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چکیده
اجرای سیاستهای پولی و مالی قاعدهمند و صالحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی
دهههای اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است .بسیاری از محققین
بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاستهای پولی و مالی بر اساس قاعده میتواند مسیر
دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند .همچنین روشهای متفاوتی برای
بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است .نظریه بازی و مدلهای تعادل عمومی پویای
تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابالت هستند .از اینرو در این
مطالعه در چارچوب نظریه بازیها و در قالب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی ،استخراج
قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است .نتایج این
تحقیق نشان داد که 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 در
بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر
خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
واژههای کلیدی :نظریه بازی ،قاعده سیاستی بهینه ،بازی همکارانه و غیرهمکارانه ،مدلهای
تعادل عمومی پویای تصادفی ،اقتصاد ایران.
طبقه بندی .E62 ،E52 ،C72 ،C71 :JEL

 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
صالحدیدی6

تقابل استراتژیهای بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب سیاستگذاری
و سیاستگذاری قاعدهمند (تعهد به قاعده سیاستی) ،9یکی از موضوعات مهم و مورد بحث
میان تئورسین های اقتصادی بوده است .در این مطالعات ،اقتصاددانان به دنبال پاسخ به
این سوال بودند که چه سیاستگذاری و استراتژی بین دولت و بانک مرکزی میتواند
مسیرهای دستیابی به سطح با ثبات متغیرهای کالن اقتصادی و رشد مطلوب اقتصاد را
فراهم کند؟ همچنین آیا تعهد به یک قاعده سیاستی توسط سیاستگذار پولی و مالی
نسبت به سیاست صالحدید ،سبب دستیابی به سطح بهینه تورم یا تورم هدف میشود؟
مباحث مربوط به سیاستگذاری صالحدیدی و یا سیاستگذاری بر مبنای قاعده ،توسط
افرادی هماننند هنری سیمون ،)6391( 9فریدمن ،)6310( 4کیدلند و پرسکات،)6344( 5
کالوو ،)6340( 1بارو و گوردون )6309( 4و دیگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .آنان
بیان کردند که اجرای سیاست پولی قاعدهمند توسط مقام پولی به جای سیاست
صالحدیدی در یک بازی استراتژیک با کارگزان بخش خصوصی آینده نگر و مطلع ،می-
تواند نتایج مطلوبی برای اقتصاد داشته باشد.
بحث مربوط به اجرای قاعده سیاستی یکی از مشخصات اصلی مکتب پولی شیکاگو از
اوایل دهه  6398تا اواخر دهه  6348بود .در این دوران دو قاعده مهم سیاستی توسط
هنری سیمونز و میلتون فریدمن مطرح شد .سیمونز به دنبال قاعدهای برای هدفگذاری
سطح ثابت قیمتها در کوتاهمدت بود و فریدمن به دنبال دستیابی به قاعدهای بود تا نرخ
رشد ثابت پول را هدفگذاری نماید (تاواالس .)9864 ،0بعدها اقتصاددانانی مانند کیدلند
و پرسکات ( ،)6344بارو و گوردون ( )6309در چارچوب نظریه بازی و مدلهای تعادل
عمومی اثبات کردند که اجرای سیاست پولی صالحدیدی نسبت به سیاست قاعدهمند،
سبب ایجاد تورش تورمی در بخش واقعی اقتصاد میشود که در این وضعیت تعادل از
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جنبه اجتماعی ناکارا است و این موضوع درگیر با مسئله ناسازگاری زمانی 6است .بدون
مکانیسم تعهد ،سیاستگذار پولی ممکن است همواره در دنبال کردن برنامه بهینه در
طول زمان ،ناتوان باشد.
در طی سالیان اخیر ،بررسی چارچوب استراتژی بین سیاستگذار پولی و مالی در قالب
سیاستهای صالحدیدی و قاعدهمند و تحلیل اقتصادی این موضوعات بر اساس مدلهای
اقتصادی متفاوتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .برخی از مطالعات از ابزار نظریه بازی
برای مدلسازی این نوع از مباحث استفاده کردهاند (آلسینا و تابلینی ،)6301( 9انجوردا
و همکاران ،)9869( 9فراگتا وکارسانووا ،)9868( 4دیکسیت و المبرتینی ))9889( 5و
برخی از مطالعات دیگر درچارچوب مدلهای تعادل عمومی 1و مدلهای تعادل عمومی

1

Time Inconsistency
سیاستگذاری دولتی که به طور صالحدیدی رفتار می کند به دلیل عدم ترسیم اطالعات آینده ،باعث میشود که
دولت نتواند اطالعات سیاستهای آتی خود را به صورت اطالعات کامل در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد .این
مسئله باعث میشود که بنگاهها اقتصادی سیاست های آتی را به صورت انتظارت تورمی برآورد کنند .از آنجایی که
این انتظارت الگو خاصی ندارد ،به ناسازگاری زمانی در تصمیمهای بنگاه در طول زمان و بروز بیتعادلی در اقتصاد
منجر میشود .دولتها اگر بتوانند بر اساس سیاست قاعدهمند رفتار کنند ،میتوانند این مشکل ناسازگاری زمانی را
تاحدی از بین ببرند (باستانی فر.)6939 ،
2
Alesina & Tabellin
آلسینا و تابلینی در چارچوب نظریه بازیها نشان دادند که مسئله ناسازگاری زمانی سیاست پولی نه تنها به هماهنگی
سیاستهای پولی و مالی وابسته است ،بلکه به درجه استقالل بانک مرکزی نیز مرتبط است .وقتی سیاستهای پولی
و مالی با هم هماهنگ نباشند ،رژیم پولی همراه با تعهد ،لزوم ًا بیش از رژیم صالحدیدی سبب بهبود رفاه نمیشود.
حداقل یکی از بازیکنان در وضعیت بدتری قرار میگیرد .بنابراین انتخاب بین «قاعده یا صالحدید» نمیتواند بهطور
مستقل از تصمیم درباره درجه هماهنگی سیاست پولی و مالی رخ دهد.
3
Engwerda et al.
4
Fragettaa & Kirsanova
5
Dixit & Lambertini
نتایج تحقیق این دو محقق نشان میدهد که -6اگر هیچ نوع سیاست تعهد و یا رهبری در ساختار بازی وجود نداشته
باشد ،تقابل بین بانک مرکزی محافظه کار و مقام مالی منجر به پیامدهای بهینه فرعی میشود .در این وضعیت
محصول در سطح پایین تر و قیمت در سطح باالتر نسبت به آنچه را که دو سیاستگذار میخواهند ،میباشد-9 .
رهبری سیاست مالی ،محصول مرجحتری نسبت به رهبری پولی ایجاد میکند-9 .مسئله سازگاری زمانی سیاست
پولی میتواند با تعهد به قاعده حل شود -4.تعهدات به یک قاعده مشخص برای هر دو سیاستگذار ،تعادل بهینه
دوم را بهدست میآورد -5 .وقتی هر دو مقام سیاست صالحدیدی دنبال میکنند ،تعادل نش سطح محصول پایینتر
و قیمت باالتر را نسبت به نقطه ایدهآل هر دو سیاستگذار بهدست میآورد.
6
General Equilibrium
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پویای تصادفی( 6مدلهای کینزین جدید) به بررسی این نوع از تقابالت پرداختند (والی و
کاروالهو .)9868 ،9یافتههای اکثر محققین نشان میدهد که تعهد به یک قاعده سیاستی
بهینه نسبت به سیاستهای صالحدیدی توسط سیاستگذار پولی و مالی ،میتواند نتایج
مطلوبتری در اقتصاد داشته باشد و این موضوع سبب میشود تا عموم با دانستن این
قاعده بهینه ،انتظاراتشان را به درستی شکل دهند.
از طرف دیگر طی دههای اخیر در اقتصاد ایران ،سیاستگذران با اجرای سیاستهای پولی
و مالی صالحدیدی ،همواره سبب تشدید نوسانات در متغیرهای کالن اقتصادی از جمله
تورم ،اشتغال و حجم پول شدهاند .از اینرو استخراج یک قاعده سیاستی بهینه پولی و
مالی و چگونگی واکنش ابزارهای سیاستی به تغییر در در وضعیت متغیرهای اقتصاد کالن،
میتواند یکی از راهکار در جهت نیل به اهدف تثبیت متغیرهای کالن اقتصاد باشد .بنابراین
در این مطالعه سعی میشود تا با به کارگیری ابزار نظریه بازی و مدلهای تعادل عمومی
پویای تصادفی ،به دنبال دستیابی به قاعده بهینه برای سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد
ایران باشیم و بعد این موضوع را بررسی کنیم که در چارچوب چه بازی بین دولت و بانک
مرکزی ،سیاستگذاران واکنش و پاسخ مناسبتری به نوسانات و شوکهای وارده خواهند
داد .از طرف دیگر این مهم را نیز مورد بررسی قرار میدهیم که در کدام بازی بین مقام
پولی و مالی میتوان به زیان اجتماعی کمتری و معیار رفاه بیشتر دست یافت.
برای این منظور در بخش دوم مفهوم نظریه بازی و ارتباط آن با مدلهای تعادل عمومی
را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد .پیشینه پژوهش و مطالعات تجربی در
بخش سوم مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در بخش چهارم به بررسی مدل پایهای در
اقتصاد خواهیم پرداخت .در بخش پنجم قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب
بازیهای همکارنه و غیرهمکارانه را استخراج خواهیم کرد .پارامترهای مورد استفاده در
مدل و شبیهسازی معادالت تعادلی در بخش ششم مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در
نهایت ،جمعبندی نهایی و ارائه توصیههای سیاستی انجام خواهد شد.

