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چکیده:

ثبات قیمتها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد
میشود .اما بعد از وقوع بحران مالی  ،۷۰۰۲ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف
سیاستگذاری پولی پذیرفته شد .اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی
با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده ،اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل
پیامدهای اختالالت مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کالن در میان مدت
خواهد شد .بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه
بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاستپولی (نرخ بهره سیاستی ،نرخ سپرده قانونی و
کلهای پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است .ابزارهای مکمل
غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)،
گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانکها
در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی
و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم میسازد.
در این تحقیق ،با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEطراحی شده
توسط گرتلر و کارادی ( ،)۷۰۲۲اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و
نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کالن )تورم ،رشد ،نرخ ارز ،شاخص قیمت سهام) تخمینزده
شده و واکنش متغیرهای کالن به بیثباتی مالی شبیهسازی شده است .در شبیهسازی ،توابع
مختلف واکنش سیاستپولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینهیابی تحت
سناریوی بحران محاسبه شده است .قاعدههای سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل
قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه) ،قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات
مالی ،قاعده ساده بهینه نرخ بهره بههمراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده
است .در همین راستا ،خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از
 دکتری اقتصاد ،مرکز ملی رقابت( ،نويسندهی مسئول) ()Pedram.Davoudi@gmail.com
پژوهشگرگروه پولوارز پژوهشکدهپولیوبانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
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تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق میشود .بانکهای
مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایهگذاری بدون ریسک در مرحله نخست به
خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند ،عمال منابع مذکور را در قالب
سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیالت اعتباری به بنگاههای تولیدی در
مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری
را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی
را فراهم سازند .همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطهگری مالی ناکاراتر از بخش
خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخشهای مهم اقتصادی برای تامین سرمایه
توسط بانک مرکزی تعبیر شده است .برای تخمین ضرایب الگوی  DSGEاز متغیرهای اقتصاد
کالن که شامل مصرف ،سرمایهگذاری خصوصی ،تورم ،مخارج دولت ،تغییرات اعتبار ،نسبت
اهرمی بانکهای تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است.
همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شدهاند .در همین راستا ،نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز
به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته ،لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و
همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است .بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم
چگالی دادهها ( )Log data densityبرابر  911بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن
( )۲117نشاندهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است.
در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده
بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج شبیهسازیهای انجام شده داللت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در
شرایط بحرانی داشته بطوریکه عالوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی ،عملکرد بهتری برای
تقلیل بیثباتی مالی (بازار داراییها) در فضای اقتصاد کالن ایران داشته که غالبا با سطوح
پایینتری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است .این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر
و کارادی ( )۷۰۲۲بوده است .بر اساس نتایج الگو ،منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در
گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عمال مثبت تلقی شود .در
تحلیل نهایی ،استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف
در اقتصاد ایران ،در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایینتری از تورم
و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عمال سطح رفاه باالتری برای خانوارها ایجاد
مینماید .چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف
سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای
متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم ،رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای
اقتصاد کالن ایران را فراهم می سازد.
طبقهبندیE58 ،E52 ، E37،E32 ،E31 :JEL

واژگان کلیدی :سیاست پولی نامتعارف ،ثبات مالی ،الگوی DSGE
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 -۲مقدمه
در نظامهای پولی فارغ از اهداف مورد نظر سیاستگذار ،عموما با دو رويکرد قاعده
تیلور 1و تابع زيان 2نسبت به انتخاب نرخهای سیاستی اقدام میشود .هر دو رويکرد
مذکور قابلیت تطبیق با ساير اهداف سیاستی (همانند رشد پايدار غیرتورمی ،پايداری
بخش خارجی و نیز ثبات مالی) عالوه بر هدف سنتی ثبات قیمتی را دارند .تحوالت
مذکور حول ارتقاء تابع هدف سیاستگذاری پولی نوعی نوعآوری ابزاری تلقی نشده
بلکه عمال اصالح نگرش ناظر بر قواعد سنتی سیاستگذاری پولی بوده که پس از بروز
بحران مالی  2۰۰1انعکاس تجربی يافت .عدم توجه به اين تجربه در سیاستگذاری
و پايش احتمال وقوع بحران توسط سیاستگذاران داخلی منجر به نوسانات شديد
قیمت دارايی در اقتصاد ايران بهويژه در زمان محدوديت دسترسی به منابع ارزی شده
است .شايد ريشه های متفاوتی برای بحران مالی در اقتصاد ايران و کشورهای غربی
به توان يافت اما شناخت ابزارهای نوين برای ايفاد وظايف جديد بانک مرکزی مانند
مقابله با بیثباتی مالی مشابهتهای مفهومی يکسانی برای هر دو گروه از کشورها
دارد.
در ريشهيابی بحران مالی آمريکا به همزمانی توسعه بازارهای مالی طی دهه هشتاد
میالدی با مقرراتزدايی اشاره شده است که عمدتا متاثر از تنوع شديد ابزارهای مالی،
تحوالت و نوآوریهای فنآورانه ،توسعه و تسهیل مبادالت مالی در فضای مجازی ملی
و بینالمللی و نیز گسترش واسطهگری مالی توسط نهادهای غیربانکی بوده است.
پديده مذکور به طور همزمان وابستگی مالی اقتصادهای مختلف به يکديگر را تشديد
ساخته و همچنین سهم دارايیهای مالی را در ترازنامه خانوار و بنگاههای اقتصادی
به شدت افزايش داد .اين تحوالت سبب شده تا نهادهای واسطهگر مالی به عنوان
مجرای ساز و کار انتقال پولی ،تحت نظارت شديدتر مقامات نظارتی پولی قرار گیرند.
در همین راستا ،مجموعه اهداف و ابزارهای سیاستی و مقررات نظارتی مورد بازبینی
قرار گرفته ابزارهای پشتیبان (مانند توزيع اعتبار) در اجرای سیاست پولی
هدفگذاری تورم توسعه و ارتقاء يافتند)Belke and Polleit, 2010( .
در مقابل ،اقتصاد ايران به داليل متفاوتی درگیر بحرانهای مالی به معنای کاهش
عمومی سطح قیمت دارايیها (به عنوان مثال بازار سهام در انتهای سال  )1914شده
Taylor Rule
Loss Function

