝt + τ

x̅

b̅
 x̂t +

μ̅m̅

π̅b̅
(μ̂t + m̂t−1 − π̂t) − εt

)

)

 
 
 
 
 
 
 

∞

t=0

 

 داریم: b̂t و  π̂t ،x̂t ،ĝtگیری تابع الگرانژ نسبت بهاز این رو با مشتق

 

(95) ∂lt
∂π̂t

= δ1π̂t − σβ
−1λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1

+ (
(1 + r∗)

π̅
−
μ̅m̅

π̅b̅
) λ3،t = 0 

(91) ∂lt
∂x̂t

= δ2x̂t + λ1،t − β
−1λ1،t−1 − kλ2،t +  τ

x̅

b̅
λ3،t = 0 

(94) ∂lt
∂ĝt

= δ3ĝt −
g̅

b̅
λ3،t = 0 
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(90) ∂lt

∂b̂t
= λ3،t −

(1 + r∗)

π̅
βλ3،t+1 − αλ1،t = 0 

ه صورت معادلبا حل چهار معادله باال، قاعده بهینه برای مقام مالی در بازی غیر همکارانه به

 شود:زیر نوشته می

(93) ĝt = −Ψ1π̂t −Ψ2x̂t +Ψ3Etx̂t−1 +Ψ4Etx̂t+1 +Ψ5ĝt−1 −Ψ6ĝt−2
+Ψ7Etĝt+1 −Ψ8Etĝt+2 

 که در این معادله،

Ψ3 =
 g̅ α  π̅ (1−θ)δ2

δ3 A
; Ψ2 =

δ2 g̅ α  π̅

δ3  A
; Ψ1 =

δ1 g̅ k α π̅

δ3 A
 ; 

Ψ6 =
(1−θ)b̅ π̅ 

A β
; Ψ5 =

b̅ π̅ (kσ + 1) + β (1 − θ)C

A β
 Ψ4 =

 g̅ α   π̅ β θ δ2

δ3 A
; 

 
Ψ8 =

β2b̅(1 + r∗)θ

A
 

Ψ7 =
β(b̅(1+r∗)+θ C)

A 
; 

 آیند:دست مینیز ار روابط زیر به Cو  Aو پارامترهای 

(98) A = b̅(1 + r∗)(kσ + 1 + (1 − θ)β + kα) + b̅π̅(1 + θ) + α(τ x̅π̅
− μ̅m̅k) 

(96) C = b̅(π̅ + (1 + r∗)) + τ x̅π̅α 

 همچنین روابط زیر نیز برقرار است:

(99) vt = ρvνt−1 + Υt 

(99) ηt = ρηηt−1 + ϱt 

(94) εt = ρεεt−1 + ϵt 

(95) Χt = ρΧΧt−1 + Ωt 

(91) Ξt = ρΞΞt−1 + Ζt 

شوک بدهی عمومی،  εtشوک تورم،  ηtنشان دهنده شوک تقاضا،  vtکه در این معادالت 

Χt  ،شوک سیاست پولیΞt  سیاست مالی وℵt باشد. همچنین فرض شوک درآمد نفتی می

 کند. خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت میها از یک فرآیند کنیم که شوکمی

 استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب بازی همکارانه -5-2

ام آوری را با یکدیگر انجکنیم که دولت و بانک مرکزی توافق الزامدر این قسمت فرض می

های همکارانه بازیکنان بازیدر کنند. صورت همکارانه با یکدیگر رفتار میدهد و بهمی

و به منظور اهداف مشترک  را انجام دهند 6آوریالزامو تعهدات  مذاکره کنندباهم توانند می

                                                 
1 Binding Agreements 
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مطرح نیز  6کارایی پارتوبه عنوان  در این نوع از بازیتعادل  . همچنینباهم همکاری کنند

 ی این نظریه توسط فن نیومن و مورگن اشتاین شکل گرفت.پایه .است

در یک بازی همکارانه، دو مقام در تالش برای حداقل کردن تابع زیان مشترک نسبت به 

عادله صورت مبا ادغام توابع زیان دو مقام، آنگاه تابع الگرانژ به قیود مورد بررسی هستند.