 -2تئوری بازیها ،مدلهای تعادل عمومی و تعادل عمومی پویای تصادفی
زندگیهای اجتماعی ،شامل طیف گستردهای از همکاریها و تضادها میباشد که در بستر
یک بازی شکل میگیرند .در این بازی ،بازیکنان متعددی وجود دارند که میتوانند در
Dynamic Stochastic General Equilibrium
Valli & Carvalho

1
2
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کنار هم قرار گیرند و باهم همکاری کنند و همچنین میتوانند در مقابل یکدیگر ایستادگی
کنند .با پیچیدهتر شدن تعامالت اجتماعی میان این بازیکنان ،دانشمندان در علوم مختلف
تالشهای مهمی برای درک ریشههای این همکاریها و منازعهها انجام دادهاند .نظریه
بازی یکی از این تالش بوده است .در نظریه بازی ،بازیکنان میتوانند به بهترین برد و
پیامدهای تعادلی با توجه به رفتارهای رقیب خود ،دست یابند .آومن 6برنده جایزه نوبل
سال  9885بیان میکند که نظریه بازی در ارتباط با دنیای اطراف ماست و این توانایی را
دارد تا چیزهایی را که در جهان واقعی رخ میدهد را برای ما بیان کند و از اینرو یک
ارتباط تنگاتنگی بین نظریه بازی و جهان پیچیده اطراف وجود دارد.9
نظریه بازی که به بررسی تقابالت بشر و تصمیمات در شرایط تعاملی بین تصمیم گیرندگان
میپردازد ،یک چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل مسائل اقتصادی نیز میباشد و
کاربردهای زیاد این نظریه در فضای اقتصاد کالن ،به روشی قابل نمایان است .در چارچوب
تئوری های اقتصاد کالن ،دو بازیکن مهم وجود دارد :یکی دولت (سیاستگذار مالی) و
دیگری بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) میباشند .این دو بازیکن نقش مهمی در تعیین
سیاستهای اقتصادی هر کشوری ایفا میکنند و میتوانند در تقابل با یکدیگر ،مسیر
دستیابی به شرایط باثبات اقتصادی را فراهم کنند .در طول دستیابی به اهداف مورد نظر،
این دو بازیکن میتوانند استراتژیهای مختلفی را به اجرا درآورند .به عنوان نمونه دو
بازیکن در طول مسیر بازی برای رسیدن به اهداف مشترک میتوانند با هم همکاری
کنند ،یا در طول مسیر بازی به طور غیرهمکارانه و بر اساس راه حل تعادلی نش 9رفتار
کنند و یا میتوانند استراتژیهای خود را بر بازیکن دیگر تحملی کنند (بازی رهبر-پیرو
یا استاکلبرگ) .بازی هایی که در آن توافقی بین بازیکنان در حین بازی انجام گیرد و آن
توافق عملی و الزامآور باشد به عنوان بازی همکارانه و اگر توافقی بین بازیکنان صورت
نگیرد و این توافق الزامآور و یا عملی نباشد به عنوان بازیهای غیرهمکارانه شناخته
می شوند .همچنین بازی استاکلبرگ نوعی از بازی غیرهمکارانه است که در این نوع از
بازی ،بازیکنی که قدرت تحمیل استراتژی خود را بر بازیکن دیگر دارد به عنوان رهبر 4و
1

Aumann
2برای مطالعه بیشتر در ارتباط با تاریخچه نظریه بازی ها و چگونگی ورود نظریه بازی در اقتصاد کالن مدرن به
) Mahmoudinia et al. (2017مراجعه شود.
3
Nash Equilibrium
4
Leader
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بازیکن دیگری که به استراتژی بازیکن رهبر واکنش نشان میدهد به عنوان پیرو 6نامیده
میشود.
براین )9885( 9در مقالهای با عنوان «فلسفه نظریه بازی» بیان میکند که نظریه بازی
شاخهای از ریاضیات کاربردی است که برای بررسی رفتار اجتماعی بشر و تقابل
استراتژیکها و منطق تضادها بکار برده میشود (براین .)9885 ،افرادی مانند فن نیومن
و مورگن اشتاین ،9ارو و دبرو ،4جان نش 5و دیگران به تعمیم و توسعه نظریهبازیها با
استفاده از ابزارهای ریاضی پرداختند و یا از نظریهبازیها برای توسعه مفاهیم ریاضی
استفاده کردهاند .جیوکولی )9889( 1بیان میکند انقالبی که در دهه  48و  58در نظریه
بازیها توسط افرادی همچون فن نیومن ( ،)6394 ،6390فن نیومن و مورگن اشتاین
( ،)6344همچنین دستاوردهای جان نش ( )6356-6358در ارتباط با مفهوم تعادل و
کارهای ارو و دبرو ( )6354که با تکیه بر نظریه بازیها و تعادل نش ،به اثبات قضیه وجود4
پرداختند ،سبب شکلگیری دستاوردهای بزرگی در ریاضیات همانند ،تکنیکهای نقطه
ثابت ،نظریه دوالیتی ،جبرخطی ،تجزیه و تحلیل تحدب و غیره گردیده است (جیوکولی،
 .)9889دبرو ( )6304درمقالهای با عنوان «نظریه اقتصادی به سبک ریاضی» بیان میکند،
اگر بخواهیم زمانی را برای تولد اقتصاد ریاضی درنظر بگیریم ،آن زمان به سال  6090به
مقالهی منتشر شده توسط کورنو 0برمیگردد .دبرو در ادامه بیان میکند اگر سال ،6090
تولد نمادین 3از اقتصادی ریاضی باشد ،آنگاه میتوان سال 6344را شروع نمادین 68اقتصاد
ریاضی با کار فن نیومن و مورگن اشتاین در کتاب «نظریه بازی و رفتار اقتصادی» دانست
(دبرو.)6304 ،
از طرف دیگر مدلهای تعادل عمومی ،توصیف سادهای از تعامالت اقتصادی در جامعه را
نشان میدهد که در این جامعه ،افراد آزادانه به دنبال منافع شخصی خودشان هستند.
1
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نتیجه اصلی نظریه تعادل عمومی این است تعادلهای رقابتی وجود دارند و دارای کارایی
پارتویی است .تئوری تعادل عمومی تالش میکند تا رفتار عرضه کننده ،تقاضا کننده و
قیمتها در کل بازار را به همراه تقابالت در این بازارها توضیح دهید .این تئوری اولین بار
توسط والراس ( ) 6040در ارتباط با مدل تعادلی در تبادل بازار رقابتی معرفی شد و به
تعادل والراس 6نیز شناخته شده است.9
یافتههای محققین نشان میدهد که ارتباط تنگاتنگی بین مدلهای تعادل عمومی و نظریه
بازیها وجود دارد .نظریه بازیها ،بسیاری از تکنیکهای مدلسازی در اقتصاد از جمله
مدل های تعادل عمومی را تحت تاثیر قرار داد .در دهه پنجاه جان نش دو مقاله بنیادی
یکی با عنوان «بازیهای غیرهمکارانه» و دیگری با عنوان «نقاط تعادل در بازیهای n
نفره» را منتشر کرد و در این مقاالت با استفاده از تئوری نقطه ثابت 9به اثبات وجود تعادل
نش در هر بازی محدود پرداخت .او اثبات کرد که در یک بازی غیرهمکارانه متناهی،4
حداقل یک نقطه تعادل وجود دارد .بعد از این دستاورد بزرگ ،افرادی همانند دبرو5
( ،)6359ارو و دبرو )6354( 1با الهام از این دستاورد بزرگ نش به بررسی و اثبات وجود
نقطه تعادل 4در مدلهای تعادل عمومی از جمله تعادل عمومی والراسی پرداختند و بعدها
اثباتهای عمومی تر با خصوصیاتی تعادلی دیگری توسط افرادی همانند گال،)6355( 0
نیکایدو ،)6351( 3ارو و هان ،)6346( 68مس-کالل ،)6335( 66فلرنزانو )9885( 69و
دیگران مورد بررسی قرار گرفت.
از طرف دیگر مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی که به مدلهای کینزین جدید نیز
شناخته شده است ،تعمیمی از مدلهای تعادل عمومی میباشند .تفاوت مهمی که بین
1

Walrals Equilibrium
9برای مطالعه بیشتر در ارتباط با مدلهای تعادل عمومی به ) Bewley (2007و )Gintis & Mandel (2012
رجوع شود.
3
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4
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5
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8
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9
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10
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11
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12
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مدلهای تعادل عمومی و مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی وجود دارد این است که
مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی ،مدلهای پویا هستند و به این معنی است که
زمان نقش مهمی در این مدلها دارد و اقتصاد را در طول زمان مورد بررسی قرار میدهد.
همچنین این مدلها ،تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مدنظر قرار میدهند که اقتصاد
میتواند تحت تاثیر شوک های تصادفی ،نظیر تغییرات تکنولوژی و غیره قرار گیرند .این
مدلها ،بر اساس فرض چسبندگی اسمی در قیمتها و دستمزدها ،بنا نهاده شدهاند و
امروزه کاربردهای فراوانی در مسائل مربوط به سیاستهای پولی و مالی دارد.