1
2
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است .علت اختالف در شیوع بحران مالی بین ايران و آمريکا را میتوان در سلطه مالی
دولت ،بیماری هلندی ،درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی ،عدم وجود تنوع
ابزارهای مالی و محدوديت شديد در نوآوری اين ابزارها دانست .در مقابل نقش
انتظارات در شکلدهی به جريان نقدينگی ناشی از پیشبینی بازيگران از تحوالت
سیاسی داخلی و خارجی در بروز بحران مالی در اقتصاد ايران به شدت محسوس
است.
علیرغم اختالف در منشا بحران بانکی ،استفاده از ابزارهای نامتعارف مانند توزيع
اعتبار برای مقابله با اين دسته از بحرانها در کشور ايران نیز میتواند مثمر ثمر باشد.
از اين رو ،مطالعه حاضر با استفاده از يک الگوی  DSGEبه بررسی کارايی
سیاستپولی مبتنی بر انتشار اعتبار در زمان بحران مالی پرداخته است .در همین
راستا ،فرآيند سیاستگذاری پولی بر اساس هدفگذاری ثبات مالی در کنار رشد پايدار
و غیرتورمی برای اقتصاد ايران در اين مقاله مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
اين مقاله از شش بخش تشکیل میگردد .در قسمت دوم مبانی نظری ناظر بر رابطه
میان ثبات مالی و سیاستگذاری پولی در قالب توابع هدف مختلف سیاستگذاری پولی
طی پنج دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم نیز الگوی DSGE
استفاده شده در مطالعه معرفی و بخشهای مختلف نهادی و سیاستگذاری آن جهت
تصريح مقوله ثبات مالی در فرآيند سیاستگذاری پولی تبیین شده است .در قسمت
چهارم به دادهها ،کالیبراسیون و روش تخمین الگوی مورد بررسی اشاره و در بخش
پنجم نتايج محاسباتی شبیهسازی الگو به تفصیل ارزيابی و تحلیل گشته است .در
بخش پايانی نیز نتايج تحقیق برای اقتصاد ايران تحلیل شده است.
 -۷مرور ادبیات تجربی مربوط به رابطه میان سیاست پولی و ثبات مالی
تعدادی از مطالعات اقتصادی با بهرهگیری از الگوهای تعادل عمومی پويا به بررسی
اثرات سیاست پولی در قالب نرخهای بهره سیاستی بر ثبات مالی پرداختهاند .برای
اندازهگیری (بی)ثبات(ی) مالی از مولفههای مختلفی میتوان استفاده نمود .برای
نمونه نسبت تسهیالت اعتباری به تولید ناخالص داخلی ،نسبت نقدينگی به تولید،
نسبت توبین (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری بنگاهها) ،نسبت مطالبات غیرجاری
به کل مطالبات موسسات اعتباری و مهمترين آنها شکاف میان نرخهای بهره پرداختی
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وامگیرندگان از نرخهای بهره دريافتی پساندازکنندگان در موسسات اعتباری
میباشد)Curdia and Woodford,2009; Woodford, 2010( .
تفاضل میان نرخهای بهره وامگیرندگان و سپرهگذاران ،به عنوان يک مولفه مهم
سنجش ثبات مالی معرفی شده به طوری که افزايش تدريجی شکاف مذکور داللت
بر تقويت بیثباتی مالی در عرصه اقتصاد کالن دارد که در مشاهدات تجربی به صورت
شکاف نرخهای بهره اوراق قرضه دولتی و شرکتها و يا نرخهای بهره تسهیالت و
سپردهگذاران بانکها قابل انعکاس است .در همین راستا ،افزايش شکاف مذکور به
عنوان مولفه رشد بیثباتی مالی داللت بر کاهش کارايی خدمات واسطهگری مالی
است ،که در سمت تقاضا سبب افزايش هزينههای کل و انتقال صعودی منحنی IS
شده و در سمت عرضه سبب کاهش تولید نهايی نیروی کار ،رشد دستمزدهای
درخواستی و کاهش تولید بر روی منحنی فیلیپس خواهد شد.
برای الگوی سازی شکاف مذکور ،فرض سايش بازارهای مالی به الگوهای DSGE
افزوده شده که زمینه شکلگیری برداری از نرخهای مختلف بهره سیاستی و
غیرسیاستی (وامگیرندگان ،سپردهگذاران ،اوراق قرضه و …) را فراهم میکند .اين
سايشها میتواند متاثر از تغییرات جهتگیری سیاست پولی ،ساختار متفاوت ريسک
نهادها و بازارهای مختلف و نیز عدم تقارن اطالعات میان عاملین اقتصادی باشد.
درونزايی عرضه اعتبار در کنار سايش بازار مالی بعضا به الگوها افزوده شده تا
شبیهسازی بهتری از دنیای واقعی ايجاد نمايد .بطور مثال ،يک سیاست انبساطی
پولی در شريط رکود بخش حقیقی اگرچه منجر به بهبود فعالیتهای اقتصادی و
افزايش نسبت اهرم بانک ها شده اما متقابال اثرات تهديدی بر ثبات مالی داشته که
می بايد در فرآيند سیاستگذاری مد نظر قرار گیرد (.)Stein,2014
مولفه ثبات مالی بر خالف شکاف تولید و تورم ،در قالب رفتار متغیرهای مختلف
و نیز الگوهای متفاوتی قابل محاسبه است .در الگوهای نوين تصريح و پايش ثبات
مالی درکنار نوع سايشها ،حائز اهمیت است .همچنین ،اثرات سیاست پولی بر سايش
مالی ،ترکیب ابزارهای سیاستی جهت مقابله با بحرانهای مالی و نیز تبیین ابزاهای
سیاستی غیربهرهای به منظور برقراری ثبات مالی در الگوسازی مطرح میباشند.
( Woodford,2012; Norman, et al., 2011; Edey, 2014; Leeper and
)Nason, 2014; Acharya,2015
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آثار سیاستهای اعتباری بانک های مرکزی در حین بحران مالی اخیر در قالب
الگوهای تعادل عمومی پويا با آثار سیاستهای پولی سنتی متکی بر نوسانات نرخهای
بهره سیاستی کوتاهمدت (در چارچوب قاعده تیلور) قابلیت مقايسه داشته و اثرات
سیاست پولی بر تغییرات همزمان شکاف تولید و تورم در قالب هر دو الگو قابل
سنجش است ( .)Gertler and Karadi, 2013اگر بانک مرکزی ،تامین مالی را در
قالب خريد اوراق قرضه بلندمدت (بخش خصوصی و دولتی) انجام دهد (انبساط پولی
به شکل عملیات بازار باز) ،عمال بازدهی دارايیهای مالی (به عنوان ابزارهای مالی
جايگزين) افزايش خواهد يافت .تکانه مثبت مذکور بر بازار دارايیها از يک طرف
خالص ارزش دارايیهای بانکها و ظرفیت وامدهی آنها را افزايش داده و از طرف
ديگر زمینه کاهش شکاف نرخ بهره (تفاضل نرخ بهره تسهیالت اعتباری از سپردههای
اشخاص) را فراهم میسازد ،که بیانگر بهبود ثبات مالی است .در همین راستا ،رشد
اقتصادی و تورم نیز افزايش تدريجی خواهند داشت .سیاست رجحان خريد اوراق
قرضه بخش خصوصی بجای اوراق قرضه دولتی ،اثرات ترمیمی سريعتر و گستردهتری
از مسیر انبساط (انقباض) و گردش سیالتر (کندتر) منابع اعتباری از کانال ترازنامهای
بانک ها و جريان وجوه نقدی اقتصاد خواهد داشت .اثرات سیاست پولی متکی بر
تسهیل جريان اعتباری و نرخهای بلندمدت بهره که از طريق خريد اوراق قرضه بخش
های دولتی و خصوصی بوده عمال کارايی يکسانی نسبت به سیاست پولی سنتی
متکی بر نرخ های بهره اسمی کوتاهمدت سیاستی ندارند .البته اجرای سیاست پولی
از طريق کاهش (افزايش) نرخهای بهره سیاستی عمال سهلتر از سیاست پولی متکی
بر تقلیل شکاف میان نرخهای بهره سپردهها/تسهیالت و کاهش کسری (مازاد)
بازدهی دارايیها به علت سايش مالی است ( Lambertini et al.,
 .)2013;Christensen and Krogstrup, 2014در اين راستا ،در شرايط رونق
اقتصادی نسبت بدهی به ارزش دارايی کاهش يافته و در شرايط تکانه منفی و رکود
نسبت مذکور از طريق تسهیل و انبساط سیاست پولی و اعتباری به صورت
ضدچرخهای افزايش خواهد يافت ،که مستقیما بر رفاه اجتماعی اثرگذار میباشد
( .)Gambacorta and Signoretti, 2014به طوری که در بحرانهای مالی اخیر
شواهد تجربی مبنی بر اثرات سیاستهای پولی کارآمد بر کاهش سايش مالی و تقلیل
رفتارهای ريسکی بخش خصوصی مشاهده گرديد (and Shin, 2010; Adrian
)Borio and Zhu, 2012; Drechsler, at al., 2014
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به تبعیت از گسترش مطالعات حوزه ثبات مالی در جهان ،اين حوزه مطالعاتی در
مطالعات داخلی نیز قابل رصد است .مطالعاتی که در حوزه ثبات مالی در ايران انجام
شده را میتوان در چهار حوزه قرار داد .دسته اول مطالعاتی مانند نیلی ( )1914و
نادعلی ( )1934قرار میگیرند که به شرح و تعريف ثبات مالی پرداختهاند ( Nili,
 .)2005; Nadali, 2015دسته دوم مباحث مربوط به خرد بانکداری و
تعیینکنندههای ثبات مالی در سطح بانک را بررسی و تحلیل نمودهاند .از اين بین
توتونچیان ( ،)1914موسويان ( 1911و  ،)1914نادری کزج و صادقی (،)1912
پژويان و دوانی ( ،)1919عیوضلو و میسمی ( ،)1911ندری و همکاران (،)1932
اسفندياری و خوشنود ( )1934و صادقی شاهدانی و نصر آبادی ( )1934حايز اهمیت
است( ;;Totonchian, 1996; Mosavian, 2002; Naderi and Sadegi ,2003
Pajooyan and Davani, 2004; Mosavian, 2007; Eivazlou and
;Meisami, 2008; Nadri et al. 2013; Khoshnoud and Esfandiari, 2015
; .)Nadali, 2015; Sadeghi Shahdani and Nasrabadi, 2016حوزه سوم در

