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تعیین قاعدهي بهینهي پولی در یک مدل تعادل پویاي
تصادفی عمومی با استفاده از نظریهي کنترل
ابراهيم انواري ،دكتر منصور زراء نژاد و دكتر عنايت اهلل فخرايي
تاريخ وصول1931/6/62 :

تاريخ پذيرش1931/3/62 :

چکیده:
یکی از مسیرهاي انتقال تصمیم سازي سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد
در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است .بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط
بین نرخ تورم ،شکاف تولید و نرخ بهره است .عالوه بر اختالف نظر در زمینهي
رابطهي علت و معلولی نرخ بهره و تورم ،درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره
بر سایر متغیرهاي اقتصادي نظرات گوناگونی وجود دارد .در این تحقیق با استفاده
از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی ،قاعدهي کنترل همزمان تورم
و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهرهي حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسالمی و
شرایط الزم براي تحقق آن شبیه سازي شده است .شبیه سازي و برآورد با
استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطهي کنترلی با استفاده از برنامه نویسی
الگوریتم کنترل متلب انجام شده است .براساس برخی از نتایج این تحقیق ،پیش
نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن ،کاهش نرخ تورم به سطح  3درصد در مدت
 6سال است.
طبقهبندي E52 ،E12 ،C01 :JEL

واژههاي کلیدي :نرخ بهره ،تورم ،نظريهي كنترل ،مدل تعادل عمومي كينزيني جديد ،سياست
پولي

به ترتيب ،دانشجوي دكتري ،استاد و دانشيار اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
()zarram@gmail.com
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 -1مقدمه
اجراي سياستهاي اقتصادي مبتني بر تئوريهاي اقتصادي يکي از راههاي كاهش
نوسانهاي اقتصادي است .در اين راستا سياست پولي يکي از روشهاي مديريت
عرضهي پول در اقتصاد است .بانکهاي مركزي از اين سياست براي رسيدن به
برخي از اهداف مانند كنترل تورم در يک محدودهي معين استفاده مي كنند.
اهداف سياست پولي و روشهاي آن در طول زمان متغير بوده است .با افزايش
نقش دولت در اقتصاد ،بانکهاي مركزي از سياست پولي براي اهدافي مانند افزايش
رشد اقتصادي ،كاهش نرخ بيکاري و ثبات قيمتها استفاده كردهاند .در دهههاي
 1321و  ، 1391از روش هدف تورم به معني كنترل تورم به عنوان مهمترين هدف
نيز استفاده شده است .مسيرهاي مختلف انتقال آثار تصميم سازي سياستي پولي
به بخش واقعي اقتصاد و تأ ثير آن بر كل اقتصاد كشور بسيار پيچيده است .برخي
از اين مسيرها شامل نرخ بهره ،اعتبارات ،نرخ ارز و توسعه پولي است .كينز(1
 )1392در تئوري تعادل عمومي به انتقال سياست پولي از كانال نرخ بهره اشاره
كرده است (فالويو و اسينوبي . )6112،6به دليل اثر نرخ بهره بر اغلب متغيرهاي
كالن اقتصادي مانند سرمايه گذاري ،بدهيهاي بلندمدت ،هزينهي سرمايه ،اندازه
گيري ريسک اعتبارات و سياستهاي تثبيت اقتصادي ،در اغلب ادبيات پولي
اقتصادي به تغييرات و كنترل نرخ بهره نيز به عنوان اهداف پولي اشاره شده است.
تعيين نرخ بهره در حالت طبيعي در اقتصاد از طريق بازار پول انجام ميگيرد .اين
نرخ در حالت وجود بازارهاي مالي كارآمد ،تامين كنندهي شرايط اقتصادي الزم
براي فعاليت با كمترين هزينه در بازار كاال و خدمات و رسيدن به اهداف اقتصادي
است .دستوري بودن تعيين نرخ بهره در اجراي سياستهاي پولي با تخصيص
نامطلوب منابع بانکي و كاهش اثر واقعي تغيير نرخ بهره ،تا حد زيادي كاهش
دهندهي اثر تثبيت قيمتها است .در اين حالت انحراف وجوه به سمت فعاليتهاي
سوداگرانه ايجاد ميشود .بنابراين با تنظيم قاعدهي پولي بر اساس تئوريهاي
مرسوم اقتصادي ،دسترسي به اهداف آسانتر و مطمئنتر است .با توجه به تأثير
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تغييرات نرخ بهره بر كليهي فعاليتهاي اقتصادي و تورم ،مدلهاي تعيين نرخ بهره
در ايجاد نوسانات اقتصادي داراي اهميت است.
 -2بررسی تغییرات تورم و نرخ بهرهي واقعی در ایران
ركود تورمي يکي از مشکالت اقتصادي چند دههي اخير در كشور بوده است .رشد
اقتصادي و دسترسي به هدف تثبيت قيمت به دليل اجراي سياستهاي نادرست
اقتصادي در ايران با مشکل روبرو بوده است .بررسي نوسانات تورم نشان مي دهد
نرخ تورم طي  1916-23با نوسانات زيادي روبرو بوده است .با افزايش قيمت نفت
و رشد پايهي پولي طي دورهي  1916-19نرخ تورم افزايش زيادي داشته است.
بعد از سال  1919با افزايش كسري بودجهي دولت و جنگ و كاهش درآمد ارزي،
نرخ تورم افزايشي بوده است .بيشترين نرخ تورم در اين دوره در سال  1991بوده
است .در اين دوره به دليل بحران بدهي و ركود با وجود عدم تغيير رشد نقدينگي
و شکل گيري ركود تورمي ،نرخ تورم در حدود  19درصد بوده است.
نرخ بهره به عنوان كانال مهم اثرگذاري سياست پولي در تخصيص منابع داراي
نقش ويژه است .در اقتصاد اسالمي نيز نرخ سود تسهيالت بانکي ،نرخ سپردههاي
بانکي ،نرخ اوراق مشاركت و سپردهي قانوني همراه با ساير شاخصهاي اقتصادي
مانند تورم ،تأثير مهمي در هدايت سرمايهها و منابع دارند .در صورت تعيين نرخ
سود سپردههاي بانکي به ميزان باالتر از نرخ تورم ،انگيزهي الزم براي سرمايه
گذاري در ميان صاحبان سرمايه ايجاد ميشود و زمينهي هدايت نقدينگي به سمت
توليد و صنعت فراهم خواهد شد.
 -3نظریههاي تبیین کنندهي نرخ بهره در اقتصاد
محققان و سياستگذاران براي افزايش كارايي سياستهاي اقتصادي ،اهداف
اقتصادي مختلفي از جمله هدف كنترل تورم را پيگيري كردهاند .در دهههاي اخير
تئوري و نتايج كاربردي سياست هاي پولي به منظور كنترل تورم هدف همراه با
اثرات متقابل بر يکديگر ،تکميل شده است (چيموبي و اوچي .)6111 ،9با بررسي
ادبيات اقتصادي در رويارويي با بحرانهاي مالي مانند تورمهاي شديد و كسريهاي
زياد ،سياستهاي پولي مختلفي از سوي اقتصادداناني مانند ريکاردو و فيشر1
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( ) 1391ارائه شده است .آدام اسميت در كتاب ثروت ملل به مزيت معني دار
تنظيمات پولي در بهبود رشد اقتصادي نسبت به بخش كااليي اشاره كرده است.
فريدمن )1321( 1براي رفع نوسانات اقتصادي قاعدهي پولي معيني را ارائه كرده
است(تيلور و ويليامز .)6111،2در تئوريهاي كالسيک ارتباط بين تورم و نرخ بهره
بر وجود دو نرخ بهره تأ كيد شده است .يکي نرخ بازاري يا نرخ وام تعيين شده به
وسيلهي بانکها و ديگري نرخ طبيعي بهره به عنوان نرخ تعيين شده به وسيلهي
بازار عرضه و تقاضا شامل تقاضا براي سرمايهي واقعي تعيين شده به وسيلهي
بهرهوري سرمايه و عرضهي سرمايهي واقعي به عنوان حجم پس انداز جاري است.
اين نظريه به وسيلهي تورنتن 9در سال  1216ارائه شد .سپس به وسيلهي
ويکسل )1321( 2توسعه داده شد .اين نظريه سپس به وسيلهي ساير نظريهها از
جمله نظريهي اوهلين 3،روبرتسون 11،كينز( )1392و ميردال 11تأييد شده است.
همچنين اين نظريهي عنصر اصلي اغلب تئوريهاي سيکلهاي تجاري در دهههاي
اخير بوده است .عالوه بر آن اين نظريه اساس قاعدهي سياستي بانک مركزي براي
ثبات قيمت با كوشش براي تثبيت نرخ بازاري بهره در حد نرخ طبيعي بوده است
(هامفري.)1329 16،
به طور كلي ،قواعد سياستي پولي با روشهاي قواعد مبتني بر هدف و قواعد
ابزاري قابل تقسيم است .قواعد مبتني بر حداقل سازي تابع زيان اقتصادي و
تشريح و استخراج رابطهي سياست پولي بر اساس بردار محدوديتهاي مفروض،
اساس اين روش است .اين روش شامل قاعدهي هدف كل (عمومي) مبتني بر
بهينه سازي پويا و تابع هدف جزئي ساده است .روش مبتني بر قواعد ابزاري شامل
متغيرهاي آينده نگر ،گذشته نگر يا هر دو است .با توجه به وجود نوع متغيرها ،اين
روش به روش ابزاري ضمني يا صريح قابل تقسيم است .بر اساس نظر تيلور و
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ويليامز ( )6111قاعدهي ابزاري مبتني بر كنترل نرخ بهره داراي عملکرد بهتري
نسبت به ساختار عرضهي پول است .همچنين ،قاعدهي نرخ بهره مبتني بر تورم و
شکاف توليد از قاعده مبتني بر يکي از اين اجزا بهتر است.
براي اولين بار داگالس 19در سال  1992بين نرخ بهرهي اسمي و نرخ بهرهي
واقعي تمايز قائل شد .از نظر تورنتن بين نرخ وام يا نرخ بازاري بهره و درآمد
انتظاري يا نرخ نهايي سود پروژههاي سرمايهاي تفاوت وجود داشته است .از نظر
تورنتن تعيين نرخ واقعي بهره در بازار بر اساس عرضهي پس انداز و تقاضا براي
سرمايه گذاري جدي د است .تورنتن براي اولين بار اثر انتظارات تورمي بر نرخ بهره-
ي بازار را به صورت زير تشريح كرد.
r  n p
()1
در رابطهي فوق  rنشانگر نرخ بهرهي واقعي n ،نرخ بهرهي اسمي و  pنرخ تورم