 -3پیشینه پژوهش
انواری و همکاران )6938( 6با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،به شبیهسازی
قاعده کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره حداقل سازگار با اهداف
اقتصادی اسالمی پرداختند .محققین از مدلهای کینزی جدید به عنوان یکی از روشهای
آنالیز سیاست پولی استفاده کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که پیش نیاز کنترل نرخ
بهره در حداقل ممکن ،رسیدن تورم به کمترین مقدار تعیین شده به عنوان هدف است.
شاهمرادی و صارم )6939( 9به بررسی تعیین قاعده پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران
با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش تورم در اقتصاد ایران میشود و همچنین نرخ
رشد پول اثری بر شکاف تولید ندارد.
محمودینیا و همکاران )6935( 9در چارچوب نظریه بازیهای استاکلبرگ ،به بررسی
تقابل استراتژیک بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداختند .این محققین با
استفاده از تکنیک بازیهای دیفرانسیلی به این نتیجه رسیدهاند که سرعت همگرایی به
سمت تعادل در متغیرهای اقتصاد کالن از جمله بدهی دولت ،زمانی که دولت و بانک
مرکزی در چارچوب قاعدهای مشخص و بر اساس ساختار اطالعاتی حلقه باز رفتار می-
کنند ،بیشتر است.
آرله و همکاران )9889( 4به بررسی همکاری بین دولتهای مختلف با بانک مرکزی
مشترک پرداختند .آنان نشان دادند که کشورهای منطقه اروپا با سیاستگذار پولی
1

)Anvari et al. (2012
)Shahmouradi & Sarem (2014
3
)Mahmoudinia et al. (2017
4
Aarle et al.
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مشترک ،در تالشاند تا همکاری در سیاستهای کالن بین خود را افزایش دهند .نتایج
تحقیق آنان نشان میدهد که هماهنگی سیاستی ،اغلب برای سیاستگذاران مالی کارا
است و هماهنگی سیاستهای مالی ،منجر به بهبود پارتو 6برای بانک مرکزی اروپا میشود.
فراگتا و کارسانوا )9868( 9به بررسی شناسایی رژیم رهبر در ارتباط با تقابل بین سیاست-
گذار پولی و مالی در سه کشور انگلیس ،آمریکا و سوئد پرداختند .به منظور بررسی تجربی
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
در کشوهای انگلستان و سوئد ،سیاستگذارن پولی و مالی تحت رژیم رهبری مالی فعالیت
میکنند و همچنین در آمریکا مقامات پولی و مالی تحت رژیم نش رفتار میکنند.
سائولو و همکاران )9869( 9به بررسی تقابل بین سیاستهای پولی و مالی در کشور برزیل
پرداخت .آنان به بررسی سیاست بهینه بین دولت و بانک مرکزی در قالب سه نوع طرح
همکاری پرداختند .الف -زمانی که هر نهاد بهطور مستقل تابع زیان رفاه خود را به عنوان
تعادل نش در فرم بازی نرمال حداقل میکند .ب -وقتی یک نهاد به عنوان حرکت کننده
اول و نهاد بعدی به عنوان پیرو حرکت میکند که این مکانیسم به راه حل استاکلبرگ4
مطرح است .ج -وقتی نهادها بهطور همکارانه رفتار میکنند .نتایج این تحقیق نشان
می دهد که وقتی دولت و بانک مرکزی در قالب بازی استاکلبرگ رفتار کنند که در آن
سیاست پولی به عنوان رهبر و سیاست مالی به عنوان پیرو عمل کنند ،در آنصورت زیان
در رفاه به کمترین حد خود کاهش مییابد.
انجوردا و همکاران ( ) 9861در یک مدل تحت نااطمینانی ،به بررسی مسئله تثبیت بدهی
در بازی بین مقام پولی و مالی در قالب سه بازی همکارانه ،غیرهمکارانه و استاکلبرگ
پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که زمانی که دولت و بانک مرکزی انتظار
نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند ،آنگاه این دو سیاستگذار ،تالش فعالتری را
برای رسیدن به سطح مطلوب بدهی ،درسریعترین حالت ممکن را انجام میدهند.

 -4تشریح مدل تحقیق بر اساس بازیهای استراتژیک در چارچوب مدل-
های  DSGEبرای اقتصاد ایران
1
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3
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2
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مدل های اولیه مورد استفاده قرار گرفته شده در تجزیه و تحلیل کوتاه مدت اقتصاد کالن،
توسط مدل ساده از سیستم سه معادلهای شامل منحنی فیلیپس (عرضه کل) ،منحنی IS
(تقاضای کل) و قاعدهای همانند قاعده تیلور برای سیاست پولی بیان شده است .این کارها
ابتدا توسط اسونوسون ،)6334( 6بال )6333 ( 9توضیح داده شده و توسط بین)6330( 9
مورد بررسی قرار گرفت .نقدی که به این مدلها وارد بود این است که در این مدلها
سیاست مالیهای و دولت نقشی را در مدل ایفا نمیکنند .از اینرو کارسانووا و همکاران
( )9885و سائولو و همکاران ( )9869با درونزا کردن نقشی برای مقام مالی و دولت در
این مدلها و همچنین اضافه کردن معادلهای شبیه معادله بدهی در این مدلها ،به سیستم
پنج معادله رسیدند که میتواند تقابل استراتژیک بین سیاستگذار پولی و مالی را به
خوبی توضیح دهد.
در مدلی که در این مقاله برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده ،سعی میشود تا با وارد
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
برای مقامهای پولی و مالی در چارچوب بازیهای همکارانه و غیرهمکارانه باشیم .سپس
با شبیهسازی این مدل برای اقتصادی ایران ،به بررسی اثرات شوکهای نفتی بر متغیرهای
اقتصاد کالن و از طرفی زیان اجتماعی در بازیها مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مقام های پولی و مالی توابع زیان را نسبت به شرط تعادل در اقتصاد حداقل میکنند.
سیاستگذران مسئله بهینه سازی را حل میکنند و خودشان را به قاعدههای سیاست
بهینه متعهد میکنند و در طول مسیر بازی هیچ انگیزهای برای انحراف از این قاعدهها
ندارند .در ابتدا برای استخراج قاعده بهینه برای سیاستگذار پولی و مالی ،معادالت تعادلی
را مورد بررسی قرار میدهیم.
ابتدا به معرفی معادله تقاضای کل یا همان منحنی  ISخواهیم پرداخت .همانطور که
وودفورد ( )9889و والش ( )9868بیان کردند ،معادله تقاضای کل در اقتصاد میتواند با
مسئله بهینه کردن مطلوبیت فرد ناشی از مصرف نسبت به قید بودجه پیش روی فرد
بهدست آید .اما از آنجایی که ما در این مطالعه قصد داریم تا نقش درونزایی را برای دولت

1

Svensson
Ball
3
Bean
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال چهارم /شماره  /4زمستان 6931

659

در نظر بگیریم ،از اینرو باید معادله تقاضای کل را طوری تعمیم دهیم تا بتوانیم اثرات
بدهی عمومی و یا مخارج دولتی بر روی تقاضای کل را در نظر بگیریم .اقتصاددانان ،در
سالهای اخیر تالشهای مهمی برای وارد کردن نقش دولت در معادله تقاضای کل انجام
دادند .برای مثال نوردهس )6334( 6با در نظر گرفتن کسری بودجه اولیه در معادله ،IS
کارسانووا و همکاران ( )9885با در نظر گرفتن بدهی عمومی و مخارج دولت در معادله
 ،ISو سائولو و همکاران )9869( 9با در نظر گرفتن بدهی عمومی در معادله  ،ISبه تعمیم
معادله تقاضا کل اولیه پرداختند.
در این مطالعه فرض میکنیم که با وارد شدن اثرات بدهی در معادله تقاضای کل ،معادله
منحنی  ISدر فرم لگاریتم خطی سازی شده 9بهصورت معادله زیر میباشد:4
x̂t = Et x̂t+1 − σ(ît − Et π
̂t+1 ) + αb̂t + vt
() 6
که در این معادله  x̂tنشان دهنده شکاف محصول (تفاوت بین محصول واقعی و بالقوه)،
 îtانحراف نرخ بهره اسمی از وضعیت پایدار Et ،بیان کننده ارزش انتظاری تورم دوره بعد
)  (πt+1و شکاف محصول دوره بعد )  b̂ ،(x̂t+1موجودی واقعی بدهی دولتσ > 0 ،
کشش جانشینی بین دورهای 𝛼 ،نشان دهنده حساسیت شکاف محصول نسبت به بدهی
و  vtنشان دهنده شوک تقاضای کل در اقتصاد است.5
از آنجایی در اقتصاد ایران نرخ بهره بهصورت دستوری تعیین میشود و نمیتواند ابزار
مناسبی برای تعیین قاعده سیاستی باشد ،از این رو حجم پول و نرخ رشد حجم پول
میتواند ابزار مناسبتری برای بانک مرکزی برای تصمیمگیریهای سیاستی باشد .1از
اینرو معادله ( )6را میتوان به شکل معادله زیر بازنویسی کرد:
1