ثبات مالی ،به پیشبینی و آزمونهای هشدار اولیه آن مربوط میشود .مطالعات مهم
اين حوزه نادری ( ،)1914شجری و محبی خواه ( ،)1913زارعی و کمیجانی ()1931
و ابراهیمی و توکلیان ( )1931بودهاند ( Naderi,2007; Shajari and
Mohebikhah, 2010;;Ebrahihi and Tavakolian, 2012; Zarei and
 .)Komeijani, 2012در نهايت حوزه ثبات مالی و سیاست پولی که اين مقاله نیز

در همین چارچوب قرار دارد اخیرا مورد توجه قرار گرفته و از دو مطالعه صدقی
( )193۰و عرفانی و طالب بیدختی ( )1934میتوان نام برد ( Sedqi, 2011; Erfani
 .)and Talebbeidokhti, 2018اين دو مطالعه با تاکید بر عدم توجه به
سیاست های اعتباری در اقتصاد ايران ،به اهمیت آن برای رفع تنگناهای اقتصادی
کشور اشاره داشته اند .در ادامه شرح مختصری از اين مطالعه آورده شده است.
عرفانی و طالب بیدختی ( )1934تالش نمودهاند تا به بررسی تاثیر رفتار
سیاستگذار پولی بر ثبات مالی از طريق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطايی بانکی
بپردازند .ايشان با بهرهگیری از الگوی سری زمانی چرخشی مارکوف به برآورد قاعده
سیاستی پرداخته و در آن نرخ رشد پايه پولی را تابعی از شکاف تورم و تولید در نظر
گرفتهاند .همچنین به تخمین قاعده سیاستی مبتنی بر نرخ رشد اعتبارات اعطايی به
بخش خصوصی همت نهادند .نتايج اين مطالعه نشان میدهد سیاستگذار پولی در
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ايران از اعتبارات در جهت بهبود وضعیت ثبات مالی بهره نگرفته استErfani ( .

)and Talebbeidokhti, 2018
صدقی ( )193۰نیز با استفاده از يک الگوی  DSGEچگونگی تاثیر نوسانات نرخ
ارز ،بدهی شرکتها و در نهايت بیثباتی مالی روی يک اقتصاد باز را مورد بررسی
قرار داده است .نتايج مطالعه او نشان داده است که در صورت عدم توجه سیاستگذار
به موضوع ثبات مالی ،بیش از حد باال بودن میزان بدهی انباشته شرکتها موجب
ايجاد عدم تعادل و بیثباتی مالی در يک اقتصاد باز با لحاظ سیاست پولی بهینه
خواهد شد)Sedqi, 2011( .
 -9چارچوب تصریح الگوی تحقیق
توسعه بازارهای مالی ناشی از مقرراتزدايی ،ابداعات گسترده مالی-فنی و جهانی
شدن ،اگرچه موجب کاهش سايش مالی و کارايی اقتصادی شد ،اما ريسکهای
جديدتر و شديدتری را در پی داشت که ناشی از تشديد رقابت میان واسطهگران مالی
و بانکها از طريق تمرکز و پذيرش همزمان ريسکهای باالتر اعتباری ،ريسکهای بازار
و نقدينگی شده است .که در نهايت منجر به قرار گرفتن ثبات مالی در کنار اهداف
سنتی (تورم و رشد اقتصادی) به عنوان اهداف سیاستگذاری پولی شد .بر اين پايه،
هدف اين مطالعه بررسی اثر تلفیق ثبات مالی در استفاده از ابزار سیاست پولی متعارف
(تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعطای اعتبار) بوده و برای اين منظور از يک الگوی
تعادل عمومی پويای تصادفی ( )DSGEمبتنی بر الگوی مطرح شده در مطالعات
کريستیانو و ديگران ( ،)2۰۰4اسمتز و ووترز ( )2۰۰1و گرتلر و کارادی ()2۰11
استفاده شده است ( ;Christiano et al.,2005; Smets and Wouters, 2007
.)Gertler and Karadi, 2011
اين الگو متشکل از خانوار ،واسطهگران مالی ،بخش تولید (تولید کننده کاالی
واسطه ،تولید کننده کاالی سرمايه و خرده فروشان) و دولت (سیاستگذار پولی و
مالی) است .خانوار در اين الگو مالک تمامی بنگاهها (مالی و غیره مالی) بوده و با
حداکثر سازی مطلوبیت همه ادوار خود ،نسبت به میزان مصرف ،عرضه نیرویکار و
تملک دارايی تصمیم خواهد گرفت .همچنین واسطهگر مالی به نحوی تعريف شده
است تا واسطه انتقال وجوه از خانوار به بنگاههای تولیدی باشد .در اين راستا ،برای
محدود شدن توان واسطهگران مالی در جذب وجوه خانوار ،بانکداران مقید به حفظ
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نسبت اهرمی خواهند بود .بنگاه های تولیدی نیز وظیفه تامین سرمايه و استفاده از
آن برای تولید را بعهده دارند .سرمايه حلقه ارتباطی میان بخشهای مالی و تولیدی
بوده و مبنای شبیهسازی بحرانهای احتمالی خواهد بود.
در اين مطالعه برای کیفیت سرمايه ،يک جز اخالل در نظر گرفته شده است تا
بتوان با استفاده از آن وضعیت بحران را شبیهسازی نمود .اين تکانه در شرايط نبود
سايش مالی ،تنها منجر به کاهش تدريجی تولید خواهد شد .اما در صورت وجود
سايش در فرآيند واسطهگری ،تکانه مذکور منجر به از دست رفتن مقادير معناداری
از سرمايه در بخش مالی و در نهايت منجر به انقباض انتشار اعتبار و تعمیق رکود
خواهد شد .در چنین شرايطی زمینه برای مداخله دولت و يا استفاده از سیاست
اعتباری فراهم می شود .برای پرهیز از پیچیدگی ،از يکطرف سیاست مالی در اين
الگو برونزا در نظر گرفته شده و از طرف ديگر امکان اعمال سیاستهای متعارف و
غیر متعارف پولی توسط بانک مرکزی فراهم گرديده است.
 -9-۲خانوار

مشابه فروض متداول در الگوی های  ،DSGEدر اين الگو يک ابر 9پیوسته از خانوار
به اندازه واحد وجود دارد .هر خانوار ،راجع به میزان مصرف ،پسانداز و عرضه نیروی
کار تصمیمگیری مینمايد .پسانداز خانوار میتواند بهصورت سپردهگذاری در
بنگاههای واسطهگری مالی و يا خريد اوراق قرضه دولتی باشد .در اين الگو اين دو
نوع پسانداز جانشین کامل هم فرض شدهاند .بدين معنی که هر دو فاقد ريسک
بوده و بازده برابر دارند .عالوه بر اين ،خانوار مالک بنگاههای مالی و غیر مالی نیز
بوده و مالیات سرانه به دولت پرداخت خواهد نمود .خانوار برای اتخاذ تصمیم بهینه،
مقدار متغیرهای تحت کنترل خود را به نحوی تعیین مینمايد که ارزش فعلی
مطلوبیت همه ادوار زندگی خود را با توجه به قید بودجه خود ،بیشینه نمايد:
() 1



 1 
max Et   i ln  Ct  i  hCt  i 1  
Lt  i 
1 
i 0


s.t.: Ct  Wt Lt  t  Tt  Rt Bt  Bt 1

Mass

3
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در مساله (   0 ، 0  h  1 ، 0    1 ،)1و  به ترتیب عامل تنزيل
(ذهنی) بیندوره ای خانوار ،نرخ ماندگاری ساليق ،معکوس کشش عرضه نیروی کار
و پارامتر تبديل فراغت به مطلوبیت هستند .ماندگاری ساليق مشابه مطالعاتی
همچون کريستیانو و ديگران ( ،)2۰۰4اسمتز و ووترز ( )2۰۰1با هدف شبیه سازی
پويايیهای مصرف استفاده شده است ( Christiano et al.,2005; Smets and
 .)Wouters, 2007در اين مطالعه به پیروی از وودفورد ( )2۰۰9فرض شده است
بازار پول با استفاده از ساز و کار نرخ بهره تسويه خواهد شد و از اين رو تابع تقاضای
پول استخراج نشده است (.)Woodford,2003
در قید بودجه (  t ، Wt ، Bt 1 ،)1و  Ttبه ترتیب اوراق قرضه (دولتی و
خصوصی) خريداری شده توسط خانوار در دوره  ، tدستمزد ،سود سهام دريافتی
خانوار از مالکیت بنگاهها (مالی و غیر مالی) و مالیات سرانه است .همانگونه که اشاره
شد ،اوراق قرضه دولتی و سپردههای بانکی در اين مطالعه جانشین کامل يکديگر
فرض شدهاند که به هر دو ،نرخ بهره حقیقی ناخالص بدون ريسک به اندازه  Rtرا در
دوره  tبرای اوراق خريداری شده در دوره  t  1پرداخت خواهد شد .با حل مساله
( ،)1شرايط مرتبه اول خانوار به صورت زير خواهد بود.