 زیر بیان می شود: 

(94) 

𝑙𝑡 =∑ βt 

(

 
 
 
 
 
 
 

(
1

2
ψ1π̂t

2 +
1

2
ψ2x̂t

2 +
1

2
ψ3μ̂t

2 +
1

2
ψ4ĝt

2) +

λ1،t(x̂t − Etx̂t+1 + σ(μ̂t − Etπ̂t+1) − αb̂t − vt) +

λ2، t(π̂t − (1 − θ)βEtπ̂t+1 − θπ̂t−1 − kx̂t − ηt) +

λ3،t(
b̂t −

(1 + r∗)

π̅
(b̂t−1 − π̂t) −

g̅

b̅
ĝt +

τ
x̅

b̅
 x̂t +

μ̅m̅

π̅b̅
(μ̂t + m̂t−1 − π̂t) − εt

)

)

 
 
 
 
 
 
 

∞

t=0

 

ψ1، که در این معادالت = δ1 + γ1 ،ψ2 = δ2 + γ2 ،ψ3 = γ3  و ψ4 = δ3 باشند. می

 μ̂t و π̂t ،x̂t ،ĝtطور هماهنگ نسبت به حال با فرض اینکه دو مقام، تابع الگرانژ را به

 شود:صورت معادالت زیر نوشته میحداقل کنند، آنگاه شرط مرتبه اول به

(90) ∂lt
∂π̂t

= ψ1π̂t − σβ
−1λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1

+ (
(1 + r∗)

π̅
−
μ̅m̅

π̅ b̅
) λ3،t = 0 

(93) ∂lt
∂x̂t

= ψ2x̂t + λ1،t − β
−1λ1،t−1 − kλ2،t +  τ

x̅

b̅
λ3،t = 0 

(48) ∂lt
∂ĝt

= ψ4ĝt −
g̅

b̅
λ3،t = 0 

(46) ∂lt
∂μ̂t

= ψ3μ̂t + σλ1،t +
μ̅m̅

π̅ b̅
λ3،t = 0 

-( نشان داده می96صورت معادله )سپس با حل این معادالت، قاعده بهینه مقام پولی به

 شود:
μ̂t = Π1π̂t + Π2x̂t − Π3x̂t−1 − Π4Etx̂t+1 + Π5μ̂t−1 − Π6μ̂t−2 + Π7Etμ̂t+1 
+Π8ĝt + Π9ĝt−1 − Π10ĝt−2 + Π11Etĝt+1 + Χt 

(49)  

 که در این معادله

Π1 =
 k ψ1

ψ3(1+θ)
;  Π2 =

ψ2

ψ3(1+θ)
; Π3 =

ψ2(1−θ)

ψ3(1+θ)
; 

                                                 
1 Pareto Efficient 
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Π4 =
θβψ2

ψ3(1+θ)
; Π5 =

σk+1+β(1+θ)

β(1+θ)
; Π6 =

1− θ

β(1+θ)
; 

Π7 =
θβ

(1+θ)
; Π8 =

ψ4 C

π̅ g̅ ψ3(1+θ)
; 

 

Π9 =
ψ4 A

π̅ β g̅ ψ3(1+θ)
; 

Π10 =
ψ4 (1−θ)μ̅m̅

βπ̅ g̅ ψ3(1+θ)
; Π11 =

θβψ4(μ̅m̅ − π̅τx̅)

(1 + θ)π̅ g̅ ψ3
  

شود:( نشان داده می99همچنین قاعده بهینه مقام مالی به شکل معادله )  
ĝt = −Γ1π̂t − Γ2x̂t + Γ3x̂t−1 + Γ4Etx̂t+1 + Γ5μ̂t − Γ6μ̂t−1

+ Γ7μ̂t−2 − Γ8Etμ̂t+1 − Γ9ĝt−1 + Γ10ĝt−2
− Γ11Etĝt+1 + Ξt 

(49)  

 که در این معادله

Γ1 =
ψ1k π̅ g̅

ψ4 C
;  Γ2 =

ψ2 π̅ g̅ 

ψ4 C
;  Γ3 =

ψ2 π̅  g̅(1−θ)

ψ4 C
;  

Γ4 =
ψ2 π̅  g̅ θ β

ψ4 C
;  Γ5 =

ψ3 π̅  g̅(1−θ)

ψ4 C
; Γ6 =

ψ3 π̅  g̅(σk+1+(1−θ)β)

ψ4 C β
  

Γ7 =
ψ3 π̅  g̅ (1−θ)

ψ4 C β 
;  Γ8 =

 π̅  g̅ θ β ψ3

C ψ4  
;   Γ9 =

A

β C 
;   