Nordhaus
Saulo et al.
3
Log-linearized form
 4رجوع شود به ( Kirsanova and et al. )9885و (Saulo and et al.)9869
̂) نشان دهنده انحراف لگاریتم واقعی متغیر از سطح باثباتش است.
 5عالمت حد در باالی هر متغیر (X
2

 6برای مطالعه بیشتر در این موضوع که میتوان از متغیر رشد حجم پول به جای نرخ بهره استفاده کرد ،به Walsh
( )9868و شاهمرادی و صارم ( )6939رجوع شود .همچنین این ارتباط را اینطور استخراج کرد :با فرض اینکه Mt
حجم پول Vt ،سرعت گردش پول Pt ،سطح قیمت و  Ytسطح محصول در اقتصاد باشد ،آنگاه در تعادل داریم:
Mt Vt = Pt Yt
از طرف دیگر میتوانیم رابطه زیر را نیز داشته باشیم:
Mt+1 Vt+1 = Pt+1 Yt+1
یا
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x̂t = Et x̂t+1 − σ(μ̂t − Et π
̂t+1 ) + αb̂t + vt

() 9
که در این معادله μ̂t ،به عنوان نرخ رشد حجم پول در اقتصاد میباشد.
از طرف دیگر با درونزا فرض کردن نقش دولت در این مطالعه و وارد کردن بدهی عمومی
در تقاضای کل ،در این مرحله باید مدلی را برای بدهی عمومی استخراج کنیم .در این
معادله فرض میشود که بدهی دولت رابطه مستقیمی با انباشت بدهی دوره قبل و مخارج
دولت و همچنین رابطه منفی با سهمی از درآمدهای مالیاتی و خلق پول (تفاوت در پایه
پولی در دو دوره) دارد .معادله بدهی دولت میتواند بهصورت زیر نشان داده شود:
) Bt = (1 + r ∗ )Bt−1 + Gt − τ X t − (Mt − Mt−1
() 9
که در این معادله  Btنشان دهنده بدهی اسمی دولت r ∗ ،نرخ بهره تعادلی 𝐺𝑡 ،مخارج
اسمی دولت τ ،نرخ مالیات X t ،درآمد اسمی دولت و  Mtحجم پایه پولی در اقتصاد باشد.
با تقسیم کردن معادله ( )9بر سطح قیمتها و فرض اینکه نرخ ناخالص تورم بهصورت

معادله  πt = PPtباشد و همچنین با فرض اینکه حجم پایه پولی از یک دوره به دوره
t−1

دیگر با نرخ رشد  μtدر حال رشد است ،آنگاه معادله ( )9به صورت معادله زیر بازنویسی
میشود:
bt−1
mt−1
() 4
) ∗ b = (1 + r
+g −τx −μ
πt

با خطی سازی لگاریتمی معادله ( )4به روش
() 5

t

t

اوهلیگ6

t

πt

t

( )6333داریم:

̅b
b̅ + b̅b̂t = (1 + r ∗ ) (1 + b̂t−1 − π
̂t ) + g̅ + g̅ĝ t − τx̅ − τx̅x̂t
π
̅
μ̅m
̅
(1 + μ̂t + m
−
̂ t−1 − π
) ̂t
π
̅

از آنجایی که در وضعیت پایا
() 1

̅b
μ̅m
̅
b̅ = (1 + r ∗ ) + g̅ − τx̅ −
π
̅
π
̅

میباشد ،آنگاه معادله بدهی در فرم لگاریتم خطی سازی شده به شکل زیر است:
)Mt (1 + μ)Vt (1 + g v ) = Pt (1 + π)Yt (1 + r
آنگاه با توجه به معادله اول ،میتوانیم رابطه زیر را استخراج کرد:
)(1 + μ)(1 + g v ) = (1 + π)(1 + r
آنگاه با فرض اینکه  g v = 0باشد ،آنگاه با توجه به اینکه ) (1 + π)(1 + r) = (1 + iمیباشد ،از این رو در
وضعیت تعادل  μ = i،میباشد.
Uhlig

1
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) ∗ (1 + r
̅g
̅x
() 4
̂t ) + ĝ t − τ x̂t
(b̂t−1 − π
̅
π
̅
b
̅b
μ̅m
̅
(μ̂t + m
−
̂ t−1 − π
) ̂t
π
̅̅ b
که در این معادالت نیز عالمت بار بر روی هر متغیر (̅ )Xنشان دهنده مقدار با ثبات آن
= b̂t

متغیر و ̂ Xنشان دهنده انحراف لگاریتم آن متغیر از مقدار با ثباتش میباشد.
از طرف دیگر منحنی عرضه کل (منحنی فیلیپس) با فرض چسبندگی قیمتی بر اساس
مدل کالو )6309( 6را بر اساس مسئله ماکزیمم سازی سود بنگاهها بهصورت معادله زیر
نشان داده میشود:9
π
̂t = βEt π
̂t+1 + kx̂t + ηt
() 0
که در این معادله  πtیا همان تورم جاری ،به انتظارات نرخ تورم دوره بعد و شکاف جاری
محصول وابسته است .پارامتر  κ > 0میزان حساسیت تورم نسبت به شکاف محصول را
اندازهگیری میکند β ،فاکتور تنزیل درون دورهای و  ηtنشان دهندهی شوک تورمی
میباشد .اما به منظور درک پایداری تورم مشاهده شده در دادهها ،میتوان معادله ( )0را
با اضافه کردن وقفه های تورم ،تعمیم داد و به معادله زیر در فرم لگاریتم خطی سازی
دست یافت :9
π
̂t = (1 − θ)βEt π
̂t+1 + θπ
̂t−1 + kx̂t + ηt
() 3
که در این فرمول پارامتر  θاغلب به عنوان اندازه از درجه رفتار گذشتهنگر در تعیین قیمت
توصیف میشود .همچنین معادله ( )3به منحنی نئوکینزین هیبریدی 4نیز معروف است.
در این مرحله میتوانیم توابع زیان برای بانک مرکزی و دولت را مشخص کنیم و سپس
با حداقل کردن این توابع زیان نسبت به قیود تعادلی بهدست آمده ،به قاعدهای مناسب
برای مقام پولی و مالی دست یابیم.
فرض می کنیم بانک مرکزی سعی دارد تا در یک افق نامحدود ،انحراف تورم از سطح
هدف ،سطح محصول از سطح هدف و رشد پول از سطح هدف را حداقل کند .از اینرو
تابع زیان بانک مرکزی به صورت معادله ( )68نشان داده میشود:

Calvo
 9برای استخراج این معادله به فصل هشتم ( Walsh )9868و ( Woodford )9889رجوع شود.
 9به فصل ششم ( Walsh )9868رجوع شود.
Hybrid

1

4
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()68
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∞

1
min Et { ∑ βt (γ1 π
}) ̂2t + γ2 x̂t2 + γ3 μ̂2t
2
̂ t ،x̂t،m
̂t
π
t=0

در این معادله  γ2 ، γ1و  γ3به ترتیب نشان دهنده وزنهای مثبت بر روی انحراف تورم
از سطح هدف ،شکاف محصول و انحراف رشد پول از سطح هدف است که به صورت تابع
درجه دوم نشان داده میشوند.
همچنین از طرف دیگر فرض میکنیم دولت سعی دارد تا در یک افق نامحدود ،انحراف
تورم از سطح هدف ،سطح محصول از سطح هدف و مخارج دولت از سطح هدف را حداقل
کند .از اینرو تابع زیان مقام مالی به صورت معادله ( )66نشان داده میشود:
∞
()66
1
t
2
2
2
min Et { ∑ β (δ1 π
}) ̂t + δ2 x̂t + δ3 ĝ t
2

̂ t ،x̂t،ĝt
π

t=0

در این معادالت  δ2 ،δ1و  δ3به ترتیب نشان دهنده وزنهای مثبت مقام مالی بر روی
انحراف تورم از سطح هدف ،شکاف محصول و انحراف مخارج دولت از سطح هدف است.
از طرف دیگر از طریق معادله پایه پولی بانک مرکزی میتوان اثرات شوکهای نفتی را
وارد مدل کرد .فرض میکنیم که معادله پایه پولی بانک مرکزی بهصورت معادله زیر باشد:
Mt = DCt + FR t
()69
که در این معادله  DCtنشان دهندهی خالص بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی و
 FR tذخایر خارجی یا خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است .از طرف دیگر برای بررسی
اثرات نفتی در اقتصادی ،به صورت ساده فرض میکنیم ذخایر خارجی بانک مرکزی به
میزان فروش مستقیم درآمدهای نفتی دولت به بانک مرکزی وابسته است که به صورت
معادله ( )69نشان داده میشود:
FR t = FR t−1 + φ OILt
()69
همچنین فرض میکنیم که دولت مابقی درآمدهای نفتی خود را به عنوان سپرده نزد
بانک مرکزی نگهداری میکند و از اینرو افزایش درآمدهای نفتی سبب کاهش خالص
بدهی دولت به بانک مرکزی میشود.
DCt = DCt−1 − (1 − φ) OILt
()64
با تقسیم کردن معادالت ( )69و ( )69و ( )64بر سطح قیمت ،و سپس با روش لگاریتم
خطی سازی ،به معادالت زیر دست مییابیم:
̅̅̅
̅
dc
fr
()65
̂
̂
frt

m
̅

dct +

m
̅

m
= ̂t
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̅̅̅
1
oil
̂ t−1 − π
̂t
̂ t ) + φ oil
(fr
̅
π
̅
fr
̅̅̅
1
oil
̂t = (dc
̂t−1 − π
̂t
dc
̂t ) − (1 − φ) oil
̅̅̅
π
̅
dc
= ̂t
fr

درآمدهای نفتی دولت نیز از یک فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت میکند که به
صورت معادله زیر نشان داده میشود:
̂ t = ρoil oil
̂ t−1 + ℵt
oil
()60
که در این معادله ℵt ،نشان دهنده شوکهای نفتی میباشد.