() 2
عرضه نیروی کارWt   Lt :
مطلوبیت نهايی مصرف:
() 9
1
   Ct  hCt 1    hEt (Ct 1  hCt )1
() 4

رابطه اويلرEt t ,t 1Rt 1  1 :

() 4

t ,t 1 

t 1
t

 -9-۷واسطه گران مالی

واسطهگران مالی در اين الگو شامل همه بخش بانکی اعم از بانکهای سرمايهگذاری
و تجاری است .بانکها در اين الگو با هدف تجهیز پسانداز خانوار و اعطای وام به
بنگاههای تولیدکننده برای خريد سرمايه جای گرفتهاند .مالکیت بانک با خانوار بوده
و پس از ورشکستگی بانک ،خانوار ماندهی دارايی بانک را از آن خود خواهد کرد.
اگر عمر بانک بینهايت در نظر گرفته شود ،انباشت دارايی های بانک منجر به تجمیع
ثروت در دست بانکدار خواهد شد و او ديگر نیازی به جذب سپرده از خانوار نخواهد
داشت .برای پرهیز از اين موضوع ،فرض شده است که در هر دوره تعدادی از بانکها

 49
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دچار ورشکستگی خواهند شد .بنابراين ،در هر دوره  1  درصد از بانکها
ورشکست و به همین تعداد بانک جديد تشکیل میشود تا تعداد بانکها در الگو
1
ثابت باقی بماند .در نتیجه ،متوسط عمر بانک برابر
1

است .بانکهای جديد با

اختصاص يک سرمايه اولیه توسط خانوارها تشکیل شده و کار خود را شروع خواهند
نمود.
واسطه گران مالی در جهت ايفای نقش خود به عنوان متخصص در انتقال وجوه،
سپرده ها را از خانوار با استفاده از قراردادهای کوتاه مدت جذب کرده و به بنگاههای
غیرمالی وامهای با سررسید بلند مدت میدهند .در ادبیات مالی به اين وظیفه «انتقال
سررسید» 4گفته شده است .واسطهی مالی عالوه بر سپرده خانوار ،بخشی از وجوه
مورد نیاز برای اعطای وام را از طريق دارايیهای بلند مدت خود تامین مینمايد .بر
اين اساس بانک  jدر پايان دوره  tبه اندازه  N jtدارايی داشته و به اندازه B jt 1
سپرده از خانوارها جمعآوری مینمايد .اين بانک در همین دوره به میزان  S jtوام به
بنگاههای تولیدکننده با قیمت  Qtپرداخت میکند .ترازنامه بانک را میتوان بهصورت
رابطه ( )4نوشت:
Qt S jt  N jt  B jt 1
() 4
همانگونه که گفته شد خانوار در ازای سپردهگذاری در بانک به اندازه  Rt 1و بانکها
در ازای اعطای وام به اندازه  Rkt 1بهره دريافت میکند .هر دو نرخ  Rt 1و Rkt 1
در الگو بهصورت درونزا تعیین خواهند شد .بر اساس آنچه گفته شده ،دارايی بانک
در دوره بعد برابر با درآمدی است که بانک از اعطای وام پس از کسر پرداختی به
خانوار بهدست آورده است .بنابراين میتوان ارزش دارايی بانک را بر حسب اختالف
بین دو نرخ مذکور و دارايی دوره گذشته بانک نوشت.
N jt 1  Rkt 1Qt S jt  Rt 1B jt 1
() 1
  Rkt 1  Rt 1  Qt S jt  Rt 1 N jt
با فرض اينکه واسطه گر مالی در محاسبه ارزش فعلی دارايی خود از عامل تنزيل
تصادفی   i t ,t iدر بازه زمانی  tالی  t  iاستفاده نمايد .اين عامل تنزيل از رابطه
اويلر ( )4به دست آمده است .از آنجايی که بانکدار به دارايیهايی که بازدهی کمتر
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از هزينه تامین سرمايه داشته باشد را وام نخواهد داد ،بنابراين بايستی رابطه زير
برقرار باشد:
Et  i t ,t  i  Rkt 1 i  Rt 1 i   0, i  0
() 1
رابطه (« ،)1صرف بهره تعديل شده با ريسک» بوده که در صورت کامل بودن
بازار مالی ،همواره برابر صفر خواهد بود .در حالت ناقص بودن بازار مالی ،به خاطر
ناتوانی بانکدار در جذب وجوه ،رابطه فوق ممکن است بزرگتر از صفر باشد .صرف
بهره متغیری ضدچرخه بوده و شکاف آن در دوره بحران  2۰۰1آمريکا بسیار زياد
شد تا جايی که از آن به عنوان معین کننده عدم ثبات مالی استفاده شده است
) .Justiniano et al. (2010, 2011بنابراين تابع هدف بانک را میتوان بهصورت
( )3نوشت:


V jt  max Et  1    i  i 1t ,t 1i N jt 1i

() 3

i 0


 max Et  1     t ,t 1i  Rkt 1i  Rt 1i  Qt i S jt i  Rt 1i N jt i 
i 1

i

i 0

با توجه به اينکه بر اساس رابطه ( )3مقدار   i t ,t i  Rkt 1i  Rt 1i يا صرف
بهره تعديل شده با ريسک در هر دوره مثبت است ،واسطهگر مالی اين شانس را دارد
تا حجم دارايی خود را با قرض گرفتن از خانوار به صورت نامحدود افزايش دهد.
چنین پديده ای با برداشت عمومی از رفتار بانکی در تناقض است چرا که اين رفتار
منجر به افزايش ريسک ورشکستگی بانک خواهد شد .اتخاذ چنین رويکردی توسط
بانک که از آن با عنوان کژمنشی 4نام برده شده ،با واکنش واحد نظارتی سیاستگذار
پولی و همچنین خانوار روبهرو خواهد شد و بانک را مجبور به رعايت محدوديتهايی
برای ادامه فعالیت خواهد نمود .برای درونیسازی اين رفتار در الگو ،قیدی تحت
عنوان «قید انگیزش» برای واسطهگر مالی در نظر گرفته شده است تا با توجه به اين
قید ،توان قرضگیری خود را مهار نمايد.
برای تبیین قید انگیزش ،فرض شده ،سپردهگذاران میتوانند در هر زمان بانک را
وادار به ورشکستگی نموده و همه دارايی اين بانک را ضبط نمايند .بانکدار بری حفظ
بخشی از دارايی خود  ،درصد از وجوه در دسترس خود را به جای بنگاهها به
خانوارهای مالک خود وام دهد .چرا که در صورت ورشکستگی ،بازپسگیری اين بخش
Moral Hazard
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از وام ممکن نخواهد بود .بنابراين ،سپردهگذاران میتوانند تنها  1  درصد باقی
مانده را بازپسگیرند .با توجه به کژمنشی احتمالی در رفتار بانک و اعطای همه دارايی
به مالکان خود و اعالم ورشستگی ،سپردهگذاران تنها در صورتی تمايل به سپرده
گذاری خواهند داشت که اطمینان حاصل کنند تا ارزش بانک از سهمی که به خود
وام داده بیشتر است.
V jt  Qt S jt
()1۰
سمت چپ رابطه باال ،مبلغی است که بانکدار پس از تنوع بخشیدن به سبد دارايی
خود از دست خواهد داد و سمت راست نیز عايدی بانکدار از اين عمل است .با
بازنويسی رابطه ( ،)3رابطه ( )11به دست میآيد.
V jt   t Qt S jt  t N jt
()11
که در آن
()12

 t  Et 1    t ,t 1  Rkt 1  Rt 1   t ,t 1 xt ,t 1 t 1
t  Et 1     t ,t 1 zt ,t 1t 1

()19
در رابطه (،)12
 t  iبوده و

Qt  i S jt  i

N jt  i
N jt

Qt S jt

 xt ,t  i رشد ناخالص دارايیهای مالی بین دوره  tو

 zt ,t  i در رابطه ( ،)19رشد ناخالص ارزش خالص دارايی

واسطهگر مالی در همین بازه زمانی است .متغیر  tعايدی نهايی تنزيل شده مورد
انتظار بانکدار از افزايش دارايیهای مالی (  ) Qt S jtبه اندازه يک واحد و ثابت ماندن