است .همچنين ،بر اساس تئوري تعيين نرخ بهره ميل )1221( 11نيز افزايش نرخ
تورم باعث كاهش نرخ بهره واقعي ميشود .بر اساس اين نظريه ،قرض
دهنده به دنبال پوشش دادن هزينههاي انتظاري نرخ بهره و اصل مبلغ پولي است،
به طوري كه نرخ بهره پوشش دهندهي مناسب هزينهها است .ميل براي محاسبه-
ي اثر تورم بر ارزش واقعي نرخ بهره ،مقدار ضرب شده تورم و نرخ بهره را به رابطه
قبل اضافه كرد.
دي هاس )1223( 11در نظريهي نرخ بهره ،رابطه ميان عوامل اثر گذار نرخ
انتظاري تغييرات ارزش پول (قدرت خريد پول) ،پرداختي براي سرمايه و جبران
ريسک را به صورت زير تعريف كرده است.
r n p
()6
در رابطهي فوق  pنشانگر نرخ انتظاري تغييرات قيمت r ،نرخ بهرهي واقعي و n

نرخ بازاري يا نرخ اسمي است .بر اين اساس ،نرخ بازاري با تورم داراي ارتباط
مستقيم بوده است .مارشال ( )1231در كتاب اصول اقتصادي نشان داد كه قدرت
خريد پول به نرخ واقعي بهره وابسته است .وي براي اولين بار از واژههاي اسمي و
واقعي استفاده كرد .از نظر وي نرخ واقعي بهره (  ) rبرابر با تفاوت ميان نرخ بهرهي
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اسمي(  ) nو مجموع نرخ تورم (  ) pبا حاصلضرب نرخ بهرهي اسمي در نرخ تورم
به صورت زير است.
r  n  p  np