Γ10 =
μ̅ m̅ (1−θ)

 Cβ
; Γ11 =

θβ (μ̅ m̅ − π̅τx̅)

 C
 

 

 شوند:از طریق حل معادالت زیر استخراج می Cو  Aهمچنین در دو معادله باال، پارامترهای 

(44) A = μ̅m̅(σk + 1 + β(1 + θ)) − βπ̅τx̅(1 − θ) 

(45) C = μ̅m̅(−1 − θ − k) + π̅τ̅x̅ + k(1 + r∗)b̅ 

 همچنین روابط زیر نیز برقرار است:

(41) vt = ρvνt−1 + Υt 

(44) ηt = ρηηt−1 + ϱt 

(40) εt = ρεεt−1 + ϵt 

(43) Χt = ρΧΧt−1 + Ωt 

(58) Ξt = ρΞΞt−1 + Ζt 

نشان دهنده  vtکنیم که که در این معادالت هم همانند بازی غیر همکارانه، فرض می

شوک   Ξtشوک سیاست پولی،  Χtشوک بدهی عمومی، εtشوک تورم،  ηtشوک تقاضا، 

ها از کنیم که شوکباشد. همچنین فرض میشوک درآمد نفتی می ℵtسیاست مالی و 

 کند.تبعیت می AR(1)خود رگرسیونی مرتبه اول یک فرآیند 

  مقادیر متغیرها و ارزش پارامترهای مورد استفاده در مدل -6
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ای هگیرد، شامل دادههایی که در این قسمت برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار میداده

شاخص قیمتی مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی، حجم پایه پولی، مخارج دولت، فصلی 

ها به بدهی کل دولت، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک

باشد. اطالعات می 6936تا   1369بانک مرکزی، درآمدهای نفتی دولت برای دوره زمانی

ه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج ها، از قسمت مربوط بمربوط به این داده

 یهای تعدیل شدهشده است. همچنین باید این نکته را بیان کنیم که این داده، داده

در نرم افزار اقتصاد سنجی،  X12 6باشند که با استفاده از روش تعدیل فصلی فصلی می

( 6استفاده در مدل در جدول )اند. مقادیر برخی از پارامترهای مورد تعدیل فصلی شده

نشان داده شده است که ارزش این پارامترها با استفاده از مطالعات گذشته و همچنین 

ها را نیز محاسبات محققین استخراج شده است. مقادیر اولیه و پایدار برخی از نسبت

پایدار  های مربوط برای اقتصاد ایران، استخراج کرد. مقادیرتوان با استفاده از دادهمی

 نشان داده شده است.( 9)ها در جدول مربوط به این نسبت

 (: مقادیر پارامترها1جدول )
α β θ σ k τ 
9/8  30/8  4/8  89/8  5/8  9/8  

پیرس 

(9880)  

متوسلی و 

همکاران 

(6900)  

رودبوش 

(9889)  

صارم و مهرآرا 

(6939)  

 کاواالری

(9889)  

کارسانووا 

(9885)  

 گذشتهمنبع: مطالعات 

 های پایدار برای اقتصاد ایران(: مقادیر نسبت2جدول)

g̅

b̅
 

x̅

b̅
 

μm̅̅ ̅̅

π̅b̅
 

dc̅̅ ̅

m̅
 

fr̅

m̅
 π̅ 

oil̅̅ ̅

fr̅
 

oil̅̅ ̅

dc̅̅ ̅
 r∗ 

9/8  69/6  39/9  11/8  4/8  84/6  95/8  91/8  6/8  

 منبع: محاسبات محققین

ها، از دست آورن انحراف لگاریتم متغیرها از مقدار وضعیت پایدار آنهمچنین برای به

دست آوردن جز سیکلی متغیرها استفاده ( برای بهHP) 9پرسکات-روش فیلتر هدریک 

شود و تحلیل بر روی جز سیکلی انجام ها جدا میکنیم. در این روش جز روند از دادهمی

                                                 
1 The X12 seasonal adjustment 
2 Hodrick-Prescott 
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کنیم. روش ، از روش بیزین استفاده میDSGEها در مدل گیرد. برای برآورد شاخصمی

ثر درست نمایی است. به منظور بیزین روشی مابین روش کالیبراسیون و روش حداک

را با  6تخمین پارامترها در روش بیزین، ابتدا باید توزیع و میانگین و انحراف معیار پیشین