ارزش خالص (  ) N jtاست .در مقابل  tارزش تنزيل شده مورد انتظار از تملک يک
واحد  N jtبیشتر با فرض ثابت باقی ماندن  S jtاست .در صورت بدون سايش و رقابتی

بودن بازار سرمايه ،واسطههای مالی تا آنجا که   tصفر شود ،به قرض دادن ادامه
خواهند داد.
قید انگیزش مطرح شده ،سبب محدود شدن اين آربیتراژ خواهد شد .همانگونه
که در ادامه نشان داده شده است ،زمانی که قید انگیزش ،تبديل به تساوی شود،
دارايیهای واسطه مالی به سرمايهی سهامداران محدود خواهد شد .با بازنويسی قید
انگیزش ( )1۰و قرار دادن رابطه ( )11در آن ،رابطه ( )14حاصل خواهد شد.
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t N jt  t Qt S jt  Qt S jt

()14
بانکدار تالش خواهد کرد تا حد ممکن سهم بیشتری از دارايی بانک را در زمان
ورشکستگی از دسترس سپردهگذاران حفظ نمايد .بنابراين  را تا آنجا زياد مینمايد
که نامساوی رابطه ( )14به مساوی تبديل شود .در رابطه ( )14اين تساوری برقرار
شده و به همین علت ،مقدار وام اعطايی بهصورت تابعی مثبت از سرمايه بانک درآمده
است.

Qt S jt  t N jt  t N jt
()14
  t
در ( t ،)14نسبت سپردههای جذب شده از بخش خصوصی به سرمايه بانک يا
نسبت اهرمی (خصوصی) بانک است .با فرض ثبات  N jtو افزايش  S jtانگیزه بانکدار
برای تنوع بخشیدن به دارايی يا افزايش  بیشتر خواهد شد؛ چرا که میتواند سهم
بیشتری از عايدی را از گزند سپردهگذاران حفظ نمايد .اين انگیزه سبب کاهش نسبت
اهرمی (  ) tخواهد شد .اما قید ( )14سبب میشود تا بانکدار به هرمیزان که بخواهد
نتواند نسبت اهرمی را افزايش دهد .زيرا درصورت افزايش بیشتر توان جذب سپرده
از خانوارها را نخواهد داشت و خانوارها چنین بانکداری را در معرض کژمنشی محسوب
خواهند نمود.
با فرض مثبت بودن  ، N jtقید ( )14تنها زمانی برقرار خواهد بود که 0   t  

باشد .در اين شرايط با فرض   t  0بانکدار اين شانس را دارد تا با افزايش دارايی
خود (وامهای اعطايی) بتواند سود بیشتری به دست آورد .با توجه به اين که نسبت
اهرمی (  ) tبا افزايش   tافزايشی است ،شانس ورشستگی بانک نیز با افزايش  t
افزايش خواهد يافت .همچنین اگر   t  باشد ،قید انگیزش هرگز بر قرار نخواهد
شد .در تعادل مورد بحث اين مطالعه و تحت مقدار منطقی برای پارامترها ،قید ()14
در همسايگی حالت يکنواخت برقرار خواهد بود .در نتیجه میتوان مسیر تحول ارزش
خالص بانک (  ) N jtرا به صورت زير نگاشت:
()14

N jt 1   Rkt 1  Rt 1  t  Rt 1  N jt

بر اساس رابطه ( )14کشش  N jt 1به مازاد بهره محقق شده (  ،) Rkt 1  Rt 1تحت

تاثیر نسبت اهرم (  ) tبوده و با افزايش اين نسبت ،کشش مورد اشاره افزايش
میيابد.

 41

بررسی شمول سیاستگذاری پولی  ...

()11
()11

N jt i

zt ,t i 

Qt i S jt i

xt ,t i 

  Rkt 1  Rt 1  t  Rt 1

t 1
zt ,t 1
t



N jt

Qt S jt

قابل مشاهده است که هیچ از اجزای نسبت اهرمی خصوصی (  ) tبه ويژگیهای
خاص بنگاه وابستگی نداشته و امکان تجمیع متغیرها برای کل بخش بانکی به راحتی
مقدور است.
()13
Qt Sct  t Nt
در اين رابطه  Sctمبین مقدار کل دارايی (تجهیز شده از منابع خصوصی)
واسطههای مالی و  N tنمايانگر سرمايهکل اين بخش است .در تعادل عمومی،
تغییرات  N tمنجر به نوسان تقاضای دارايی (سپرده) کل بخش بانکی خواهد شد و
بحران نیز منجر به انقباض شديد در  N tمیشود.
همانگونه که گفته شد ،در هر دوره تعدادی از بانکدارها ورشکست شده و تعدادی
بانکدار جديد به بخش بانکی اضافه میشود .بنابراين سرمايه بخش بانکی در هر دوره
را میتوان به سرمايه جديد (  ) N ntو سرمايه باقی مانده از دوره قبل (  ) N etتفکیک
نمود.
()2۰
Nt  Net  Nnt
با توجه به اينکه  درصد از بانکداران در هر دوره به دوره بعد انتقال خواهند
يافت ،بنابراين برای  N etبدست خواهد آمد:

()21
Net    Rkt 1  Rt 1  t  Rt 1  Nt 1
مشاهده میشود که منبع اصلی تغییرات  N etبه مقدار محقق شده بازدهی
دارايیها (  ) Rktبستگی دارد که تابعی صعودی از نسبت اهرمی خصوصی (  ) tاست.
آنچنان که گفته شد ،بانکداران جديد نیز برای شروع کسب و کار خود وجوهی را
از خانوار دريافت میکنند .در اينجا فرض شده است که اين وجوه نسبت مشخصی از
دارايیهای بانکی موجود است .با توجه به اينکه بانکهای موجود با احتمال يکسان و
مستقل از بخش بانکی خارج میشوند ،مجموع کل دارايیهای خصوصی بانکهای
فعال در پايان دوره  tبرابر است با  . 1    Qt S pt 1بر اين اساس فرض شده است
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که خانوارهای به نسبت
1
مینمايند.

از دارايی بانکهای فعال را به بانکهای جديد واگذار

()22

Nnt  Qt SPt 1

با جايگذاری ( )21و ( )22در ( )2۰مسیر تحول  N tبه دست میآيد.

()29
Nt    Rkt 1  Rt 1  t  Rt 1  Nt 1  Qt S pt 1
Qss S pss
را کالیبره
از مقدار  را میتوان از مقدار حالت يکنواخت نسبت اهرمی
N ss
نمود.
 -9-9بنگاههای تولیدکننده کاالی واسطهای

بنگاههای تولید کننده کاالی واسطهای با استفاده از تابع تولید کل اقتصاد نسبت به
تولید کاالهای واسطه و فروش آن در بازار رقابتی به خرده فروشان اقدام مینمايند.
در تابع تولید اين دسته از بنگاهها دو نهاده تولید يعنی نیروی کار و سرمايه قرار
گرفته است .ايشان سرمايه را از تولید کننده کاالی سرمايه خريداری و نیروی کار را
از خانوار به استخدام خود در خواهند آورد .تولید کننده کاالی واسطهای در پايان
دوره  ، tسرمايه مورد نیاز برای تولید دوره بعد (  ) Kt 1را خريداری مینمايد .با
توجه به عدم لحاظ «هزينه تعديل» 4در تامین سرمايه ،تصمیمگیری درباره میزان
سرمايه يک تصمیم يک دوره ای خواهد بود .بنگاه برای تملک سرمايه در هر دوره
نسبت به اخذ وجوه از واسطههای مالی اقدام مینمايد .برای اين منظور ،معادل
سرمايه استحصال شده ،اسناد بدهی (  ) Stمنتشر مینمايد:
()24
Qt Kt 1  Qt St
فرض شده که هیچ سايشی در فرايند اخذ وام وجود ندارد .واسطههای مالی اطالعات
کامل درباره بنگاه داشته و مشکلی در عدم بازپرداخت وام ندارند .در نتیجه بنگاه با
محدوديت وثیقه در زمان اخذ وام روبهرو نیست .تنها محدوديت مربوط به قید سرمايه
بانک بوده که بر میزان عرضه وام و نرخ بازگشت مورد نیاز سرمايه اثرگذار خواهد بود.
فارغ از اين نرخ مورد نیاز ،بنگاههای تولید کننده بدون سايش به بازار عرضه وام
دسترسی دارند.
Adjustment Cost