اين رابطه سپس به وسيلهي فيشر براي تشريح سيکلهاي تجاري استفاده شد.
كالرک نرخ واقعي قرضه را به عنوان يک مقدار ثابت در نظر گرفت و اثر تورم پيش
بيني شده را بر نرخ بهرهي اسمي بررسي كرد .فيشر با استفاده از تئوري مشهورش
براي شرح چگونگي تغييرات سيکلهاي تجاري بر اساس تغييرات نرخ بهرهي واقعي
استفاده كرده است (ديموند.)6119 12،
 -4سیاستهاي مبتنی بر قاعدهي پولی و سیاستهاي دستوري
سياستهاي پولي يکي از مهمترين سياستهاي اقتصادي است كه همراه با
سياستهاي مالي ،مجموعهاي از ابزارهاي قدرتمند را به منظور اعمال سياست
گذاريهاي اقتصادي تشکيل ميدهند .سياست پولي از طريق كنترل حجم پول و
حجم نقدينگي در راستاي تحقق اهداف تعيين شدهي اقتصادي و به حداقل
رساندن خسارتهاي ناشي از عملکرد نظام پولي ميپردازد.
استراتژي هدف پولي شامل اعتمادسازي ،انتقال اطالعات به وسيلهي مجموعهي
پولي در سياست گذاري ،مشخص كردن هدف براي كل نظام پولي و ايجاد مکانيزم-
هاي محاسباتي براي كاهش انحرافات گسترده و سيستماتيک از اهداف تعيين شده
است .ارتباط بيثبات مجموعهي پولي و متغيرهاي هدف مانند نرخ تورم و درآمد
اسمي ،سياست هدف پولي را با مشکل روبرو كرده است .در مقابل ،استراتژيهاي
مبتني بر هدف تورم شامل مشخص كردن اهداف كمي و ميان مدت براي نرخ
تورم ،متعهد بودن به ثبات قيمت به عنوان هدف اصلي سياست پولي ،استفاده از
مجموعهي متغيرهاي پولي و مالي در تصميم سازي سياست پولي و افزايش توانايي
محاسبه و پيش بيني اهداف تورمي به وسيلهي بانک مركزي است(مشکين و
ساوستانو .)6111،19سياستهاي مبتني بر هدف تورم ضمن افزايش رشد
اقتصادي ،كاهش دهندهي اثرات شوکهاي تورمي و نوسانات توليد است .بر خالف
انتقاد برخي از اقتصاددانان اين سياست داراي انعطاف پذيري نيز است (برنانکي 12و
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ديگران .)1333 ،بر اساس نتايج اغلب تحقيقات انجام شده در زمينهي اثرگذاري
سياستهاي پولي و عوامل موثر برآن ،امکان انجام سياستهاي كامال دستوري براي
بانک مركزي وجود ندارد .براي مثال ،بر اساس قاعدهي پولي فريدمن ( )1321نرخ
رشد پول ثابت در نظر گرفته شده است .بر اين اساس هرگونه انحراف از اين قاعده
به عنوان سياست صالحديدي يا دستوري است .همچنين ،در حالت پايبندي به
قواعد پولي ،تغييرات پولي در محدودهي تغييرات حداقل مشخص است(بنيت و
مک كالوم .)611113،حتي در حالت سياست صالحديدي ،بانک مركزي بايد داراي
اهداف مشخص باشد و در اين صورت قواعد پولي با تغييرات تصادفي مواجه نيست.
در سياست صالحديدي با وجود آن كه سياست گذار يک تابع هدف مشخص دارد،
تغيير سياست از يک دوره به دورهي ديگر همراه با تورش نيست.
ابزار هاي پولي موثر بر توابع هدف به تابع هدف مستقيم و غير مستقيم قابل
تقسيم است .تابع هدف مستقيم بر نرخ بهره يا حجم اعتبارات به طور مستقيم
موثر است .تابع هدف غير مستقيم مبتني بر شرايط بازار شامل عملگرهاي بازار باز
و سياستهاي قرضهاي بانک مركزي براي افزايش يا كاهش نقدينگي است.
 -5سابقهي تحقیقات انجام شده
بارو )1392( 61با ارائه الگوي پولي و استفاده از تکنيک دو مرحلهاي به روش حداقل
مربعات معمولي و روش حداقل مربعات تعميم يافته به اين نتيجه رسيد كه رشد
حجم پول به صورت غير منتظره ،اثر مثبت و معني داري را بر سطح توليد داشته
است.
اور 61و ديگران ( )1331نرخهاي واقعي بهرهي بلندمدت براي  19كشور عضو
اتحاديهي اروپا را بررسي كردند .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق سياست
كاهش يا تثبيت تورم بر كاهش نرخهاي بهره اثر معني داري داشته است .دالي و
حالدن )1332( 66اثرات متقابل رفتاري بين سياست گذاران پولي و بانکهاي
تجاري و چگونگي عملکرد سياست پولي مطابق با قاعدهي نرخ بهره را بررسي كرده
Bennett and McCallum
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است .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق حتي در شرايط بسيار با ثبات ،تصميم
سازي پولي نياز بسيار به شناخت پاسخهاي رفتاري بخش خصوصي داشته است.
كوئينن و ويلند ) 6116( 69با استفاده از برآورد مدل اقتصاد كالن ژاپن ،اثر كاهش
نرخ بهره در محدودهي صفر بر عملکرد سياستهاي تثبيت در اين كشور را بررسي
كردند .كونن 61و ديگران ( )6119در تحقيقي براي بررسي ثبات قيمت و كارايي
سياست پولي در حالت ميل كردن نرخ بهره در محدودهي صفر ،با استفاده از مدل
انتظارات عقاليي تصادفي ،اثر شوکهاي اقتصادي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد را
شبيه سازي كردند .آدام و بيلي )6111( 61سياست پولي بهينه بر اساس سياست
تعهدي بانک مركزي در حالت نرخ بهره حداقل براي اقتصاد امريکا را بررسي كرده-
اند.
62
فالويو و اوسينوبي ( )6112با استفاده از روش بهينه سازي مدل انتظارات
عقاليي كارايي سياست پولي در حالت كنترل نرخ تورم را در كشور نيجريه بررسي
كردهاند .ولوسو 69و ديگران ( )6119با استفاده از روش كنترل بهينه ،مدل بهينهي
تصميم سازي بانک مركزي براي كشورهاي انگلستان ،امريکا ،كانادا ،نيوزلند ،سوئد،
لهستان و كره را بررسي كردهاند .بر اساس برخي از نتايج سياستهاي اجرا شدهي
اغلب كشورهاي مورد بررسي از سياست بهينه داراي انحراف بوده است.
گان و ويک )6112( 62اهميت نرخ بهره و مدل بهينهي سياست پولي براي كشور
مالزي به عنوان اقتصاد نوظهور را بررسي كردند .در اين تحقيق اثر نسبي تغييرات
نرخ بهره و نرخ ارز بر شکاف توليد و نرخ ارز بررسي شده است.
گان و يو )6113( 63نقش سياست بهينهي پولي در اقتصاد اسالمي را بررسي
كردند .در اين تحقيق قاعدهي بهينهي تيلور در كشور مالزي به عنوان يک اقتصاد
باز كوچک اسالمي بررسي شده است .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق با اجراي
69
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سياستهاي مبتني بر قاعدهي ابزاري مناسب پولي ،پاسخهاي سياست پولي بانک
مركزي به شکاف توليد ،تورم و نرخ ارز مطابق با انتظار بوده و ضرايب برآورد شده از
نظر اقتصادي قابل توجيه بوده است.
چيموبي و اوچي ( )6111با استفاده از روش همجمعي و آزمون عليت گرنجر
اثرات متقابل پول ،تورم و توليد در كشور نيجريه را بررسي كردهاند .بر اساس
برخي از نتايج اين تحقيق با توجه به ثبات قيمت به دليل كنترل عرضهي پول،
تورم يک مفهوم پولي داشته است.
جو ) 6111( 91با استفاده از مدل كينزيني جديد ،سياست بهينه صالحديدي را با
قاعدهي تيلور مقايسه كرده است .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق سياست
ص الحديدي بهينه يک راه حل بهينه سازي براي نرخ بهره و شکاف توليد و تورم
بوده است .همچنين ،اين تحقيق نشان داد كه پذيرش برخي از هزينههاي تغيير
نرخ بهره ،با منافعي مانند ثبات توليد و تورم همراه بوده است .استفاده از مدل
تعادل عمومي در اين تحقيق نشان داد كه انتخاب قاعدهي سياستي براي بانک
مركزي و ميزان اثرگذاري آن به محيط سياستي و شرايط اقتصادي حاكم وابسته
است.
صفدري و سليماني )6111( 91ارتباط بين نرخ بهره و تورم در بلندمدت را با
استفاده از مدل فيشر و روش همجمعي يوهانسن بررسي كردند .بر اساس نتايج
اين تحقيق ارتباط بلندمدت بين وزنهاي متوسط نرخ بهره ضعيف بوده است .در
حالي كه ارتباط بلندمدت بين نرخ اجاره خانههاي مسکوني بسيار قوي بوده است.
در بررسي تحقيقات داخلي مهرآرا ( )1999با استفاده از يک مدل  VARو
همچنين آناليز واريانس تعامل ميان بخش پولي و حقيقي در اقتصاد ايران را بررسي
كرده است .بر اساس نتايج اين تحقيق نوسانات حجم پول در توليد ايران سهم
بسيار ناچيزي داشته است .برون زا بودن توليد در اقتصاد ايران و ناشي شدن
سيکلهاي قيمتي در ايران از سيکلهاي واقعي از ديگر نتايج اين تحقيق بوده
است.
كازروني و اصغري ( )1921رابطهي متغيرهاي رشد عرضهي پول و تورم در
چارچوب مدلهاي نظري را بررسي كردهاند .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق،
Joo
Safdari and Soleymani
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تورم و رشد پول همگرا بوده و تورم يک پديدهي پولي بوده است .ياوري و اصغرپور
( )1921در تحقيقي وقفههاي توليد ،سياستهاي پولي و پويايي قيمت را بررسي
كرده است .بر اساس برخي از نتايج تحقيق وجود وقفهي توليد يک ساله در اقتصاد
ايران تاييد شده است .همچنين نتايج موثر بودن شوکهاي پولي در قالب يک
مدل تعادل عمومي بر اقتصاد كشور را نشان داده است .جعفري صميمي و عرفاني
( )1929آزمون خنثي بودن و ابر خنثي بودن بلندمدت پول در اقتصاد ايران را
بررسي كردهاند .نتايج فرض خنثي بودن پول در اقتصاد ايران را تأييد كرده است.
به عبارت ديگر يک تغيير پيش بيني نشده و ماندگار در سطح حجم پول اثري بر
متغيرهاي واقعي اقتصاد نداشته است .عباسي نژاد و شفيعي ( )1929در تحقيقي با
استفاده از روش خودرگرسيو با وقفههاي توزيع شده ،ضمن تاييد اثرپذيري كمتر
سطح توليد اقتصاد از تغييرات حجم پول ،بر استفادهي سياست گذاران از سياست
پولي براي مهار تورم تأكيد كردهاند.
مهرگان و ديگران ( )1921در تحقيقي با استفاده از دادههاي تابلويي رابطهي
علي بين نرخ بهره و تورم در بيست و چهار كشور منتخب طي دوره 6111-9
بررسي كرده اند  .بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق وجود رابطهي علي يک طرفه
از نرخ بهره به نرخ تورم تأييد شده است.
احمدي شادمهري و ديگران ( )1931با استفاده از دادههاي فصلي مربوط به نرخ
بهره و تورم براي  12كشور گروه مناطقي طي دورهي  ،1339-6112اثر كنترل نرخ
بهره براي مهار تورم را بررسي كردند .بر اساس نتايج حاصل از آزمونهاي عليت
گرنجري در اين كشورها به دليل تنگناهاي ساختار اقتصادي مانند كسري
بودجههاي متوالي و محدوديتهاي مالي دولتي ،و باال بودن ريسک اقتصادي ،تغيير
نرخ بهره علت تغيير نرخ تورم نبوده است.
 -6مبانی نظري تعادل عمومی کینزینی جدید کنترل نرخ بهره
يکي از وظايف بانکهاي مركزي كنترل عرضهي پول است .يکي از ابزارهاي
رسيدن به اين هدف استفاده از محدوديت نرخ بهره است .همچنين كاربرد مدل-
هاي تعادل عمومي تصادفي كينزيني جديد براي بانکهاي مركزي با اثربخشي
بيشتر سياستها و سازگاري و انطباق بيشتر منحني فيليپس كينزيني همراه است
(گرجي و فوالدي .)1922 ،در اين مدلها تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي به
وسيلهي اصول اقتصاد خرد قابل تشريح است .با استفاده از اين مدل چگونگي
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پاسخ سياستها به شوکهاي گوناگون و ميزان با ثباتي مدل قابل بررسي است.
مطابق نمودار ( )1در مدل تعادل عمومي با فرض وجود چسبندگي در قيمت
كاالها ،اقتصاد از تعداد زيادي بنگاه رقابت انحصاري به صورت زنجيرهاي به هم
پيوسته در بخش توليد كنندهي كاالهاي واسطه تشکيل شده است .اين بنگاهها هر
كدام كاالي جداگانهاي توليد ميكنند .همچنين در اين مدل بانک مركزي به
عنوان كارگزار واحد در اقتصاد در نظر گرفته شده است.
نمودار  :1الگوي تعادل عمومي تصادفي كينزيني جديد