های سازگار با واقعیات اقتصادی و یا تخمین وضعیت استفاده از مطالعات قبلی یا حدس

ین توان مقادیر میانگپایا، به مدل داده و سپس معادالت را با روش بیزین برآورد کرده تا به

را استخراج کرد و از این مقادیر پسین، برای شبیه سازی اثرات  9و انحراف معیار پسین

ها در مدل استفاده کرد. البته باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که انتخاب شوک

ن تامی 9کان-پارامترها یا مقادیر اولیه در مدل باید طوری انتخاب شود که شرط بالنچارد

شود. این شرط یکی از شروط ثبات در سیستم است و به انتخاب مناسب پارامترهای اولیه 

نیز بستگی دارد. نکته مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد انتخاب توزیع و چگالی 

های هر پارامتر است. برای نمونه، چگالی نرمال برای احتمال پیشین بر اساس ویژگی

ند توانند مقادیر مثبت و منفی داشته باشمیمناسب هستند که توضیح ویژگی پارامترهایی 

 ها دارای حدو چگالی گاما برای توضیح ویژگی پارامترهایی مناسب هستند که مقدار آن

پایین است. همچنین چگالی بتا نیز برای برآورد پارامترهایی که دارای حد باال و پایین 

ژگی چگالی گاما را دارد و تفاوت آن در باشند مناسب است. چگالی گامای معکوس ویمی

 این است که حد پایین آن صفر است.

-های اولیه برای پارامترها، نیازمند شناسایی وزناز طرف دیگر برای مشخص کردن ارزش

های نسبت داده شده به توابع زیان مقام پولی و مقام مالی توسط بانک مرکزی و دولت 

و  کنیم که دولتدر ابتدا فرض میتوان سناریو تعریف کرد. هستیم. برای این منظور می

های یکسانی را برای انحراف بانک مرکزی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارنه وزن

نیم کگیرند. در سناریو دیگر فرض میمتغیرها از سطح هدف در تابع زیان خود در نظر می

ا به ترتیب روی انحراف تورم از سطح بانک مرکزی در تابع زیان خود، بیشترین وزن رکه 

دهد. مطلوب، انحراف محصول از سطح مطلوب و انحراف نرخ رشد پول از سطح مطلوب می

                                                 
1 Prior  
2 Posterior 
3 Blanchard- Kahn 
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همچنین دولت در تابع زیان، بیشترین وزن را به ترتیب بر روی انحراف محصول از سطح 

  .6دهدهدف، انحراف مخارج از سطح هدف و انحراف تورم از سطح هدف می

 با روش بیزین  های غیرهمکارانه و همکارانهنتایج تخمین پارامترها در بازی -6-1

های غیرهمکارانه و همکارانه در اقتصاد در این بخش پارامترهای تخمین شده برای بازی

دهیم. در ابتدا با مشاهده قاعده ایران با استفاده از روش بیزین را مورد بررسی قرار می

برد که توان پیهای قبلی میمخارج دولت بدست آمده در بخشرشد حجم پول و قاعده 

 کنند، هیچدر بازی غیرهمکارانه که دو مقام پولی و مالی به طور مستقل از هم رفتار می

شود. ( مشاهده نمی93( و )99ارتباطی بین نرخ رشد پول و مخارج دولت در معادالت )

ک مرکزی، یک ارتباط دوسویه بین رشد اما در بازی همکارانه و تعاملی بین دولت و بان

( که نشان دهنده آن است که 49و  49حجم پول و مخارج دولت وجود دارد )معادالت 

 هند.ددر این وضعیت استراتژیک، دو مقام پولی و مالی اهمیت زیادی به اهداف یکدیگر می

همکارانه،  دهد در روش غیرهمکارانه نسبت به روش( نشان می4( و )9مقایسه دو جدول ) 

همچنین نرخ تنزیل زمانی در  .تورم اثر بیشتری بر نرخ رشد حجم پول در اقتصاد دارد

بازی غیرهمکارانه بیشتر از بازی همکارانه است که نشان دهنده این است که دولت و 

بانک مرکزی زمانی که به طور مستقل از یکدیگر رفتار کنند، تنزیل آینده به نفع حال با 

توانند نشانه بی صبری دو مقام در این وضعیت شود که این میانجام می سرعت بیشتری

ای در بازی غیرهمکارانه بیشتر بازی همکارانه باشد. همچنین کشش جانشینی بین دوره

 است. 