6
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گرچه بنگاههای غیرمالی معموال نسبت به ذخیرهگیری و نگهداری وجه نقد اقدام
مینمايند و اين وجه نقد ممکن است برای تامین مالی درونی سرمايهگذاریهای
شرکت مورد استفاده قرار گیرد اما مشاهدات گويای آنست که اين ذخاير عمدتا با
اهداف احتیاطی در مواجه به مخارج پیشبینی نشده و تامین تنخواه و نه
سرمايهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین چنین بنگاهی به واسطه عدم
دسترسی به بازار سرمايه کامل از اين ذخاير به عنوان ضربهگیر استفاده مینمايد
() .)Acharya et al. (2013با توجه به مفروض بودن کامل بودن بازار سرمايه در
اين مطالعه ،چنین ذخیرهگیری توسط شرکت الزم نیست.
بنگاه برای تولید به اندازه  Ytدر ابتدای هر دوره نسبت به میزان سرمايه ( ) K t
و نیروی کار (  ) Ltو نرخ بهکارگیری سرمايه دوره بعد (  ) U t 1تصمیمگیری خواهد
نمود .بنگاه از تابع تولید ( )24استفاده مینمايد .در اين تابع At ،عامل بهرهوری و t
مبین کیفیت سرمايه در دوره  tاست .بنابراين  t Ktمبین مقدار سرمايه موثر است.
()24

Yt  At U t t Kt  L1t


بر پايه مطالعه مرتون ( )1319تکانه  tبرای تعبیه نوسانات برونزای کوچک در
ارزش سرمايه در الگو مورد استفاده بوده و به استهالک و از کارافتادگی سرمايه داللت
خواهد داشت ( .)Merton, 1973در اين مطالعه قیمت واحد سرمايه موثر ( ) Qt
بهصورت درونزا تعیین خواهد شد.
فرض شده  pmtقیمت کاالی واسطه و قیمت جايگزينی سرمايه به کارگرفته
شده ثابت و برابر واحد باشد .در دوره  ، tبا استخراج شرايط مرتبه اول مساله
بهینهسازی بنگاه در مورد سرمايهموثر و نیروی کار ،به دست خواهد آمد:
Y
Pmt t    U t  t Kt
()24
Ut
Y
()21
Pmt 1    t  Wt
Lt
با توجه به فعالیت بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه در بازار رقابت کامل و عدم وجود
سايش در اتخاذ تصمیم ،عمال سود اين بنگاه در همه دورهها برابر صفر خواهد بود.
در نتیجه ،نرخ بازدهی سرمايه محقق شده برای سرمايه (  ) RKt 1برابر است با:

 4۰
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Yt 1
 Pmt 1  K  Qt 1   U t 1   t 1
t 1 t 1

Rkt 1  
Qt

با فرض اينکه قیمت سرمايه مورد نیاز برای جايگزينی سرمايه مستهلک برابر يک
باشد ،ارزش موجودی سرمايه در پايان دوره برابر با Qt 1   Ut 1  t 1Kt 1

است .مشاهده میشود که تکانه ارزش سرمايه (  ) tبه عنوان يکی از منابع نوسان در
بازدهی سرمايه وارد شده است .تاکید میشود قیمت دارايی جاری بستگی به انتظارات
از  t 1دارد.
 -9-۴بنگاه تولید کننده کاالی سرمایهای

بنگاه تولیدکننده کاالی سرمايه با هدف بازسازی و تولید کاالی سرمايهای جديد و
فروش مجدد آن به بنگاه تولیدکننده کاالی واسطهای در الگو قرار گرفته است .در
بخش پیش گفته شد ،هزينه جايگزينی سرمايه مستهلک شده برابر واحد و قیمت
سرمايه تولید شده برابر  Qtاست .بنگاه تولیدکننده کاالی سرمايه ،برای بازسازی
سرمايه دوره قبل با سايش روبهرو نیست اما برای تغییر در میزان سرمايهگذاری خود
در تولید کاالی سرمايه جديد با هزينه تعديل مواجه خواهد بود .در اين الگو خانوارها
مالک بنگاههای تولیدکننده سرمايه بوده و سود اين بنگاهها به خانوارها میرسد .اگر
 I tمبین سرمايه ناخالص I nt  It   Ut  t Kt ،مبین سرمايه خالص و I ss
میزان سرمايه گذاری در وضعیت يکنواخت باشد .ارزش فعلی سودهای بنگاه
تولیدکننده کاالی سرمايه بهصورت زير خواهد بود:
()23




 I I 
max Et   T  t ,  Q  1 I n  f  n ss   I n  I ss 
 t
 I n 1  I ss 


2

()9۰
()91

 I I    I I

f  ss nt   i  ss nt  1
 I ss  I nt 1  2  I ss  I nt 1 
b
 U t    c  c U t1 c
1 c

در اين تصريح تابع  f .هزينه تعديل سرمايهگذاری بوده و f 1  f  1  0

و  f  1  0است .همچنین   U t  t Ktمیزان سرمايهگذاری جايگزينی است.
شکل تبعی تابع  f .مشابه کريستیانو و ديگران ( ،)2۰۰4تصريح شده است
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( )Christiano et al.,2005با اين تفاوت که هزينه تعديل تابعی از سرمايهگذاری
خالص است .اين شکل از تصريح سبب میشود تا تصمیمگیری راجع به سرمايه از
قیمت بازاری آن مستقل باشد .متذکر میشود بهخاطر هزينه تعديل سرمايهگذاری،
سود تولیدکننده سرمايه مخالف صفر خواهد بود که به صورت سرانه به خانوار پرداخت
خواهد شد .با بیشینه سازی تابع سود تنزيل شده بنگاه تولیدکننده سرمايه ،قیمت
بهینه سرمايه به دست خواهد آمد.
2

()92

I I 
I I
Qt  1  f .  nt ss f  .  Et t ,t 1  nt 1 ss  f  .
I nt 1  I ss
 I nt  I ss 

 -9-۵بنگاه خرده فروش

تولید نهايی از بسته بندی تولیدات بنگاههای خرده فروش با استفاده از تابع تولید
( )99با کشش جانشینی ثابت ( )CESنسبت انجام خواهد شد.


()99

 1  1   1
Yt    Y ft  df 
0



که در آن  Y ftمیزان تولید خرده فروش  fاست .با حداقل سازی سبد هزينه
کاالی مصرفی ،مقدار بهینه برای تقاضای کاالی خرده فروشی و سطح عمومی قیمت
برابر خواهد بود با:


P 
Y ft   ft  Yt
 Pt 

()94
()94

1

1
1
Pt    Pft1 df 
 0


خرده فروشان خود با خريد کاالی واسطه اقدام و مستقیما آن را تبديل به کاالی
خرده فروشی مینمايند .خردهفروشان در بازار رقابت انحصاری محصوالت خود را
فروخته و از اين رو توانايی قیمتگذاری را با توجه به قید تقاضای ( )94خواهند
داشت .اما با چسبندگی اسمی در قمیتگذاری از نوع کالوو ( )1319مواجه هستند
( .)Calvo, 1983بدين معنی که در هر دوره با احتمال  1  فرصت برای
بهینهسازی قیمت خواهد داشت .همچنین فرض شده بنگاه در قیمتگذاری بهینه
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خود به تورم دوره گذشته نیز توجه مینمايد .بنابراين مساله بنگاه خرده فروش در
تعیین قیمت بهینه ( * ) Pکاالی خرده فروشی بهصورت ( )94است.

 P* i


max Et   i  i t ,t i  t  1   t  k 1  p  Pmt i  Y ft i
()94
i 0
 Pt i k 1

در رابطه (  t ،)94تورم انباشته از دوره  t  iتا  tاست .شرايط مرتبه اول

برای مساله خرده فروش در رابطه ( )91آمده است.
()91


  Pmt Y ft i  0




i

p

t  k 1

 1  
k 1

 p

 Pt i
*
t



t ,t  i

  
i

i

i 0

1

()91

1



1


بر اساس قانون اعداد بزرگ ،میتوان مسیر تحول قیمت نهايی مصرفی را بهصورت

ترکیبی از قیمت بهینه ( * ) Pو قیمت دوره قبل (  ) Pt 1نوشت:
1

()93

 1




1



1

Pt  1     Pt*     t p1Pt 1


 -9-۶توابع سیاستگذاری

دولت (حکمران) مداخالت خود را در اين مطالعه تحت عنوان سیاست مالی و پولی
انجام خواهد داد  .با توجه به تمرکز بر سیاست پولی نامتعارف (مداخله در اعطای
اعتباری) ،بخش سیاست مالی ساده سازی شده است .سیاستگذاری پولی عالوه بر
سیاست پولی نامتعارف از سیاست پولی متعارف (تغییر نرخ بهره با استفاده از عملیات
بازار) نیز استفاده خواهد کرد .جزيیات در ادامه تبیین شده است.
 -9-۶-۲مداخله بانک مرکزی در بخش اعتباری
پیشتر ،در مورد نحوه تعیین ارزش کل دارايی خصوصی واسطهگران مالی ( Qt S pt