مدلهاي كينزيني جديد در دهههاي اخير به عنوان يکي از روشهاي آناليز
سياست پولي مورد استفاده قرار گرفته است .96اين مدل از سه معادلهي تشريح
كننده ي رفتار نرخ بهره اسمي ،تورم و شکاف توليد تشکيل شده است .شرح
چگونگي استخراج اين سه معادله به طور كامل در پيوست ( )6ارائه شده است.
معادلهي اول شامل قاعدهي تيلور ساده به عنوان تابع سياستي بانک مركزي براي
تحليل تغييرات سيستماتيک سطح سياست گذاري در پاسخ به تغييرات تورم و
توليد استفاده شده است .در دهه اخير از قاعده تيلور در تحقيقات زيادي براي
بررسي چگونگي اجراي سياست هاي پولي استفاده شده است (اورپانديز.)1339،99
 .96براي بررسي جزئيات بيشتر به انواري ( )1931مراجعه شود.

()1
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تيلور ( )1339نرخ سود كوتاه مدت را تابعي از تورم انتظاري و شکاف توليد به
صورت زير معرفي كرده است.
) rt   ( t    )   x ( xt

در رابطه فوق   tنرخ تورم   ،نرخ تورم هدف rt ،نرخ سود كوتاه مدت و xt

شکاف توليد واقعي يا اختالف بين توليد حقيقي اقتصاد و توليد بالقوه است .توليد
بالقوه به صورت باالترين سطح توليد واقعي در بلندمدت تعريف شده است .بر
اساس روش برآورد جزء سيکلي يک متغير و روندزدايي به روش هادريک و
پرسکات ،ازتقريب اين مقدار به صورت  x̂tاستفاده مي شود .بر اين اساس رابطه
( )1به صورت زير قابل بازنويسي است.
()1

) rt   ( t    )   x ( xˆt

بر اساس رابطه فوق نرخ بهرهي اسمي تعادلي متغير در زمان شامل دو بخش نرخ
بهرهي واقعي تعادلي و هدف تورم بانک مركزي است .نرخ بهرهي واقعي به وسيله-
ي عوامل تبيين كنندهي رشد اقتصادي مانند روندهاي بهرهوري و اشتغال كامل در
ارتباط است .بر اساس اين رابطه در صورت صفر بودن شکاف تورم و شکاف توليد
واقعي ،نرخ سياستي با نرخ بهرهي اسمي تعادلي برابر است .در حالت نرمال
سياست پولي كا رآمد تيلور ضريب شکاف تورم بيشتر از يک است .كاهش تورم يا
شکاف توليد واقعي ،كاهش دهندهي نرخ سياستي است (ودفورد.)6119 ،91
معادلهي دوم مطابق رابطهي ( )2منحني فيليپس استخراجي به وسيلهي
مدل تعادل عمومي كينزيني جديد مطابق پيوست ( )6براي تصميم سازي
بنگاههاي اقتصادي است .بر اساس اين رابطه ،تورم با انتظار تورمي آينده ،قابل
افزايش است.
~

()2
ˆt  E[ˆt 1 ]   xˆt  ˆt
در رابطهي فوق  x̂tنشانگر شکاف توليد حقيقي و  ˆ t 1تورم و  ˆtشوک تورم

است .بر اين اساس رابطه بين تورم و شکاف توليد و وقفه متغير برون زا به صورت
مستقيم استخراج شده است.
معادلهي سوم استخراجي به وسيلهي مدل تعادل عمومي كينزيني جديد مطابق
پيوست ( )6معادلهي اولر براي تصميم سازي مخارج خانوار است .بر اساس رابطهي

()9
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( )9انتظار مصرف آينده افزايش دهندهي مصرف خانوار است .همچنين كاهش نرخ
بهرهي اسمي افزايش دهندهي ميزان مصرف خانوار است.
) xt  Et xt 1   (rt  Et t 1

با كاهش نرخ بهرهي واقعي مطابق رابطهي فوق ،به دليل اثر كاهشي انتظارات
تورمي ،مصرف خانوار كاهش مييابد .همچنين وارد شدن شوکهاي مختلف مانند
تغيير در ترجيحات مصرفي بهره وري مخارج دولت يا همه اين عوامل ،تغيير
دهندهي مصرف خانوار است .شکاف توليد با وقفه ابزار سياستي نرخ بهره ارتباط
منفي دارد .از سوي ديگر شکاف توليد با افزايش وقفه متغير برون زا قابل افزايش
است.
روابط ( )2و ( ) 9از طريق مدل تعادل عمومي كينزيني جديد مطابق پيوست ()6
شبيه سازي شده است.
هدف بانک مركزي انتخاب نرخ بهره در دوره فعلي و آينده است .اين نرخ بهره
حداقل كننده مجموع انتظارات تابع زيان است .به عبارت ديگر هدف بانک مركزي
حداقل كردن مجموع انتظارات مربع تفاضل نرخ تورم از تورم هدف و شکاف توليد
از توليد باالقوه است .تابع هدف بانک مركزي براي سياست گذاري بر اساس حداقل
سازي تابع هزينه به صورت رابطهي زير است.