از طرف دیگر در استراتژی همکارانه و تعاملی بین دولت و بانک مرکزی نسبت به روش 

است و تاثیر پذیری تورم از تورم دوره قبل در بازی غیرهمکارانه، تورم گذشته نگرتر 

دهد که زمانی که دولت و بانک مرکزی بطور همکارانه بیشتر است. این موضوع نشان می

همکارانه در پی رسیدن به اهداف خود باشند، انتظارت تورمی بیشتری توسط افراد در 

انتظارت تورمی خود  شود که افراد تاحدیگیرد و این موضوع سبب میجامعه شکل می

های بعد منتقل کنند. همچنین اثر افزایش بدهی روی محصول در از گذشته را به دوره

                                                 
رو انتخاب باشد، از اینهای تعادل عمومی  بسیار به داده های اولیه حساس میاز آنجایی که روش برآورد در مدل 1 

رو در این مطالعه برای ساده سازی و اجتناب شود و از اینچیدگی در برآورد پارامترها میسناریوهای مختلف باعث پی

 کنیم.از پیچیدگی، به انتخاب دو سناریو اکتفا می
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بازی غیر همکارانه بیشتر از بازی همکارانه است. از طرف دیگر افزایش سطح محصول اثر 

 بیشتری روی رشد حجم پول در بازی همکارانه نسبت به غیرهمکارانه دارد.

ازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، سهم بیشتری از درآمدهای از طرف دیگر در ب

 توانشود. این موضوع را مینفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می

اینطور استنباط کرد که زمان که دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود باهم 

ی نگرشود که به دلیل آیندهدهند، سبب میم میهمکاری الزم و تعهدات الزام آوری را انجا

گذار بخش بیشتری از درآمدهای ارزی نفتی به عنوان ذخایر بیشتر دو مقام سیاست

 خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری کند.

 با روش بیزین های غیرهمکارانه(: نتایج تخمین پارامترها در بازی3جدول)
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
𝛔 8/895 

( 891/8و  841/8)   
Φ5 8/14 

( 99/8و  39/8)   
Ψ8 8/99 

( -68/8و  08/8)   
𝛂 8/59 

( 49/8و  16/8)   
Φ6 -8 /89 

( -63/8و  69/8)   
φ 8/80 

( 86/8و  69/8)   
𝛉 8/10 

( 15/8و  49/8)   
Φ7 9/94 

( 06/6و 48/9)   

ρoil 8/94 

( 61/8و  93/8)   
𝐤 8/53 

( 43/8و  14/8)   
Ψ1 8- / 588  

( -94/8و  94/8)   
ρv 8/94 

( 99/8و  59/8)   
𝛃 8/ 093  

( 343/8و  8/6)   
Ψ2 -8/681 

( -54/8و  99/8)   

ρη 8/63 

( 81/8و  99/8)   
𝛕 8/ 859  

( 69/8و  94/8)   
Ψ3 8/811 

( -68/8و  91/8)   
ρε 8/94 

( 93/8و  93/8)   
𝚽𝟏 8/06 

( 884/8و  54/6)   
Ψ4 8- / 918  

( -48/8و  99/8)   
ρΧ 8/46 

( 96/8و  56/8)   
𝚽𝟐 8/ 698  

( -889/8و  89/8)   
Ψ5 8/56 

( 44/8و  55/8)   
ρΞ 8/99 

( 95/8و  46/8)   
𝚽𝟑 8/39 

( 54/8و  91/6)   
Ψ6 8/844 

( 89/8و  69/8)   
  

𝚽𝟒 8/ 848  
( -889/8و  89/8)   

Ψ7 8/44 

( 93/8و  58/8)   
  

 های تحقیقمنبع: یافته
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 با روش بیزین های همکارانه(: نتایج تخمین پارامترها در بازی4جدول)
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
 مقدار برآورد پارامتر