 -5استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازیها
در ادامه به بررسی و استخراج قاعده بهینه سیاستهای پولی و مالی در چارچوب دو بازی
همکارانه و غیرهمکارنه بین دولت و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.
 -1-5استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب بازی غیرهمکارانه
در این نوع از بازی فرض میکنیم که دولت و بانک مرکزی به عنوان دو بازیکن ،هر کدام
به طور مستقل در تالش هستند تا تابع زیان خود را نسبت به قیود تحت بررسی حداقل
کنند و هر بازیکن بر اساس تعادل نش رفتار میکند .تعادل نش شامل مجموعهای از
استراتژیهای بازیکن است که بیشترین پیامد را برای او به همراه دارد و بهترین پاسخ را
به استراتژی بازیکن دیگر میدهد و در این تعادل ،بازیکن هیچ انگیزهای برای تغییر
استراتژی در بازی ندارد.
ابتدا فرض میکنیم برای بهدست آوردن قاعده بهینه یا تابع عکس العمل بهینه مقام
پولی ،بانک مرکزی تابع زیان خود را نسبت به قیود ( )9و ( )3حداقل میکند .در این
حالت تابع الگرانژ بانک مرکزی بهصورت معادله زیر نشان داده میشود:

()63

1
1
1
( γ1 π
̂2t + γ2 x̂t2 + γ3 μ̂2t ) +
2
2
2
λ1،t (x̂t − Et x̂t+1 + σ(μ̂t − Et π
̂t+1 ) − αb̂t − vt ) +

∞

𝑙𝑡 = ∑ βt

λ2،t (π
̂t − (1 − θ)βEt π
̂t+1 − θπ
) ̂t−1 − kx̂t − ηt
)
1
 x̂t ،πو  μ̂tداریم:
با مشتقگیری تابع الگرانژ نسبت به ̂t

()98

t=0

(

∂lt
= γ1 π
̂t − σβ−1 λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1 = 0
∂π
̂t
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∂lt
= γ2 x̂t + λ1،t − β−1 λ1،t−1 − kλ2،t = 0
∂x̂t
∂lt
= γ3 μ̂t + σλ1،t = 0
∂μ̂t

()96
()99

با حل سه معادله باال ،قاعده بهینه برای مقام پولی در بازی غیر همکارانه بهصورت معادله
زیر نوشته میشود:
μ̂t = Φ1 π
̂t + Φ2 x̂t − Φ3 x̂t−1 − Φ4 Et x̂t+1 + Φ5 μ̂t−1 − Φ6 μ̂t−2
()99
+ Φ7 Et μ̂t+1

که در این معادله

= Φ3

σ γ2
;
)𝜃γ3 (1+

= Φ2

;)Φ6 = β(1+θ

)σk+1+β(1−θ
;
)β(1+θ

= Φ5

(1 − θ) σ γ2
;
)γ3 (1 + θ
1−θ

σ k γ1
;
)𝜃 γ3 (1 +
θ β σ 𝛾2
;
)𝜃 γ3 (1 +
θβ
;
1+θ

= Φ1
= Φ4

= Φ7

از طرف دیگر فرض میکنیم برای بهدست آوردن قاعده بهینه یا تابع عکس العمل بهینه
مقام مالی ،دولت تابع زیان خود را نسبت به قیود ( )4( ،)9و ( )3حداقل میکند .در این
حالت تابع الگرانژ برای دولت بهصورت معادله زیر تشکیل میشود:
𝑡𝑙
()94
1
1
1
( δ1 π
̂2t + δ2 x̂t2 + δ3 ĝ 2t ) +
2
2
2
λ1،𝑡 (x̂t − Et x̂t+1 + σ(μ̂t − Et π
̂t+1 ) − αb̂t − vt ) +

λ2، t (π
̂t − (1 − θ)βEt π
̂t+1 − θπ
̂ t−1 − kx̂t − ηt ) +
) ∗ (1 + r
̅g
̅x
̂t ) − ĝ t + τ x̂t +
(b̂t−1 − π
̅
π
̅
b
̅b
( λ3،t
)
μ̅m
̅
(μ̂t + m
̂ t−1 − π
̂ t ) − εt
(
)
π
̅̅b
̂
 ĝ t ،x̂t ،πو  btداریم:
از این رو با مشتقگیری تابع الگرانژ نسبت به ̂t
b̂t −

()95

()91
()94

∞

= ∑ βt
t=0

∂lt
= δ1 π
̂t − σβ−1 λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1
∂π
̂t
(1 + r ∗ ) μ̅m
̅
( +
−
)λ = 0
π
̅
π
̅b̅ 3،t
∂lt
̅x
= δ2 x̂t + λ1،t − β−1 λ1،t−1 − kλ2،t + τ λ3،t = 0
∂x̂t
̅b
∂lt
̅g
= δ3 ĝ t − λ3،t = 0
∂ĝ t
̅b
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) ∗ (1 + r
∂lt
= λ3،t −
βλ3،t+1 − αλ1،t = 0
π
̅
∂b̂t

()90

با حل چهار معادله باال ،قاعده بهینه برای مقام مالی در بازی غیر همکارانه بهصورت معادله
زیر نوشته میشود:
ĝ t = −Ψ1 π
̂t − Ψ2 x̂t + Ψ3 Et x̂t−1 + Ψ4 Et x̂t+1 + Ψ5 ĝ t−1 − Ψ6 ĝt−2
()93
+ Ψ7 Et ĝ t+1 − Ψ8 Et ĝ t+2

که در این معادله،

̅ g̅ α
π (1−θ)δ2
;
δ3 A
̅
(1−θ)b π
̅

;

Aβ

= Ψ3
= Ψ6

̅ δ2 g̅ α
π
;
δ3 A

b̅ π
̅ (kσ + 1) + β (1 − θ)C
Aβ
2
∗
̅
β b(1 + r )θ
A

= Ψ2
= Ψ5
= Ψ8

̅ δ1 g̅ k α
π
;
δ3 A
̅ g̅ α
π β θ δ2
;
δ3 A

= Ψ1
= Ψ4
= Ψ7

)̅ (1+r∗ )+θ C
β(b

;

A

و پارامترهای  Aو  Cنیز ار روابط زیر بهدست میآیند:
∗
̅
A = b(1 + r )(kσ + 1 + (1 − θ)β + kα) + b̅π
̅ (1 + θ) + α(τ x̅π
̅
()98
− μ̅m
)̅ k
C = b̅(π
̅ + (1 + r ∗ )) + τ x̅π
̅α
()96
همچنین روابط زیر نیز برقرار است:
vt = ρv νt−1 + Υt
()99
ηt = ρη ηt−1 + ϱt
()99
εt = ρε εt−1 + ϵt
()94
Χ t = ρΧ Χ t−1 + Ωt
()95
Ξt = ρΞ Ξt−1 + Ζt
()91
که در این معادالت  vtنشان دهنده شوک تقاضا ηt ،شوک تورم εt ،شوک بدهی عمومی،
 Χ tشوک سیاست پولی Ξt ،سیاست مالی و  ℵtشوک درآمد نفتی میباشد .همچنین فرض
میکنیم که شوکها از یک فرآیند خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت میکند.
 -2-5استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب بازی همکارانه
در این قسمت فرض میکنیم که دولت و بانک مرکزی توافق الزامآوری را با یکدیگر انجام
میدهد و بهصورت همکارانه با یکدیگر رفتار میکنند .در بازیهای همکارانه بازیکنان
میتوانند باهم مذاکره کنند و تعهدات الزامآوری 6را انجام دهند و به منظور اهداف مشترک
Binding Agreements

1
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باهم همکاری کنند .همچنین تعادل در این نوع از بازی به عنوان کارایی پارتو 6نیز مطرح
است .پایهی این نظریه توسط فن نیومن و مورگن اشتاین شکل گرفت.
در یک بازی همکارانه ،دو مقام در تالش برای حداقل کردن تابع زیان مشترک نسبت به
قیود مورد بررسی هستند .با ادغام توابع زیان دو مقام ،آنگاه تابع الگرانژ بهصورت معادله
زیر بیان می شود:
1
1
1
1
()94
( ψ π
̂2 + ψ x̂ 2 + ψ μ̂2 + ψ ĝ 2 ) +
2 1 t 2 2 t 2 3 t 2 4 t
λ1،t (x̂t − Et x̂t+1 + σ(μ̂t − Et π
̂t+1 ) − αb̂t − vt ) +