()2

) min Et  t (  t2  x xt2
t 0

در روش كينزيني جديد ،تابع هزينهي بانک مركزي برگرفته از تقريب مرتبهي
دو م تابع مطلوبيت تنزيل شده خانوار است .بنابراين بر اساس شرط
مرتبهي دوم ،حداقل سازي تابع هزينه معادل ماكزيمم سازي رفاه خانوار است .اين
تابع داراي دو جمله شکاف تورم ،شکاف توليد واقعي به صورت توان دوم است.
وزنها در هر يک از جمالت نشانگر ميزان تاكيد بانک مركزي در محدود سازي
نوسانات بر اساس هر هدف است .عالوه بر آن در تحقيقات مختلف اين وزنها به
عنوان تابعي از ساختار اقتصاد براي ماكزيمم سازي رفاه خانوار بر اساس محدوديت-
هاي سياست گذاري با نرخ بهرهي اسمي متمايل به صفر در نظر گرفته شده است.
با افزايش تورم و تغييرات زياد نرخ بهرهي اسمي بر اساس اين رابطه ،هزينه افزايش
مييابد .مطابق اين رابطه بانک مركزي عالوه بر تورم ،توليد يا اشتغال را نيز مورد
توجه قرار داده است .به دليل بي اثري سياست پولي در بلندمدت ،اهداف توليد در
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كوتاه مدت تجزيه و تحليل شده است .در كوتاه مدت هدف سياستگذار پولي
تثبيت توليد در محدوده توليد باالقوه است .حداقل سازي در محدوده هر هدف با
استفاده از روش كنترل خطي درجه دوم مطابق پيوست ( )1قابل بررسي و سياست
گذاري است.
 -7روش برآورد
پس از استخراج و تعيين ضرايب معادالت از طريق مدل تعادل عمومي تصادفي
كينزيني جديد ،با استفاده از نظريهي كنترل ،تابع عکس العمل پولي بانک مركزي
در اين شرايط استخراج شده است .اين تابع به عنوان تابع عکس العمل و ابزار
كنترلي در معادلهي تعادل عمومي جديد استفاده شده است .سپس اين ضرايب با
ضرايب قبلي مقايسه شده است .همچنين با استفاده از ابزار كنترل متلب و تعريف
قيد حداقل تغييرات نرخ بهره واقعي ،ميزان اختالف با اهداف اقتصادي سنجيده
شده است .استخراج قاعدهي كنترل بهينه ،با استفاده از معادلهي ريکاتي91
مسألهي بهينه سازي خطي درجهي دوم انجام شده است (فريدريک و چبات92،
1929و اوگاتا .)1922 99،براي رابطهي كنترل از برنامهي نوسي الگوريتم كنترل
خطي در متلب استفاده شده است .همچنين به دليل عملکرد مطلوبتر روش
بيزيني نسبت به روش گشتاورهاي تعميم يافته و حداكثر درست نمايي و امکان
استفاده از توزيع پيشين 92براي فرآيند برآورد و شناخت پارامترهاي مدل از اين
روش در تخمين و شبيه سازي مدل تعادل عمومي تصادفي كينزيني استفاده شده
است (رابانال و روبيو-راميرز 6111 93،و كوپ.)6119 11،
بر اساس روش بيزيني به منظور به دست آوردن ضرايب پسين 11از بهينه
سازي عددي تابع حداكثر درست نمايي به وسيلهي توزيع پيشين استفاده شده

91

Riccati Equation
Frederick and Chbat
99
Ugatta
92
Prior Distribution
93
Rabanal and Rubio-Ramirez
11
Koop
11
Posterior Modes
92
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است .ايجاد نمونه و محاسبهي توزيعهاي پسين 16بر اساس الگوريتم متروپوليس-
هاستين 19انجام شده است .اين الگوريتم يک روش زنجيرهاي ماركوف -مونت
كارلو براي به دست آوردن مجموعهاي از نمونههاي تصادفي از يک توزيع احتمالي
است .از نرم افزار داينر 11تحت متلب براي انجام برآورد استفاده شده است
(باريالز 11و ديگران .) 6111،همچنين در استخراج مدل تعادل عمومي پس از
طراحي مدل از دادههاي واقعي جهت آزمون و تطبيق مدل استفاده شده است .بر
اين اساس ابتدا مدل كاليبره شده و سپس دادههاي آن با داده هاي واقعي مقايسه
شده است .در مرحلهي آماده سازي پس از اعمال فرض تقارن نتايج استخراج شده
است .براي بدون تورش بودن تحليلهاي اقتصادي ابتدا آزمون ايستايي براي كليه-
ي متغيرهاي مدل انجام شده است .سپس وضعيت با ثبات متغيرها به دست آمده
است .روند زدايي از دادهها با استفاده از فيلتر هادريک پرسکات ( )   100
انجام شده است.
 -8داده ها و کالیبراسیون
براي برآورد مدل تعادل عمومي پويا از اطالعات و دادههاي آماري بانک مركزي طي
دورهي  1919-22استفاده شده است .از شاخص بهاي كاالهاي مصرفي براي تورم
استفاده شده است .براي نرخ بهره در اقتصاد ايران از نرخ اجاره مسکن به عنوان
جايگزين نرخ بهره در مدل تعادل عمومي براي نزديک شدن به مدل واقعي استفاده
شده است .نرخ تورم دو درصد به عنوان انگيزهي توليد براي هدف در نظر گرفته
شده است .از آمار توليد ناخالص داخلي به عنوان ارزش توليد بالفعل استفاده شده
است .براي محاسبهي توليد ناخالص داخلي بالقوه در تحقيقات مختلف از
روشهايي مانند روند توليد واقعي ،روش خط روند بين اوجهاي تعديل شده ،روش
تقاضاي معکوس عوامل توليد ،روش تابع توليد ،روش نسبت توليد به سرمايه
استفاده شده است .اغلب اين روشها به دليل عدم دسترسي به برخي اطالعات و
آمار ،در اقتصاد ايران قابليت اجرا نداشته است (عرب مازار و كشوري شاد.)1921 ،
خالصي و صيامي نميني ( )1929بر اساس معادالت قانون اوكان و منحني فيليپس،
16

Posterior Distribution
Metropolis-Hasting Algorithm
11
Dynare for Matlab
11
Barillas
19
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توليد بالقوه را محاسبه كرده اند .در اين تحقيق توليد بالقوه بر اساس روش عرب
مازار و كشوري شاد ( )1921با استفاده از انتخاب بهترين روند توليد بالفعل از بين
روندهاي زماني مختلف براي توليد بالفعل برآوردي و افزايش تمام مقادير به ميزان
اختالف بين مقادير برآوردي و مقادير واقعي در دورهي مورد نظر محاسبه شده
است.
انتخاب توزيع پيشين و كاليبراسيون براي هر پارامتر مطابق در جدول ( )1است.
با استفاده از تحقيق لوبيک و شورفيدي )6119( 12پارامترهاي نشان
دهندهي شدت تغييرات به صورت توزيع بتا 19در نظر گرفته شده است .پارامترهاي
با محدوديت اطالعات مقدار و عالمت آن ،داراي توزيع معکوس گاما 12و ساير
پارامترها داراي توزيع نرمال و گاما 13فرض شده است.
جدول  :1توزيعهاي پيشين
پارامتر