 )بازه اطمینان(
𝛔 8/ 948  

( 864/8و  896/8)   
Π7 8/48 

( 94/8و  44/8)   
Γ8 6/44 

( 98/6و  91/9)   
𝛂 8/48 

( 99/8و  44/8)   
Π8 6/93 

( 90/6و  58/6)   
Γ9 8/94 

( 69/8و  49/8)   
𝛉 8/13 

( 15/8و  49/8)   
Π9 6/61 

( 00/8و  44/6)   
Γ10 8/86 

( -889/8و  84/8)   
𝐤 8/19 

( 54/8و  48/8)   
Π10 8/89 

( 889/8و  84/8)   
Γ11 8- /63 

( -99/8و  -64/8)   
𝛃 8/3089 

( 34/8و  8/6)   
Π11 8- /95 

( -55/8و  -65/8)   
φ 8/91 

( 99/8و  93/8)   
𝛕 8/98 

( 69/8و  94/8)   
Γ1 8/44 

( 49/8و  41/8)   
ρoil 8/60 

( 83/8و  94/8)   
𝚷𝟏 8/55 

( 94/8و  45/8)   
Γ2 8/38 

( 01/8و  34/8)   
ρv 8/58 

( 99/8و  14/8)   
𝚷𝟐 6/64 

( 61/6و  63/6)   
Γ3 8/91 

( 96/8و  99/8)   

ρη 8/43 

( 46/8و  51/8)   
𝚷𝟑 8/95 

( 96/8و  90/8)   
Γ4 8/16 

( 51/8و  11/8)   

ρε 8/49 

( 93/8و  40/8)   
𝚷𝟒 8/08 

( 40/8و  09/8)   
Γ5 8/69 

( 68/8و  64/8)   

ρΧ 8/55 

( 41/8و  14/8)   
𝚷𝟓 6/16 

( 54/6و  15/6)   
Γ6 8/50 

( 59/8و  14/8)   

ρΞ 8/53 

( 56/8و  10/8)   
𝚷𝟔 8/61 

( 80/8و  99/8)   
Γ7 8/64 

( 80/8و  63/6)   

  

 های تحقیقمنبع: یافته

 های غیرهمکارانه و همکارانهمقایسه زیان اجتماعی در بازی -6-2

یکی از اهداف در این مقاله این است تا بتوانیم به تجزیه و تحلیل زیان اجتماعی یا معیار 

 دهیمهای همکارانه و غیر همکارانه بپردازیم و این موضوع را مورد برسی قرار رفاه در بازی

شود. زیان که در کدام بازی، زیان اجتماعی کمتری یا رفاه اجتماعی بیشتری ایجاد می

دست توان از مجموع زیان فردی مورد انتظار مقامات پولی و مالی بهاجتماعی کل را می

مقام، از طریق محاسبه واریانس غیرشرطی امکان پذیر است. آورد. محاسبه زیان توسط هر 

Lmصورت برای نمونه، تابع زیان مقام پولی در بازی غیر همکارانه به = γ1π̂t
2 + γ2x̂t

2 +

γ3μ̂t
Lfو تابع زیان مقام مالی به صورت 2 = δ1π̂t

2 + δ2x̂t
2 + δ3ĝt

شود. نشان داده می 2



 

 

 

 

 

 

  614                   6931/ زمستان 4/ شماره چهارم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

Lmتوان زیان مورد انتظار مقام پولی را از طریق معادله حال می = γ1
2var(π̂) +

γ2
2var(x̂) + γ3

2var(μ̂)  و همچنین زیان مورد انتظار مقام مالی از طریق معادله

Lf = δ1
2var(π̂) + δ2

2var(x̂) + δ3
2var(ĝ)  استخراج کرد. ارزش زیان فردی مورد

کل )معیار رفاه( که حاصل انتظار برای مقام پولی و مقام مالی و همچنین زیان اجتماعی 

( نشان داده 1( و )5باشد در جدول )گذار میجمع زیان فردی مورد انتظار دو سیاست

شود. نتایج جدول حاکی از آن است که ارزش زیان کل جامعه در بازی همکارانه می

)کارایی پارتو( کمتر از بازی غیرهمکارانه )تعادل نش( است. این نتیجه حاکی از آن است 

یابی به اهداف کالن اقتصادی توافق الزام آوری را اگر دولت و بانک مرکزی برای دست که

توان سطح رفاه بر اساس یک قاعده مشخص و از قبل تعیین شده انجام دهند، آنگاه می

 اجتماعی در جامعه را افزایش داد.

ارزش زیان اجتماعی در بازی غیر همکارانه و همکارانه بین مقامات (: 5)جدول          

 پولی و مالی 
ارزش زیان مورد  

 انتظار مقام مالی
ارزش زیان مورد 
 انتظار مقام پولی

 زیان اجتماعی کل
 

985/8 889/8 بازی غیرهمکارانه                           984/8 

613/8    884/8 بازی همکارانه  649/8 

توضیحات: با فرض اینکه وزن نسبت داده شده به تابع زیان مقام پولی و مالی برای انحراف تورم از سطح هدف، 

انحراف محصول از سطح هدف و انحراف نرخ رشد پول از سطح هدف )انحراف مخارج دولت از سطح هدف( با یکدیگر 

 برابر است.