λ2، t (π
̂t − (1 − θ)βEt π
̂t+1 − θπ
̂ t−1 − kx̂t − ηt ) +

∞

𝑙𝑡 = ∑ βt

) ∗ (1 + r
̅g
b̂t −
̂t ) − ĝ t +
(b̂t−1 − π
π
̅
̅b
( λ3،t
)
̅x
μ̅m
̅
(μ̂t + m
τ x̂t +
̂ t−1 − π
̂ t ) − εt
(
)
̅b
π
̅̅b
که در این معادالت ψ3 = γ3 ،ψ2 = δ2 + γ2 ،ψ1 = δ1 + γ1 ،و  ψ4 = δ3میباشند.
t=0

 ĝ t ،x̂t ،πو μ̂t
حال با فرض اینکه دو مقام ،تابع الگرانژ را بهطور هماهنگ نسبت به ̂t

حداقل کنند ،آنگاه شرط مرتبه اول بهصورت معادالت زیر نوشته میشود:
∂lt
()90
= ψ1 π
̂t − σβ−1 λ1،t−1 + λ2،t − (1 − θ)λ2،t−1 − θβλ2،t+1

∂π
̂t

(1 + r ∗ ) μ̅m
̅
−
)λ = 0
π
̅
π
̅ b̅ 3،t
∂lt
̅x
= ψ2 x̂t + λ1،t − β−1 λ1،t−1 − kλ2،t + τ λ3،t = 0
∂x̂t
̅b
∂lt
̅g
= ψ4 ĝ t − λ3،t = 0
∂ĝ t
̅b
∂lt
μ̅m
̅
= ψ3 μ̂t + σλ1،t +
λ =0
∂μ̂t
π
̅ b̅ 3،t
( +

()93
()48
()46

سپس با حل این معادالت ،قاعده بهینه مقام پولی بهصورت معادله ( )96نشان داده می-
شود:
μ̂t = Π1 π
̂t + Π2 x̂t − Π3 x̂t−1 − Π4 Et x̂t+1 + Π5 μ̂t−1 − Π6 μ̂t−2 + Π7 Et μ̂t+1
()49
+Π8 ĝ t + Π9 ĝ t−1 − Π10 ĝ t−2 + Π11 Et ĝ t+1 + Χt

که در این معادله

)ψ2 (1−θ
;
)ψ3 (1+θ

= Π3

ψ2
;
)ψ3 (1+θ

= Π2

k ψ1
;
)ψ3 (1+θ

= Π1

Pareto Efficient

1
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1− θ

)σk+1+β(1+θ
;
)β(1+θ
ψ4 C
̅ ̅ = Π8
;
)π g ψ3 (1+θ

;)Π6 = β(1+θ

ψ4 A
;
)̅ β g̅ ψ3 (1+θ
π

= Π5

= Π9

θβψ4 (μ̅m
̅ −π
)̅̅τx
(1 + θ)π
̅ g̅ ψ3

= Π11
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θβψ2
;
)3 (1+θ
θβ
;)Π7 = (1+θ
̅m
̅
ψ (1−θ)μ
;)Π10 = βπ̅4g̅ ψ (1+θ
3

Π4 = ψ

همچنین قاعده بهینه مقام مالی به شکل معادله ( )99نشان داده میشود:
ĝ t = −Γ1 π
̂t − Γ2 x̂t + Γ3 x̂t−1 + Γ4 Et x̂t+1 + Γ5 μ̂t − Γ6 μ̂t−1
()49
+ Γ7 μ̂t−2 − Γ8 Et μ̂t+1 − Γ9 ĝ t−1 + Γ10 ĝt−2
− Γ11 Et ĝ t+1 + Ξt

که در این معادله

̅ ψ2
)π g̅(1−θ
;
ψ4 C

= Γ3
= Γ6

̅ ψ3
)π g̅(σk+1+(1−θ)β
ψ4 C β
A
; Γ9 = β C

̅ ψ2
̅π g
;
ψ4 C
̅ ψ3
)π g̅(1−θ

;

ψ4 C
̅
π g̅ θ β ψ3
;
C ψ4

= Γ2
= Γ5
= Γ8

̅ ψ1 k
̅π g
;
ψ4 C
̅ ψ2
π g̅ θ β
;
ψ4 C

= Γ1
= Γ4

̅ ψ3
)π g̅ (1−θ
;
ψ4 C β
̅m
)̅ (1−θ
μ
= Γ10
;
Cβ

= Γ7

θβ (μ̅ m
̅ −π
)̅̅τx
C
همچنین در دو معادله باال ،پارامترهای  Aو  Cاز طریق حل معادالت زیر استخراج میشوند:
= Γ11

A = μ̅m
̅ (σk + 1 + β(1 + θ)) − βπ
)̅τx̅(1 − θ

()44
C = μ̅m
̅ (−1 − θ − k) + π
̅̅ τ̅x̅ + k(1 + r ∗ )b
()45
همچنین روابط زیر نیز برقرار است:
vt = ρv νt−1 + Υt
()41
ηt = ρη ηt−1 + ϱt
()44
εt = ρε εt−1 + ϵt
()40
Χ t = ρΧ Χ t−1 + Ωt
()43
Ξt = ρΞ Ξt−1 + Ζt
()58
که در این معادالت هم همانند بازی غیر همکارانه ،فرض میکنیم که  vtنشان دهنده
شوک تقاضا ηt ،شوک تورم εt ،شوک بدهی عمومی Χ t ،شوک سیاست پولی Ξt ،شوک
سیاست مالی و  ℵtشوک درآمد نفتی میباشد .همچنین فرض میکنیم که شوکها از
یک فرآیند خود رگرسیونی مرتبه اول ) AR(1تبعیت میکند.

 -6مقادیر متغیرها و ارزش پارامترهای مورد استفاده در مدل
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دادههایی که در این قسمت برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار میگیرد ،شامل دادههای
فصلی شاخص قیمتی مصرف کننده ،تولید ناخالص داخلی ،حجم پایه پولی ،مخارج دولت،
بدهی کل دولت ،خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ،خالص بدهی دولت و بانکها به
بانک مرکزی ،درآمدهای نفتی دولت برای دوره زمانی  1369تا  6936میباشد .اطالعات
مربوط به این دادهها ،از قسمت مربوط به اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج
شده است .همچنین باید این نکته را بیان کنیم که این داده ،دادههای تعدیل شدهی
فصلی میباشند که با استفاده از روش تعدیل فصلی  6 X12در نرم افزار اقتصاد سنجی،
تعدیل فصلی شدهاند .مقادیر برخی از پارامترهای مورد استفاده در مدل در جدول ()6
نشان داده شده است که ارزش این پارامترها با استفاده از مطالعات گذشته و همچنین
محاسبات محققین استخراج شده است .مقادیر اولیه و پایدار برخی از نسبتها را نیز
میتوان با استفاده از دادههای مربوط برای اقتصاد ایران ،استخراج کرد .مقادیر پایدار
مربوط به این نسبتها در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول ( :)1مقادیر پارامترها
τ
8/9

k
8/5

σ
8/89

θ
8/4

β
8/30

α
8/9

کارسانووا
()9885

کاواالری
()9889

صارم و مهرآرا
()6939

رودبوش
()9889

متوسلی و
همکاران
()6900

پیرس
()9880

منبع :مطالعات گذشته

جدول( :)2مقادیر نسبتهای پایدار برای اقتصاد ایران
∗r

̅̅̅
oil
̅̅̅
dc

̅̅̅
oil
̅
fr

π
̅

8/6

8/91

8/95

6/84

̅
fr
m
̅
8/4

̅̅̅
dc
m
̅
8/11

μm
̅̅̅̅
π
̅̅b

̅x
̅b

̅g
̅b

9/39

6/69

8/9

منبع :محاسبات محققین

همچنین برای بهدست آورن انحراف لگاریتم متغیرها از مقدار وضعیت پایدار آنها ،از
روش فیلتر هدریک -پرسکات )HP( 9برای بهدست آوردن جز سیکلی متغیرها استفاده
میکنیم .در این روش جز روند از دادهها جدا میشود و تحلیل بر روی جز سیکلی انجام
The X12 seasonal adjustment
Hodrick-Prescott

1
2
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میگیرد .برای برآورد شاخصها در مدل  ،DSGEاز روش بیزین استفاده میکنیم .روش
بیزین روشی مابین روش کالیبراسیون و روش حداکثر درست نمایی است .به منظور
تخمین پارامترها در روش بیزین ،ابتدا باید توزیع و میانگین و انحراف معیار پیشین 6را با
استفاده از مطالعات قبلی یا حدسهای سازگار با واقعیات اقتصادی و یا تخمین وضعیت
پایا ،به مدل داده و سپس معادالت را با روش بیزین برآورد کرده تا بهتوان مقادیر میانگین
و انحراف معیار پسین 9را استخراج کرد و از این مقادیر پسین ،برای شبیه سازی اثرات
شوک ها در مدل استفاده کرد .البته باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که انتخاب
پارامترها یا مقادیر اولیه در مدل باید طوری انتخاب شود که شرط بالنچارد-کان 9تامین
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
احتمال پیشین بر اساس ویژگیهای هر پارامتر است .برای نمونه ،چگالی نرمال برای
توضیح ویژگی پارامترهایی مناسب هستند که میتوانند مقادیر مثبت و منفی داشته باشند
و چگالی گاما برای توضیح ویژگی پارامترهایی مناسب هستند که مقدار آنها دارای حد
پایین است .همچنین چگالی بتا نیز برای برآورد پارامترهایی که دارای حد باال و پایین
میباشند مناسب است .چگالی گامای معکوس ویژگی چگالی گاما را دارد و تفاوت آن در
این است که حد پایین آن صفر است.
از طرف دیگر برای مشخص کردن ارزشهای اولیه برای پارامترها ،نیازمند شناسایی وزن-
های نسبت داده شده به توابع زیان مقام پولی و مقام مالی توسط بانک مرکزی و دولت
هستیم .برای این منظور میتوان سناریو تعریف کرد .در ابتدا فرض میکنیم که دولت و
بانک مرکزی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارنه وزنهای یکسانی را برای انحراف
متغیرها از سطح هدف در تابع زیان خود در نظر میگیرند .در سناریو دیگر فرض میکنیم
که بانک مرکزی در تابع زیان خود ،بیشترین وزن را به ترتیب روی انحراف تورم از سطح
مطلوب ،انحراف محصول از سطح مطلوب و انحراف نرخ رشد پول از سطح مطلوب میدهد.