چگالي

ميانگين

انحراف استاندارد



گاما

1/61

1/11

y


گاما

1/11

1/11

بتا

1/1

1/11



نرمال

1/91

1/11

y

معکوس گاما

1/61

1

v

معکوس گاما

1/61

1

پارامترهاي ثابت




1/33

1/11

6/19

1/11



6

1/11

12

Lubik and Schorfheide
Beta Distribution
12
Inverse Gamma Distribution
13
Gamma Distribution
19
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براي پارامترهاي انحراف تورم از هدف در تابع عکس العمل پولي (  )  و
ضريب ترجيحات بانک مركزي به تغييرات توليد (  )  yبر اساس تحقيق خليلي
عراقي و ديگران ( )1922از يک توزيع گاما با ميانگين  1/61و  1/11به ترتيب
استفاده شده است .متوسط طول ثابت بودن قيمت برابر يک نيم سال براي پارامتر
درجهي چسبندگي قيمت در معادلهي تنظيم قيمت (  ) برابر ( )1/1در نظر
گرفته شده است .بر اساس تحقيق كريم زاده ( )1923ميانگين پيشين معکوس
كشش جانشيني مصرف (  ) برابر 1/91و عامل تنزيل (  1/33 ) درصد درنظر
گرفته شده است (كريم زاده .)1923 ،پارامتر معکوس كشش عرضهي نيروي كار
(  ) با استفاده از تحقيق طائي ( )1921برابر  6/19استخراج شده است .با توجه
به اطالعات پيشين ناچيز دربارهي تغييرات شوکها ،انحراف استاندارد شوکها بر
اساس توزيع معکوس گاما با ميانگينهاي پيشين 1/61و انحراف استاندارد  1در
نظر گرفته شده است.
 -9نتایج برآورد پارامترها
برآورد بيزيني پارامترهاي مدل بر اساس برآوردهاي ميانگين پسين با  31درصد
فاصلهي اطمينان به وسيلهي الگوريتم متروپليس -هاستين انجام شده است.
آگاهي بخش 11بودن اين برآوردها به دليل تمركز بيشتر چگاليهاي حاشيهاي
پسين پارامترها ،از چگاليهاي نهايي پيشين ،تأييد شده است .توابع عکس العمل
آني نشان دهنده ي رفتار پوياي متغيرهاي مدل در طول زمان با وارد شدن يک
شوک به اندازهي يک انحراف معيار به يکي از متغيرهاي مدل است .در نمودار ()6
اثر شوک تورم بر شکاف توليد و نرخ بهره نشان داده شده است .با وارد شدن اين
شوک ،شکاف توليد از مقدار باثباتش جابهجا شده و سپس در طول زمان كاهش
يافته و به مقدار با ثباتش ميل كرده است .همچنين مقدار نرخ بهرهي واقعي با
وارد شدن شوک ابتدا كاهش يافته و سپس به مقدار تعادلي بازگشته است .انطباق
اين تغييرات با تئوري نشانگر تصريح درست مدل با استفاده از نرم افزار داينر است.
نمودار  :2عکس العمل اثر شوک قيمت در مدل اول

Informative

11
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مأخذ :نتايج تحقيق

در جدول ( )6نتايج رابطهي عکس العمل پولي بانک مركزي با استفاده از
الگوريتم كنترل مطابق پيوست ( )1در دو وزنهاي كنترلي مختلف نشان داده شده
است .بر اساس اين نتايج با كنترل بيشتر بانک مركزي ضرايب توابع سياستي
داراي مقادير كمتر بوده است .به عبارتي ديگر ،در صورت پايبندي به قاعدهي
مشخص ،تغييرات در شکاف توليد و تورم در هر دوره براي رسيدن به هدف ،كمتر
است .در اين حالت تعديالت اقتصادي منتج به اجراي سياستهاي واكنشي با
شدت كمتر توسط بانک مركزي در پاسخ به تغييرات تورم و شکاف توليد خواهد
شد.
جدول  :2نتايج مدل كنترلي نرخ بهره

رابطه

t

 t xt

xt
Q  0/09

تابع سياستي*

1/93

1/19

-

تابع ارزش**

1/91

1/11

-1/11

تابع سياستي

1/22

1/61

-

تابع ارزش

1/92

1/11

-1/11

Q  0/02

  t  xt

  t2  xt2   t xt

* rt

) ** V ( t , xt

بر اساس نتايج تابع سياستي با افزايش تورم يا شکاف توليد از مقادير هدف،
افزايش نرخ بهره يکي از بهترين راهها براي كاهش بيثباتي است .با توجه به
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بزرگتر بودن ضريب تغييرات تورم نسبت به شکاف توليد ،فرض وجود دورههاي
تورمي زياد در اقتصاد كشور تأييد شده است .به عبارتي ديگر ،در صورت انتقال
انحراف تورم از هدف به دورهاي بعدي ،عکس العملهاي بيشتر بانک مركزي نسبت
به تورم براي رسيدن به ثبات بهتر است .بزرگتر بودن ضريب انحراف تورم از مقدار
هدف به عنوان فعال بودن سياست پولي براي كنترل تورم در مدل شبيه سازي
شده است.
نتيجهي استخراج ضريب متقاطع تورم و شکاف توليد در تابع ارزش نشانگر
هم جهت بودن تغييرات شکاف توليد و تورم است .به عبارت ديگر ،به دليل افزايش
تورم ،افزايش در نرخ بهره ،كاهش دهندهي شکاف توليد و تورم به طور همزمان
است .در غير اين صورت و در شرايط افزايش تورم و افزايش انحراف توليد از
وضعيت توليد باالقوه (ركود تورمي) ثبات اقتصاد به سختي امکان پذير است.
در نمودار ( ) 9اثر شوک تورم بر شکاف توليد و نرخ بهره در حالت استفاده از
رابطهي كنترلي قاعدهي پولي بانک مركزي نشان داده شده است .در اين حالت با
وجود جابهجايي شکاف توليد و نرخ بهرهي حقيقي از مقدار باثباتش و ميل به مقدار
با ثباتش در طول زمان ،اين نوسانات نسبت به حالت عدم كنترل ،بسيار كمتر بوده
است .به عبارتي ديگر ،در صورت استفاده از قاعدهي كنترلي مطابق جدول ( )6در
مدل تعادل عمومي كينزيني جديد ،طول دورهي تعديل بسيار كمتر است.
نمودار  :3عکس العمل اثر شوک قيمت در مدل دوم (مدل كنترلي نرخ بهره)

مأخذ :نتايج تحقيق

همچنين در جدول ( )9براي اطمينان از تصريح درست مدل تعادل عموومي
از گشتاورهاي متغيرهاي مدل استفاده شده است .نزديکي ايون گشوتاورها نشوانگر
قابليت اطمينان اين مدلها است.
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جدول  :3گشتاورهاي (انحراف معيار) متغيرهاي شبيه سازي شده و واقعي
مدل

t

rt

xt

مدل برآوردي اول

1/13

1/19

1/11

داده هاي اول

1/131

1/69

1/19

Q  0/02
Q  0/09

1/131

1/19

1/11

1/133

1/66

1/16

در جدول ( )1برآورد طول دورهي زماني الزم براي رسيدن به مقادير هدف
نشان داده شده است .مقادير كنترلي بر اساس كنترل نرخ بهره در حد نرخ تعادلي
دو و نيم درصد محاسبه شده است .وزن هاي مختلف تعديل كننده مقادير در حد
طبيعي است.
جدول  :4مقايسهي مقادير استخراجي تورم و شکاف توليد با مقادير واقعي
متغير

واقعي

كنترلي

شکاف تورم

11/1

1/1

شکاف توليد

61

6/1

توضيح -1:شکاف توليد به هزار ميليارد ريال و تورم به صورت درصد است -6 .مقادير كنترلي از
جعبهي ابزار بهينه سازي متلب استخراج شود اسوت -9 .از مقوادير واقعوي سوال  1923بوراي
مقايسه استفاده شده است.