 های تحقیقمنبع: یافته

در بازی غیر همکارانه و همکارانه بین مقامات پولی و  ارزش زیان اجتماعی(: 6) جدول

 مالی
ارزش زیان مورد  

 انتظار مقام مالی
ارزش زیان مورد 
 انتظار مقام پولی

 زیان اجتماعی کل
 

469/8 658/8 بازی غیرهمکارانه  019/8 

661/8 996/8 بازی همکارانه  994/8 

خود، بیشترن وزن را به ترتیب روی انحراف تورم از سطح بانک مرکزی در تابع زیان کنیم که توضیحات: فرض می

دهد. از طرف دیگر دولت در مطلوب، انحراف محصول از سطح مطلوب و انحراف نرخ رشد پول از سطح مطلوب می

تابع زیان، بیشترین وزن را به ترتیب بر روی انحراف محصول از سطح هدف، انحراف مخارج از سطح هدف و انحراف 

 دهد.سطح هدف میتورم از 

 های تحقیق.منبع: یافته
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 العمل آنی در بازی همکارنه و غیرهمکارانهتوابع عکس -6-3
های در مدل مربوط به بازی 6در این قسمت قصد داریم تا توابع عکس العمل آنی

 ی رفتارغیرهمکارانه را مورد بررسی قرار دهیم. این توابع عکس العمل آنی، نشان دهنده

ای به اندازه یک انحراف متغیرهای مدل در طول زمان، به هنگام وارد شدن تکانهپویای 

 دهد.معیار به آن را نشان می

 اثرات تکانه نفتی در بازی غیر همکارانه )تعادل نش( -6-3-1

( اثر تکانه نفتی به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای الگو، تحت بازی تعادل 6نمودار )

شود این است که دهد. اولین نتیجه مهمی که از این شکل مشاهده مینش را نشان می

ا به هزمانی که دولت و بانک مرکزی تحت قاعده مشخص رفتار کنند، اثر وارد شدن تکانه

مدت، متغیرهای کالن اقتصاد، با شود که بعد از یک دوره زمانی کوتاهمدل، سبب می

 های نفتی بهشوند. وارد شدن تکانهسرعت بیشتری به سمت مسیر پایای خود همگرا 

شود و بعد از یک اندازه یک انحراف معیار، سبب کاهش بدهی دولت در دوره اولیه می

د. شودوره بسیار کوتاه مدت، بدهی دولت افزایش و نهایت به سمت پایای خود همگرا می

در  د کهشواز طرف دیگر اثر شوک های نفتی اثر مثبتی بر مخارج دولت دارد و سبب می

آمدهای دولت افزایش یابد و بعد از یک دوره کوتاه مدت به سمت مسیر باثبات همگرا 

دهد که اثر شوک نفتی سبب افزایش رشد حجم پول بانک شود. همچنین نتایج نشان می

شود و بعد از دوره زمانی کوتاه مدت، رشد حجم پول روند نزولی مرکزی در کوتاه مدت می

 سمت مسیر پایای خود همگرا شود. کند تا بهرا طی می

                                                 
1 Impulse Response Functions (IRF) 
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(: توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر وارد شدن شوک نفتی در بازی غیر 1نمودار )

 همکارانه 

 های تحقیقمنبع: یافته

 اثرات تکانه نفتی در بازی همکارانه )کارایی پارتو( -6-3-2

ان بازی کارایی پارتو را نششکل زیر، واکنش متغیرهای کالن اقتصاد به تکانه نفتی در 

دهد که در اثر وارد شدن تکانه ( نشان می6( با نمودار )9دهد. مقایسه این نمودار )می

ای که در آن دولت و بانک نقتی بر مدل، متغیرهای کالن اقتصادی در بازی همکارانه

ه ب دانند، با نوسانات تقریبا بیشتریمرکزی خود را متعهد به اجرای قاعده مشخص می

طور که از شکل مشخص است، با وارد شدن شوند. همانسمت مسیر پایدار خود همگرا می

 مدت بدهیشود که در کوتاهتکانه نفتی به اندازه یک انحراف معیار بر مدل، سبب می

دولت کاهش یابد و همچنین ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد. از طرف دیگر اثرات 