1

Prior
Posterior
3
Blanchard- Kahn
2
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همچنین دولت در تابع زیان ،بیشترین وزن را به ترتیب بر روی انحراف محصول از سطح
هدف ،انحراف مخارج از سطح هدف و انحراف تورم از سطح هدف میدهد.6
 -1-6نتایج تخمین پارامترها در بازیهای غیرهمکارانه و همکارانه با روش بیزین
در این بخش پارامترهای تخمین شده برای بازیهای غیرهمکارانه و همکارانه در اقتصاد
ایران با استفاده از روش بیزین را مورد بررسی قرار میدهیم .در ابتدا با مشاهده قاعده
رشد حجم پول و قاعده مخارج دولت بدست آمده در بخشهای قبلی میتوان پیبرد که
در بازی غیرهمکارانه که دو مقام پولی و مالی به طور مستقل از هم رفتار میکنند ،هیچ
ارتباطی بین نرخ رشد پول و مخارج دولت در معادالت ( )99و ( )93مشاهده نمیشود.
اما در بازی همکارانه و تعاملی بین دولت و بانک مرکزی ،یک ارتباط دوسویه بین رشد
حجم پول و مخارج دولت وجود دارد (معادالت  49و  )49که نشان دهنده آن است که
در این وضعیت استراتژیک ،دو مقام پولی و مالی اهمیت زیادی به اهداف یکدیگر میدهند.
مقایسه دو جدول ( )9و ( )4نشان میدهد در روش غیرهمکارانه نسبت به روش همکارانه،
تورم اثر بیشتری بر نرخ رشد حجم پول در اقتصاد دارد .همچنین نرخ تنزیل زمانی در
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
سرعت بیشتری انجام میشود که این میتوانند نشانه بی صبری دو مقام در این وضعیت
باشد .همچنین کشش جانشینی بین دورهای در بازی غیرهمکارانه بیشتر بازی همکارانه
است.
از طرف دیگر در استراتژی همکارانه و تعاملی بین دولت و بانک مرکزی نسبت به روش
غیرهمکارانه ،تورم گذشته نگرتر است و تاثیر پذیری تورم از تورم دوره قبل در بازی
همکارانه بیشتر است .این موضوع نشان میدهد که زمانی که دولت و بانک مرکزی بطور
همکارانه در پی رسیدن به اهداف خود باشند ،انتظارت تورمی بیشتری توسط افراد در
جامعه شکل میگیرد و این موضوع سبب میشود که افراد تاحدی انتظارت تورمی خود
از گذشته را به دوره های بعد منتقل کنند .همچنین اثر افزایش بدهی روی محصول در

 1از آنجایی که روش برآورد در مدلهای تعادل عمومی بسیار به داده های اولیه حساس میباشد ،از اینرو انتخاب
سناریوهای مختلف باعث پیچیدگی در برآورد پارامترها میشود و از اینرو در این مطالعه برای ساده سازی و اجتناب
از پیچیدگی ،به انتخاب دو سناریو اکتفا میکنیم.
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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.
از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه ،سهم بیشتری از درآمدهای
نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود .این موضوع را میتوان
اینطور استنباط کرد که زمان که دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود باهم
همکاری الزم و تعهدات الزام آوری را انجام میدهند ،سبب میشود که به دلیل آیندهنگری
بیشتر دو مقام سیاستگذار بخش بیشتری از درآمدهای ارزی نفتی به عنوان ذخایر
خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری کند.
جدول( :)3نتایج تخمین پارامترها در بازیهای غیرهمکارانه با روش بیزین
پارامتر
𝛔
𝛂
𝛉
𝐤
𝛃
𝛕
𝟏𝚽
𝟐𝚽
𝟑𝚽
𝟒𝚽

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)
8/895
( 8/841و (8/891
8/59
( 8/16و (8/49
8/10
( 8/49و (8/15
8/53
( 8/14و (8/43
8/309
( 6/8و (8/343
8/985
( 8/94و (8/69
8/06
( 6/54و (8/884
8/869
( 8/89و (-8/889
8/39
( 6/91و (8/54
8/884
( 8/89و (-8/889

پارامتر

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)

Φ5
8/14
( 8/39و (8/99
Φ6
8-/89
( 8/69و (-8/63
Φ7
9/94
( 9/48و(6/06
Ψ1
-8/885
( 8/94و (-8/94
Ψ2
-8/681
( 8/99و (-8/54
Ψ3
8/811
( 8/91و (-8/68
Ψ4
-8/891
( 8/99و (-8/48
Ψ5
8/56
( 8/55و (8/44
Ψ6
8/844
( 8/69و (8/89
Ψ7
8/44
( 8/58و (8/93
منبع :یافتههای تحقیق

پارامتر
Ψ8
φ
ρoil
ρv
ρη
ρε
ρΧ
ρΞ

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)
8/99
( 8/08و (-8/68
8/80
( 8/69و (8/86
8/94
( 8/93و (8/61
8/94
( 8/59و (8/99
8/63
( 8/99و (8/81
8/94
( 8/93و (8/93
8/46
( 8/56و (8/96
8/99
( 8/46و (8/95
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جدول( :)4نتایج تخمین پارامترها در بازیهای همکارانه با روش بیزین
پارامتر
𝛔
𝛂
𝛉
𝐤
𝛃
𝛕
𝟏𝚷
𝟐𝚷
𝟑𝚷
𝟒𝚷
𝟓𝚷
𝟔𝚷

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)
8/894
( 8/896و (8/864
8/48
( 8/44و (8/99
8/13
( 8/49و (8/15
8/19
( 8/48و (8/54
8/3089
( 6/8و (8/34
8/98
( 8/94و (8/69
8/55
( 8/45و (8/94
6/64
( 6/63و (6/61
8/95
( 8/90و (8/96
8/08
( 8/09و (8/40
6/16
( 6/15و (6/54
8/61
( 8/99و (8/80

پارامتر

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)

Π7
8/48
( 8/44و (8/94
Π8
6/93
( 6/58و (6/90
Π9
6/61
( 6/44و (8/00
Π10
8/89
( 8/84و (8/889
Π11
-8/95
( -8/65و (-8/55
Γ1
8/44
( 8/41و (8/49
Γ2
8/38
( 8/34و (8/01
Γ3
8/91
( 8/99و (8/96
Γ4
8/16
( 8/11و (8/51
Γ5
8/69
( 8/64و (8/68
Γ6
8/50
( 8/14و (8/59
Γ7
8/64
( 6/63و (8/80
منبع :یافتههای تحقیق

پارامتر
Γ8
Γ9
Γ10
Γ11
φ
ρoil
ρv
ρη
ρε
ρΧ
ρΞ

مقدار برآورد
(بازه اطمینان)
6/44
( 9/91و (6/98
8/94
( 8/49و (8/69
8/86
( 8/84و (-8/889
-8/63
( -8/64و (-8/99
8/91
( 8/93و (8/99
8/60
( 8/94و (8/83
8/58
( 8/14و (8/99
8/43
( 8/51و (8/46
8/49
( 8/40و (8/93
8/55
( 8/14و (8/41
8/53
( 8/10و (8/56

 -2-6مقایسه زیان اجتماعی در بازیهای غیرهمکارانه و همکارانه
یکی از اهداف در این مقاله این است تا بتوانیم به تجزیه و تحلیل زیان اجتماعی یا معیار
رفاه در بازیهای همکارانه و غیر همکارانه بپردازیم و این موضوع را مورد برسی قرار دهیم
که در کدام بازی ،زیان اجتماعی کمتری یا رفاه اجتماعی بیشتری ایجاد میشود .زیان
اجتماعی کل را میتوان از مجموع زیان فردی مورد انتظار مقامات پولی و مالی بهدست
آورد .محاسبه زیان توسط هر مقام ،از طریق محاسبه واریانس غیرشرطی امکان پذیر است.
Lm = γ1 π
برای نمونه ،تابع زیان مقام پولی در بازی غیر همکارانه بهصورت ̂2t + γ2 x̂t2 +
 Lf = δ1 πنشان داده میشود.
 γ3 μ̂2tو تابع زیان مقام مالی به صورت ̂2t + δ2 x̂t2 + δ3 ĝ 2t
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Lm = γ1 2 var(π
حال میتوان زیان مورد انتظار مقام پولی را از طریق معادله ̂) +