بر اساس نتايج حاصل از كنترل مطابق جدول ( )1بين مقادير واقعي و
كنترلي اختالف زيادي وجود داشته است .يکي از داليل اختالف زياد مقادير در
استفاده از مقادير شکاف توليد و توليد باالقوه در رابطه است .براي مقايسهي مقادير
واقعي و كنترلي از آمار سال  1923استفاده شده است .در اين سال نرخ تورم اعالم
به
شده
وسيلهي بانک مركزي برابر  12/1درصد استفاده شده است .مقادير شکاف توليد
نيز از اختالف توليد ناخالص داخلي آن سال و مقادير محاسبه شده براي توليد
بالقوه استفاده شده است .براين اساس با فرض تعديل ساالنه يک درصد براي تورم
و شکاف توليد يک دورهي بيست و پنج ساله براي رسيدن به سياست كنترلي الزم
است .در اين صورت نرخ تورم به حداقل ممکن  6/1درصد و شکاف توليد به
كمترين ميزان خواهد رسيد .با در نظر گرفتن نرخ تعديل ده درصد براي كاهش
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شکاف توليد و تورم ،يک دورهي يازده ساله براي رسيدن به هدف الزم است .در
حالت وجود نرخ تعديل بيست درصد براي تورم و شکاف توليد يک دورهي هشت
ساله نياز است .همچنين بر اساس ضرايب استخراجي از رابطهي كنترل بهينه براي
رسيدن به شرايط نرخ بهره حداقل ممکن در اقتصاد اسالمي ،در صورت وجود نرخ
تعديل بيست و پنج درصد ،يک دورهي شش ساله نياز است .اين دورههاي زماني
در صورت استفاده از برنامههاي پوياي منطبق بر اهداف تعيين شدهي نرخ كارمزد
بانکي  6/1درصد و نرخ تورم هدف بين  6/1تا  9درصد ،برقرار است .عدم پايبندي
به اهداف تعيين شده ،طوالني شدن اين دورهي زماني را در پي خواهد داشت.
 -11نتیجه گیري
تئوري هاي مختلف به دنبال درک و تدوين ماهيت ،علل و موانع رشد اقتصادي بوده
است .مهمترين نقش سياست پولي به عنوان به عنوان بخشي از تئوريهاي ارائه
شده در كنترل حجم نقدينگي براي رسيدن به اهداف ثبات است .قاعدهي
سياستي پولي تيلور به عنوان يکي از اين قاعدهها بررسي چگونگي تغيير متغيرهاي
پولي مانند نرخ بهره يا پايهي پولي در پاسخ به تغييرات اقتصادي است.
در اين تحقيق از يک مدل كينزيني جديد بر اساس مدل تعادل عمومي
پوياي تصادفي با تأكيد بر بخش پولي براي برآورد و شبيه سازي استفاده شده
است .در اين تحقيق با استفاده از نظريهي كنترل و مدل تعادل عمومي تصادفي
كينزيني جديد ،قاعدهي كنترل همزمان تورم و شکاف توليد با انتخاب يک نرخ
بهرهي مشخص در حداقل ممکن به عنوان يکي از اهداف اقتصاد اسالمي و شرايط
الزم براي تحقق آن شبيه سازي شده ا ست .شبيه سازي و برآورد با استفاده از نرم
افزار داينر تحت متلب و رابطهي كنترلي با استفاده از برنامه نويسي الگوريتم كنترل
متلب انجام شده است .سپس اين رابطه با متغيرهاي واقعي مقايسه شده است .بر
اساس برخي از نتايج اين تحقيق ،پيش نياز كنترل نرخ بهره در حداقل ممکن،
رسيدن تورم به كمترين مقدار تعيين شده به عنوان هدف است .همچنين مقادير
شبيه سازي شده نشان دهندهي تفاوت معنيدار با مقادير حقيقي بوده است .بر
اساس نتايج حاصل از اين تحقيق با فرض تعديل ساالنهي يک درصد ،ده درصد،
بيست درصد و بيست و پنج درصد به ترتيب يک دورهي بيست و پنج ساله ،يازده
ساله ،هشت ساله و شش ساله براي تورم و شکاف توليد تا رسيدن به مقادير
كنترلي الزم است .اين دورههاي زماني در صورت استفاده از برنامههاي پوياي
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منطبق بر اهداف تعيين شده ي نرخ كارمزد بانکي  6/1درصد و نرخ تورم هدف بين
 6/1تا  9درصد ،برقرار است .عدم پايبندي به اهداف تعيين شده ،طوالني شدن
اين دورهي زماني را در پي خواهد داشت .بنابراين يک ارتباط نزديک و مثبت بين
نرخ بهره و تورم وجود دارد .بنابراين كنترل نرخ تورم از مقدار هدف و شکاف توليد
از مقدار بالقوه گامي مهم در راستاي كنترل نرخ بهره در حداقل ممکن و رسيدن
به رشد اقتصادي است.
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:1 پیوست

کنترل خطی درجهي دوم
 ) برايu ( اساس نظريهي كنترل در نظر گرفتن برداري از متغيرهاي كنترل
 به جز محدوديت بيشتر. ) استx ( اثرگذاشتن بر يک سري از متغيرهاي وضعيت
بودن تعداد متغيرهاي حالت از تعداد متغيرهاي كنترل محدوديتي براي معادالت
 ) رابطه به صورت t (  با وارد شدن متغير شوک تصادفي.كنترل وجود ندارد
 در اين نظريه تابع جريمه متشکل از متغيرهاي كنترل و.تصادفي قابل تبيين است
.حالت به صورت تفاضل توان دوم از اهداف است
min {u t } E t  0  t [ xtRxt  utQut ]

)1(

S .t.
xt 1  Axt  But   t

)6(



 به ترتيب وزنهاي متغيرهاي حالت وQ  وR در رابطه فوق ماتريس متقارن
 بيانگر ماتريس ضرايب معادلهيB  وA كنترل در تابع جريمه و ماتريسهاي
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حالت است .حل رابطهي كنترل بر اساس مسألهي برنامه ريزي پويا و تشکيل تابع
ارزش بردار متغيرهاي حالت  xبه صورت زير است.
]) V ( xt )  min [ xtRxt  utQut  EV ( Axt  But   t
()9
ut

با انتخاب ماتريس كمکي  Pتابع ارزش فوق به صورت درجهي دوم مطابق
رابطهي ( )1قابل بازنويسي است.
()1
V ( x)  xtPxt  d
V ( x )  min [ x Rx  uQu  E ( Ax  Bu   t ) P( Ax  Bu   t ) 
u

()1
] d
با بسط و جايگذاري مقادير داخل پرانتز ،رابطهي فوق به صورت زير قابل بازنويسي

است.