مدت سطح مخارج دولت افزایش و بعد از یک د که در کوتاهدهشوک در مدل نشان می

 گردد.دوره زمانی کوتاهی، به وضعیت پایای خود برمی
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(: عکس العمل آنی متغیرها در برابر وارد شدن شوک نفتی در بازی همکارانه 2نمودار)

 های تحقیقمنبع: یافته

بندی و پیشنهادهاجمع -7  
واند نتایج تگذران اقتصادی میمالی مشخص توسط سیاستدستیابی به یک قاعده پولی و 

مطلوب و با ثباتی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. دستیابی به این قاعده مشخص، 

دهد که ابزارهای سیاستی چگونه نسبت به نوسانات اقتصادی در به این سوال پاسخ می

رو در این مطالعه سعی شده است دهند. از این متغیرهای اقتصاد کالن واکنش نشان می

های تعادل عمومی در تالش برای بدست ها و در قالب مدلتا در چارچوب نظریه بازی

 ایم که دولت به دنبالآورن این قاعده مشخص در اقتصاد ایران باشیم. در اینجا فرض کرده

ی قاعده مشخص برای مخارج خود است و بانک مرکزی نیز به دنبال قاعده مشخص برا

های همکارانه )کارایی پارتو( رو در قالب بازینرخ رشد حجم پول در اقتصاد است. از این

های و غیرهمکارانه )تعادل نش( این قاعده بررسی شده است. سپس در چارچوب مدل

های موجود برای اقتصادی ایران، برآورد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از داده

دهد که نتایج این تحقیق نشان می حت بررسی اجرا شده است. و شبیه سازی مدل ت

ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر 

رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر زمانی که دولت و بانک 
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ا هاین حالت با وارد شدن نوسات و شوک کنند، درای مشخص رفتار میمرکزی تحت قاعده

عتر دهند و سریمدت به آنان واکنش نشان میدر مدل، متغیرها با سرعت بیشتری در کوتاه

کنند. دیگر نتایج حاکی از آن است که یک ارتباط به سمت وضعیت باثبات خود حرکت می

ی ه بازی تعادلدوسویه بین رشد حجم پول و مخارج دولت در بازی کاریی پارتو نسبت ب

ها توسط دو مقام پولی و مالی نش وجود دارد که نشان دهنده اهمیت قائل شدن اهداف

اثر افزایش بدهی روی محصول در بازی غیر همکارانه بیشتر از  در بازی همکارانه است.

بازی همکارانه است و از طرف دیگر در بازی همکارانه بین دولت و بانک مرکزی نسبت به 

 مکارانه، تورم گذشته نگرتر است.بازی غیره

 چه دولت و بانک مرکزی برایتوان پیشنهاد نمود که چنانبر اساس نتایج این تحقیق می

رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای کالن اقتصاد بر اساس قاعده عمل کنند و همچنین 

زی تری برسند. در باتوان به نتایج مطلوبای را در پیش بگیرند، میروش همکارانه

همکارانه بدون اینکه طرفین مستقل از هم عمل کنند هر کدام از طرفین بخشی از تابع 

دهند. لذا توصیه سیاستی هدف خود را به بهینه نمودن هدف طرف مقابل اختصاص می

به مقامات اقتصادی کشور، برقراری روابط تعاملی از نوع بازی همکارانه است. برای عملیاتی 

ولی گذار پالزم است نهاد ثالثی که مورد پذیرش هر دو طرف سیاستکردن این نوع تعامل 

و مالی است توابع هدف این دو مقام را از طریق مذاکره و ارائه توصیه به یکدیگر نزدیک 

 کند.

توانند به بررسی بازی استاکلبرگ ) رهبر، برای مطالعات آتی در این زمینه، محققین می 

داخته و نتایج حاصل از آن را با نتایج بازی همکارانه و پیرو( بین مقام پولی و مالی پر

های تجاری تواند با ورود بانکغیرهمکارانه مورد مقایسه قرار دهند. همچنین این بازی می

یود ها و قاز طریق مکانیسم خلق اعتبار به عنوان بازیکن سوم و تعریف اهداف، استراتژی

رد. از طرف دیگر طراحی مدلی در چارچوب مرتبط با آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گی

 تواند گامی دیگر در توسعه این تحقیق باشد.اقتصاد باز با ورود مکانیسم نرخ ارز می
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