)̂ γ2 2var(x̂) + γ3 2var(μو همچنین زیان مورد انتظار مقام مالی از طریق معادله
 Lf = δ1 2 var(πاستخراج کرد .ارزش زیان فردی مورد
)̂̂) + δ2 2 var(x̂) + δ3 2 var(g
انتظار برای مقام پولی و مقام مالی و همچنین زیان اجتماعی کل (معیار رفاه) که حاصل
جمع زیان فردی مورد انتظار دو سیاستگذار میباشد در جدول ( )5و ( )1نشان داده
می شود .نتایج جدول حاکی از آن است که ارزش زیان کل جامعه در بازی همکارانه
(کارایی پارتو) کمتر از بازی غیرهمکارانه (تعادل نش) است .این نتیجه حاکی از آن است
که اگر دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف کالن اقتصادی توافق الزام آوری را
بر اساس یک قاعده مشخص و از قبل تعیین شده انجام دهند ،آنگاه میتوان سطح رفاه
اجتماعی در جامعه را افزایش داد.
جدول ( :)5ارزش زیان اجتماعی در بازی غیر همکارانه و همکارانه بین مقامات
پولی و مالی

بازی غیرهمکارانه
بازی همکارانه

زیان اجتماعی کل

ارزش زیان مورد
انتظار مقام مالی
8/889

ارزش زیان مورد
انتظار مقام پولی
8/985

8/984

8/884

8/613

8/649

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.
منبع :یافتههای تحقیق

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

ارزش زیان مورد
انتظار مقام پولی

زیان اجتماعی کل

بازی غیرهمکارانه

8/658

8/469

8/019

بازی همکارانه

8/996

8/661

8/994

توضیحات :فرض میکنیم که بانک مرکزی در تابع زیان خود ،بیشترن وزن را به ترتیب روی انحراف تورم از سطح
مطلوب ،انحراف محصول از سطح مطلوب و انحراف نرخ رشد پول از سطح مطلوب میدهد .از طرف دیگر دولت در
تابع زیان ،بیشترین وزن را به ترتیب بر روی انحراف محصول از سطح هدف ،انحراف مخارج از سطح هدف و انحراف
تورم از سطح هدف میدهد.
منبع :یافتههای تحقیق.
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 -3-6توابع عکسالعمل آنی در بازی همکارنه و غیرهمکارانه
در این قسمت قصد داریم تا توابع عکس العمل آنی 6در مدل مربوط به بازیهای
غیرهمکارانه را مورد بررسی قرار دهیم .این توابع عکس العمل آنی ،نشان دهندهی رفتار
پویای متغیرهای مدل در طول زمان ،به هنگام وارد شدن تکانهای به اندازه یک انحراف
معیار به آن را نشان میدهد.
 -1-3-6اثرات تکانه نفتی در بازی غیر همکارانه (تعادل نش)
نمودار ( ) 6اثر تکانه نفتی به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای الگو ،تحت بازی تعادل
نش را نشان میدهد .اولین نتیجه مهمی که از این شکل مشاهده میشود این است که
زمانی که دولت و بانک مرکزی تحت قاعده مشخص رفتار کنند ،اثر وارد شدن تکانهها به
مدل ،سبب میشود که بعد از یک دوره زمانی کوتاهمدت ،متغیرهای کالن اقتصاد ،با
سرعت بیشتری به سمت مسیر پایای خود همگرا شوند .وارد شدن تکانههای نفتی به
اندازه یک انحراف معیار ،سبب کاهش بدهی دولت در دوره اولیه میشود و بعد از یک
دوره بسیار کوتاه مدت ،بدهی دولت افزایش و نهایت به سمت پایای خود همگرا میشود.
از طرف دیگر اثر شوک های نفتی اثر مثبتی بر مخارج دولت دارد و سبب میشود که در
آمدهای دولت افزایش یابد و بعد از یک دوره کوتاه مدت به سمت مسیر باثبات همگرا
شود .همچنین نتایج نشان میدهد که اثر شوک نفتی سبب افزایش رشد حجم پول بانک
مرکزی در کوتاه مدت میشود و بعد از دوره زمانی کوتاه مدت ،رشد حجم پول روند نزولی
را طی میکند تا به سمت مسیر پایای خود همگرا شود.

)Impulse Response Functions (IRF

1
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نمودار ( :)1توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر وارد شدن شوک نفتی در بازی غیر
همکارانه
منبع :یافتههای تحقیق

 -2-3-6اثرات تکانه نفتی در بازی همکارانه (کارایی پارتو)
شکل زیر ،واکنش متغیرهای کالن اقتصاد به تکانه نفتی در بازی کارایی پارتو را نشان
میدهد .مقایسه این نمودار ( )9با نمودار ( )6نشان میدهد که در اثر وارد شدن تکانه
نقتی بر مدل ،متغیرهای کالن اقتصادی در بازی همکارانهای که در آن دولت و بانک
مرکزی خود را متعهد به اجرای قاعده مشخص میدانند ،با نوسانات تقریبا بیشتری به
سمت مسیر پایدار خود همگرا میشوند .همانطور که از شکل مشخص است ،با وارد شدن
تکانه نفتی به اندازه یک انحراف معیار بر مدل ،سبب میشود که در کوتاهمدت بدهی
دولت کاهش یابد و همچنین ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد .از طرف دیگر اثرات
شوک در مدل نشان میدهد که در کوتاهمدت سطح مخارج دولت افزایش و بعد از یک
دوره زمانی کوتاهی ،به وضعیت پایای خود برمیگردد.
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نمودار( :)2عکس العمل آنی متغیرها در برابر وارد شدن شوک نفتی در بازی همکارانه
منبع :یافتههای تحقیق

 -7جمعبندی و پیشنهادها
دستیابی به یک قاعده پولی و مالی مشخص توسط سیاستگذران اقتصادی میتواند نتایج
مطلوب و با ثباتی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد .دستیابی به این قاعده مشخص،
به این سوال پاسخ میدهد که ابزارهای سیاستی چگونه نسبت به نوسانات اقتصادی در
متغیرهای اقتصاد کالن واکنش نشان میدهند .از این رو در این مطالعه سعی شده است
تا در چارچوب نظریه بازیها و در قالب مدلهای تعادل عمومی در تالش برای بدست
آورن این قاعده مشخص در اقتصاد ایران باشیم .در اینجا فرض کردهایم که دولت به دنبال
قاعده مشخص برای مخارج خود است و بانک مرکزی نیز به دنبال قاعده مشخص برای
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد است .از اینرو در قالب بازیهای همکارانه (کارایی پارتو)
و غیرهمکارانه (تعادل نش) این قاعده بررسی شده است .سپس در چارچوب مدلهای
تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از دادههای موجود برای اقتصادی ایران ،برآورد
و شبیه سازی مدل تحت بررسی اجرا شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
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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مرکزی تحت قاعدهای مشخص رفتار میکنند ،در این حالت با وارد شدن نوسات و شوکها
در مدل ،متغیرها با سرعت بیشتری در کوتاهمدت به آنان واکنش نشان میدهند و سریعتر
به سمت وضعیت باثبات خود حرکت میکنند .دیگر نتایج حاکی از آن است که یک ارتباط
دوسویه بین رشد حجم پول و مخارج دولت در بازی کاریی پارتو نسبت به بازی تعادلی
نش وجود دارد که نشان دهنده اهمیت قائل شدن اهدافها توسط دو مقام پولی و مالی
در بازی همکارانه است .اثر افزایش بدهی روی محصول در بازی غیر همکارانه بیشتر از
بازی همکارانه است و از طرف دیگر در بازی همکارانه بین دولت و بانک مرکزی نسبت به
بازی غیرهمکارانه ،تورم گذشته نگرتر است.
بر اساس نتایج این تحقیق میتوان پیشنهاد نمود که چنانچه دولت و بانک مرکزی برای
رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای کالن اقتصاد بر اساس قاعده عمل کنند و همچنین
روش همکارانهای را در پیش بگیرند ،میتوان به نتایج مطلوبتری برسند .در بازی
همکارانه بدون اینکه طرفین مستقل از هم عمل کنند هر کدام از طرفین بخشی از تابع
هدف خود را به بهینه نمودن هدف طرف مقابل اختصاص میدهند .لذا توصیه سیاستی
به مقامات اقتصادی کشور ،برقراری روابط تعاملی از نوع بازی همکارانه است .برای عملیاتی
کردن این نوع تعامل الزم است نهاد ثالثی که مورد پذیرش هر دو طرف سیاستگذار پولی
و مالی است توابع هدف این دو مقام را از طریق مذاکره و ارائه توصیه به یکدیگر نزدیک
کند.
برای مطالعات آتی در این زمینه ،محققین میتوانند به بررسی بازی استاکلبرگ ( رهبر،
پیرو) بین مقام پولی و مالی پرداخته و نتایج حاصل از آن را با نتایج بازی همکارانه و
غیرهمکارانه مورد مقایسه قرار دهند .همچنین این بازی میتواند با ورود بانکهای تجاری
از طریق مکانیسم خلق اعتبار به عنوان بازیکن سوم و تعریف اهداف ،استراتژیها و قیود
مرتبط با آن ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .از طرف دیگر طراحی مدلی در چارچوب
اقتصاد باز با ورود مکانیسم نرخ ارز میتواند گامی دیگر در توسعه این تحقیق باشد.
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