V ( x )  min [ x Rx  uQu  E ( xAPAx  xAPAu  xAP
u

()2

]  uBPAx  uBP   PAx   PBu   P )  d

همچنين با توجه به صفر بودن ارزشهاي انتظاري شوکهاي تصادفي ،تابع ارزش
پس از حذف مقادير شوکها به صورت زير قابل بازنويسي است.
V ( x )  min [ x Rx  uQu  E ( xAPAx  xAPBu  uBPAx
u

()9

]  uBPBu )  d

سياست بهينه بر اساس مشتق اول تابع ارزش فوق به صورت رابطهي زير قابل
استخراج است.
()2

)V ( x
 2Qu  2BPAx  2BPBu  0
u

و يا
()3

u  (Q  BPB)1 BPAx

با در نظر گرفتن رابطهي كمکي  Fتابع سياستي به صورت زير قابل استخراج
است.
()11
()11

u   Fx
F  (Q  BPB)1 BPA
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در اين تحقيق اين روابط به صورت نتيجهي رابطهي كنترل در نهايت استخراج
شده است.
پیوست :2

مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی کینزینی جدید
در تحقيقات مختلف مانند كالريدا و ديگران ( )1333و ودفورد ( )6119به مدل
تعادل عمومي پوياي تصادفي اشاره شده است .اين مدل با فرض نرمال بودن
كاالهاي توليد و مصرف شده و غير متحرک بودن نيروي كار و سرمايه در سطح
بين الملل تبيين شده است .در بخش خانوار فرض شده كه مصرف كاالها و
نگهداري از داراييها براي خانوار داراي مطلوبيت است .بر اين اساس با در نظر
گرفتن مدل كار فراغت خانوار ،ارزش حال مطلوبيت كسب شده به وسيلهي خانوار
با تأكيد بر بخش پولي به صورت رابطهي زير است.
()16


C1 N 1
) Et t  0  t ( t  t
1  1

در رابطهي فوق )  (0,1عامل تنزيل براي خانوار  ،معکوس كشش جانشيني
بين زماني مصرف  ،معکوس كشش عرضهي نيروي كار بر اساس دستمزدهاي
واقعي C ،مصرف بخش خصوصي N ،عرضهي نيروي كار (ساعات كار) و  Eاپراتور
انتظارات است.
محدوديت بودجه بين دورهاي به صورت زير در نظر گرفته شده است.
()19


Dt
W
D
) ]  Et t  0  t ( t Nt  rt t
Pt
Pt
Pt

Pt Ct  Et t  0  t [Ct 


در رابطهي فوق  rtنرخ بهرهي اسمي Wt ،دستمزد اسمي Dt ،داراييهاي اسمي
و سود سهام دريافتي از بنگاه و  Ptشاخص قيمت مصرف كننده در نظر گرفته شده
است.
بهينه سازي تابع مطلوبيت خانوار با حداكثر كردن ارزش حال مطلوبيتهاي خود
در طول زمان با توجه به محدوديت بودجهي بين دورهاي به صورت تابع الگرانژ زير
است.

()11


C1 N 1
  Et t  0  t ( t  t ) 
1  1

W
D
D
Et t  0  t t ( t N t  rt t  Pt Ct  Ct  t
Pt
Pt
Pt
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نتايج حاصل از بهينه سازي مرتبهي اول به صورت زير است.
  Ct

()11

Wt N t

Pt
t

()12
Pt 1
]
Pt

()19

t  Et [t 1rt

پس از جايگذاري و حذف  tبراي به دست آوردن شرايط تعادل پايدار وضعيت
غير تورمي از رابطهي اولر مصرف و شرايط تسويهي بازار به صورت زير استفاده
شده است.
()12

Wt
 Ct N t
Pt

()13

] Ct  Et [Ct1 rt t11

لگاريتم رابطهي فوق به صورت زير است.
()61
()61

Wt  Pt  Ct  Nt
1
]) Ct  Et [Ct 1 ]  [rt  Et ( t 1


بخش ديگري از مدل تعادل عمومي ،رفتار بنگاه رقابت انحصاري است .در اين مدل

بنگاه خريدار كاالهاي متمايز توليد شدهي ساير بنگاهها و توليد كنندهي كاالهاي
نهايي است .بر اين اساس تابع توليد بين دورهاي بنگاه رقابت انحصاري به صورت
زير در نظر گرفته شده است.
)Yt (i)  Nt (i

()66

با در نظر گرفتن هزينهي واقعي و نهايي زير ،بنگاه  iبا قيمت  Pدر دوره  tارزش
تنزيل شدهي انتظاري سود آينده و جاري را مطابق رابطهي زير حداكثر
ميكند.
Wt
)Nt (i
Pt
W
mct (i )  t
Pt

TC 

()69
()61

ماكزيمم سازي تابع سود به صورت زير در نظر گرفته شده است.
()61

Pt (i) 1
P
] ) Yt  k  mct  k (i)( t )  Y
Pt  k
Pt  k

([ E k  0  k t ,t  k
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تعیین قاعدهي بهینهي پولی در یک مدل ...

شرط اول حداكثر سازي رابطهي فوق به صورت زير است.
1 Pt (i ) 
(
) Yt  k 
Pt  k Pt  k

()62

) E k  0  k  t ,t  k [(1  


1
P
] )( t )  Yt  k
Pt (i ) Pt  k

() mct  k (i

با ضرب دو طرف در ) Pt (iو استفاده از شرط تسويهي بازار و حل كردن براي
) Pt (iرابطه به صورت زير است.
Et k  0 ( ) k Ct1k mct  k (i) Pt  k


Et k  0 ( ) k Ct1k Pt k1


()69



)

 1

( Pt (i ) 

با فرض روبرويي كليهي بنگاهها به مسألهي بهينه سازي يکسان و فرض در نظر
گرفتن برابري *  Pt (i)  Ptو  mct  k (i)  mct  kرابطهي فوق به صورت زير قابل
بازنويسي است.
Et k  0 ( ) k Ct1k mct  k Pt  k


()62

Et k  0 ( ) k Ct1k Pt k1


)



 1

( Pt 
*

ساده سازي رابطهي فوق با لگاريتم گيري از دو طرف به صورت زير است.


) Pˆt*  (1   ) E k  0 ( )k (mcˆt  k  Pˆt  k

()63

]

()91

Pˆt  (1   )(mcˆt  Pˆt )  E[ P

*
t 1

*

با حل اين رابطه براي  Pˆtو جوايگزيني نسوبت شواخص قيموت طوي دو دوره بوه
عنوان جايگزيني براي تورم ،منحني فيليپس كينزيني جديد بوه صوورت زيور قابول
استخراج است.
*

()91

ˆt  E[ˆt 1 ]  mcˆt  ˆt
) (1   )(1  

  در نظر گرفته شده است .براي كاالهواي

در رابطهي فوق

واسطهاي هزينهي نهايي بر حسب توليد حقيقي به صورت زير است.
mcˆt  Wt  Pt  Ct  Nt  (   )Yˆt
()96

  توابع
در حالت قيمتهاي انعطاف پذير    0و با در نظور گورفتن
 1
هزينه براي توليد بالقوه به صورت زير است.
()99
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Wt
 (Yt f ) 
Pt



1



mctf 

در حالت نبود شوک تکنولوژي توليد بالقوه ثابت است.
1
Y  ( )   const  Yˆt f  0

()91



بنابراين هزينهي نهايي بر حسب شکاف توليد به صورت زير است.
mcˆt  (   )Yˆt gap

()91

بر اين اساس استخراج مدل كينزيني جديد به صورت زير است.
~

ˆt  E[ˆt 1 ]   Yˆt gap  ˆt

()92
) (1   )(1  

~

)    (  در نظر گرفته شده است.

در رابطهي فوق

متغيرهاي شوک داراي فرآيند خودرگرسيوني مرتبهي اول به صورت زير است.
()99

vt
v
)  ( t 1 ) v exp(ev ,t
v
v