) صحبت شد .در اين بخش به سیاستگذار پولی اين امکان داده خواهد شد تا بتواند
تا وامدهی را تسهیل نمايد .فرض شده  Qt S gtارزش دارايیهای است که توسط
بانک مرکزی تجهیز شده و  Qt Stمجموع کل دارايیهای تجهیز شده در اقتصاد
است:

بررسی شمول سیاستگذاری پولی  ...
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Qt St  Qt S pt  Qt S gt

()4۰
برای ايفاد سیاست پولی ،بانک مرکزی ابتدا با عرضه قرضه دولتی و فروش آن به
خانوار با نرخ بهره بدون ريسک (  ) Rtاقدام و سپس وجوه جمعآوری شده را با نرخ
 Rktاز طريق شبکه بانکی و در قالب تسهیالت اعتباری تبصرهای به بنگاههای تولیدی
قرض میدهد .فرض شده است دخالت بانک مرکزی در واسطهگری مالی ناکاراتر از
بخش خصوصی است .در نتیجه بانک مرکزی به ازای ايجاد هر واحد وام به اندازه 
واحد هزينه ناکارايی خواهد داشت .اين هزينه ناکارايی میتواند به واسطه رفاه از
دست رفته ناشی از استقراض دولتی باشد و يا به عنوان هزينه شناسايی بخش
اقتصادی برای تامین سرمايه توسط بانک مرکزی تاويل شود .در طرف ديگر
سیاستگذار همواره به حجم بدهی ايجاد شده توسط خودش را به عنوان يک معیار
عملکردی مثبت منتشر می نمايد .در نتیجه در اين الگوسازی قیدی برای محدود
نمودن سقف ايجاد بدهی توسط بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است1.
حال ،فرض میشود بانک مرکزی به نسبت   tاز تامین مالی کل را تامین نمايد:
Qt S gt   t Qt St
()41
سیاستگذار پولی با عرضه قرضه دولتی (  ) Bgtبه اندازه   t Qt Stاين وجوه را
تامین خواهد کرد .عايدی بانک مرکزی از اين عمل در دوره  tبرابر با
  Rkt 1  Rt 1  Bgtاست .اين درآمد يکی از منابع درآمدی دولت محسوب شده و
بايستی در ترازنامه دولت منعکس شود .در حالی که وجوه تجهیز شده خصوصی
تابعی از خالص دارايی بانک است ،میتوان معادله ( )42را بهصورت زير نوشت:
()42
Qt St  t Nt  t Qt St  ct Nt
که درآن  tنسبت اهرمی خصوصی (رابطه  )14بوده و  ctنسبت اهرمی برای کل
وجوه تامین مالی شده خصوصی و دولتی است.
1
ct 
t
()49
1  t
مشاهده میشود که  ctتابعی مثبت از شدت مداخله بانک مرکزی (  )  tاست .در
ادامه بحث شده است که بانک مرکزی   tرا چگونه در مواجه با بحران مالی بهکار
خواهد گرفت.
7

See also: Wallace (1981), Sargent and Wallace (1981), Holmström and Tirole
)(1998), Curdia and Woodford (2010) and Gertler and Kiyotaki (2010
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 -9-۶-۷سیاست پولی

سیاست پولی در اين مطالعه در حالت بهینه و غیر بهینه (تعادلی) بحث شده است.
در سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره با عملیات بازاری) ،فرض شده ،تابع
واکنش سیاست پولی با يک قاعده تیلور تصريح شده است .نرخ بهره اسمی (  ) itدر
اين قاعده مفروض واکنشی به انحراف تولید طبیعی (تولید تعادلی در شرايط
انعطافپذيری کامل قیمت) ،تورم و همچنین نرخ بهره دوره پیشین است.
()44



Y 
it  1    i ss    t   y log  t*    Pr em Et  log Rkt 1  LogRt 1    log Rkt  LogRt    it 1   ti
Y
 t 



در اين رابطه پارامتر  سبب هموارسازی نرخ بهره اسمی در گذر زمان خواهد شد
و   tiتکانه برونزای سیاست پولی است .اين تکانه اين امکان را فراهم میآورد تا بتوان
آن بخش از رفتار سیاستگذار پولی را که تصريح ( )44توضیح نمیدهد ،نیز در الگو
لحاظ نمود.
همچنین رابطه بین نرخ بهر اسمی و نرخ بهره حقیقی برابر است با:
EP
1  it  Rt 1 t t 1
()44
Pt
سیاست پولی معرفی شده در بند پیشین ،تنها مربوط به شرايط عادی است .اما
سیاست گذار پولی در شرايط بحران مالی يعنی زمانی که اختالف بین نرخ بهره سپرده
(  ) Rtو وام (  ) Rkt 1زياد شود ،رفتار متفاوتی را خواهد داشت .در شرايط بحران ،بانک
مرکزی از سیاست اعتباری مجزا از نرخ بهره استفاده نموده و اقدام به تزريق منابع
مالی با استفاده از قاعده زير خواهد نمود.
()44

 t   ss   t 1  Pr em Et  log Rkt 1  LogRt 1    log Rkt  LogRt 

که در آن   ssنسبت دارايیهای تامین مالی شده توسط بانک مرکزی در حالت
يکنواخت 1و  log Rkt  LogRtصرف بهره در دوره  tاست  .نیز ضريب ماندگاری
  tو  Pr emضريب بازخورد مداخله بانک مرکزی نسبت به صرف بهره بوده که مثبت
است .بر اساس اين قاعده ،بانک مرکزی با عرضه اعتبار در زمان بحران تالش خواهد
کرد تا بر آن فائق آيد .همچنین ،در زمان بحران بانک مرکزی پارامتر هموار سازی
نرخ بهره اسمی (  ) و مداخله اعتباری (  ) را در اين دوره برابر صفر قرار خواهد
داد .در اين الگو سازی تالش شده تا زوايای الزم برای تشريح رفتار سیاستگذار پولی
Steady State

8
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در شرايط بحران تبیین شود .برابر صفر بودن پارامتر هموارسازی در شرايط بحران
نیز مستثنی از اين ايده کلی نیست .با توجه به اينکه عمده اثر سیاست پولی از مجرای
اثرگذاری بر مسیر انتظاری نرخ بهره آتی است ،در دوره بحران ،انتظارات نه بر اساس
دستورالعملهای بانک مرکزی ،بلکه متناسب با هیجان بازاری 3تشکیل خواهد شد.
اين مهم ،مطمح نظر بانک مرکزی بوده و بر اين اساس با سرعت بیشتری نسبت به
تغییر ابزارهای سیاستی خود ،اقدام خواهد نمود.
برای استحصال سیاست بهینه نیاز به تعريف تابع هدف بانک مرکزی (تابع زيان
اجتماعی) است .تابع هزينه بانک مرکزی در حالت کلی به صورت رابطه ( )41تصريح
شده است.
()41

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑡+1 2

() )

𝑡𝑚𝑒𝑟𝑝

𝑟𝑜 2
∞∑
( 𝑜𝑟𝑝𝛾 ̃ + 𝛾𝑦𝑟𝑜 𝑦̃ 2 +
𝜋 𝜋𝛾(𝑡=0

ضرايب 𝑜𝑟𝜋𝛾 𝛾𝑦𝑟𝑜 ،و 𝑜𝑟𝑝𝛾 به ترتیب شدت حساسیت سیاستگذاری پولی به شکاف
تورم ،شکاف تولید و شکاف صرف بهره است که هر يک بر اساس سناريوهای مختلف
مقداردهی شده است.
 -9-۶-9سیاست مالی

در اين الگو مخارج دولت بهصورت فرايند برونزا بوده و دولت با بودجه متوازن فعالیت
می نمايد .در اين راستا برای تامین مخارج خود از مالیات سرانه و درآمد ناشی از
واسطهگری مالی برخوردار است.
Gt   t Qt Kt 1  Tt   Rkt  Rt  Bgt 1
()41
که در آن قرضه دولتی (  ) Bgt 1بوده که برای تامین مالی درآمد ناشی از واسطهگری

مالی دولت (  ) Qt t 1St 1مورد استفاده دولت خواهد بود.
 -9-۲تسویه بازار

تولید در اين الگو به مصرف ،سرمايهگذاری و مصرف دولتی (  ) Gtو مخارج برای
وامهای دولتی (  )  t Qt Kt 1اختصاص خواهد يافت و شرط تسويه بازار کاالها و
خدمات نهايی بهصورت زير است:

Market Sentiment

9
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 I  I ss 
Yt  Ct  I t  f  nt
  I nt  I ss   Gt   t Qt Kt 1
 I nt 1  I ss 

مسیر تحول سرمايه نیز بر اساس رابطه ( )4۰تعیین خواهد شد.
()4۰
Kt 1  t Kt  I nt
 -9-7فرایندهای برونزا

()41
()42
()49
()44
()44

ρA
At = At−1
𝐴et
1−ρ ρξ ξ
ξt = ξss ξ ξt−1
et
𝑔 1−ρg ρg
g t = g 𝑠𝑠 g t−1 et
1−ρ ρϵ ϵ
ϵt = ϵss ϵ ϵt−1
et
ρ

h
ht = hss1−ρh ht−1
𝑡eh

بهرهوری بنگاه تولیدی
کیفیت سرمايه
مخارج دولت
کشش جانشینی کاال
ماندگاری سلیقه
خانوار

 -۴دادهها و روش تخمین الگو
الگوهای متوسط تعادل عمومی پويا تصادفی عمدتا با استفاده از روش بیزی تخمین
زده می شود .بر همین اساس ،برای استحصال پارامترهای الگوی اين مطالعه از روش
تخمین بیزی و الگوريتمهای مرتبط در بسته  Dyanreاستفاده شده است .تعداد
متغیرهای قابل مشاهده در تخمین بیزی بايستی برابر يا کمتر از تعداد تکانههای الگو
باشد .بر اين اساس از سری زمانی تعدادی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند :مصرف،
سرمايهگذاری خصوصی ،تورم ،مخارج دولت ،تغییرات اعتبار ،نسبت اهرمی بانکهای
تجاری و بازدهی بازار سهام استفاده شده است .برای محاسبه نسبت مداخله بانک
مرکزی در عرضه اعتبار ،از نسبت بدهی بانکها به پايه پولی استفاده شده است(نمودار
 .)1همچنین نسبت اهرمی نیز بر اساس سهم مانده تسهیالت پرداختی بانکها و
موسسات اعتباری به بخش غیردولتی از کل سپرده بخش بانکی (نمودار  )2محاسبه
می شود .ساير متغیرها مستقیما از بانک اطالعات سريهای زمانی و حسابهای ملی
بانک مرکزی استخراج شده است .چرخهی متغیرها با استفاده از فیلتر هادريک
پريسکات و پس از لگاريتمگیری و فصلزدايی محاسبه شده است ( Hodrick and
.)Prescott, 1997
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نمودار  :۲نسبت مداخله بانک مرکزی در عرضه اعتبار
Figure 1. Centeral Bank Intervention in credit supply
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مأخذ :محاسبات بر اساس دادههای بانک مرکزی
Source: Research Calculations

نمودار  :۷نسبت اهرمی بخش بانکی
Figure 2. Banking Sector Leverage ration
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مأخذ :محاسبات بر اساس دادههای بانک مرکزی
Source: Research Calculations

در گام بعد ،برای انجام تخمین بیزی نیاز به تعريف توزيع پیشین 1۰برای پارامترهای
تخمین است .توزيع پیشین پارمترهای الگوی مطالعه جدول  1نشان داده شده است.
مقادير توزيع پیشین بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی مبتنی
بر تحلیل حساسیت فراگیر )GSA( 11انجام شده است .در اين تحلیل دامنهای از
پارامترها که الگو رفتار مطلوب را دنبال مینمايد ،قابل کشف است ( Saltelli, Ratto,
.)at al, (2008).

Priors Distribution
Global Sensitivity Analysis

10
11
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پیش از تخمین الگو برای کاهش تعداد پارامترهای تخمینزده شونده ،و همچنین
استفاده از مقادير سبْکْ شده 12برای اقتصاد ،تعدادی از پارامترها کالیبره شدهاند .اين
پارامترها عمدتا نسبت تاريخی متغیرهای کالن اقتصادی بوده که مقادير به دست
آمده در جدول ( )1آمده است .در نهايت پارامتر𝜔 به نحوی تعیین شده است تا مقدار
𝑠𝑠 𝑌

𝑠𝑠𝐾 برابر نسبت محاسبه شده تاريخی آن برای اقتصاد ايران باشد.
جدول  :۲مقادير کالیبره شده
Table 1. Parmeter’s Calibration
نام پارامتر

مقدار

مأخذ

توضیح

𝜑

2/2

)Komijani and Tavakolian (2012

کشش عرضه نیروی کار

𝛼

۰/412

)Shahmoradi (2004

سهم سرمايه از تولید

𝑠𝑠 𝐺
𝑠𝑠 𝑌

۰/22

)Bayat, Afshari and Tavakolian (2016

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در
وضعیت پايدار

𝜖 ss

4/99

)Motavaseli, et al. (2011

کشش جانشینی بین کاالهای نوعی

𝑖𝛿

۰/۰24

)Bayat, Afshari and Tavakolian (2016

نرخ استهالک سرمايه خصوصی

𝛽

۰/3441

)Komijani and Tavakolian (2012

عامل تنزيل ذهنی بیندورهای خانوار

𝑠𝑠 𝑌
𝑠𝑠 𝐾

۰/144

Φss

۰/14

نسبت تولید ناخالص داخلی به سرمايه در
وضعیت پايدار

*

محسبات محقق

**

نسبت اهرمی در وضعیت پايدار

محسبات محقق

𝑠𝑠 𝑌

* 𝑠𝑠 از تقسیم میانگین تولید ناخالص داخلی بر میانگین تشکیل سرمايه محاسبه شده است.
𝐾
** نسبت اهرمی در وضعیت پايدار از تقسیم میانگین مانده تسهیالت بانکها و موسسات اعتباری به بخش
غیردولتی بر میانگین حجم سپرده بخش بانکی محاسبه شده است.
1

𝑠𝑠𝐿 يا میزان عرضه نیروی کار در وضعیت پايدار برابر فرض شده است.
9

در نهايت با استفاده از بسته  Dyanreپارامترهای اين الگو تخمین زده شده که نتايج
اين تخمین در قالب جدول ( )2و همچنین نمودارهای مربوط به توزيع پیشین و
پسین و همچنین نمودارهای همگرايی تخمین پارامترها در پیوست قرار گرفته است.
بر اساس نتايج بهدست آمده مقدار لگاريتم چگالی دادهها 19برابر  933بوده است.
به منظور تشخیص همگرايی پارامترها به صورت منفرد و يکپارچه از آزمون
تشخیصی زنجیره مونت کالرو مارکوف تکمتغیره و چندمتغیره( Brooks and
 )Gelman, 1998استفاده و نتايج در پیوست در دسترس است .بر اساس اين آماره
تشخیصی ،گشتاورهای مراتب اول تا سوم هر پارامتر با استفاده از تکرار الگوريتم
Stylized fact
Log data density

12
13
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نمونهگیری در چند زنجیره محاسبه شده و بیانگر اين است که برآورد پارامترهای
الگو از استحکام کافی برخوردار و اين تخمینها قابل اتکا هستند (به نقل ازhematy :
.)and tavakolian, 2019
جدول  :۷توزيعهای پیشین و پسین پارامترهای الگو در تخمین بیزی
Table 2. Parameters Prior and posterior distribution
میانگین پسین

میانگین پیشین

دامنه اطمینان  3۰درصد

انحراف معیار پسین

توزيع

7/0۷

7/0۷

7/07

hSS

7/7۰

بتا

7/۴۷

۷/۶۶

0/۰7

𝜁

۷/77

نرمال

۰/0۷

۳/۶۶

7/7۷

بتا

7/۷۳

7/۷7

7/۷۷

7/۷۶

𝜃

7/7۰

گاما

7/۷۷

7/۳۷

7/۳۴

7/۳7

𝜂i

7/7۷

بتا

7/0۰

7/0۰

7/0۷

7/07

𝛾

7/۷7

بتا

7/۰۰

7/۰0

7/۳۷

7/۶7

𝑝𝛾

7/7۷

گاما

7/۷0

7/۷۷

7/۷۶

7/۰7

𝜏

7/۷7

بتا

7/۳۷

7/۷۴

7/۰۷

7/۰7

𝜌i

7/۷7

گاما

۷/۶7

۷/۳۳

۷/۷0

۷/۰7

𝜋𝜅

7/۷7

بتا

7/۰۴

7/۷۰

7/۰۰

7/۰7

𝑦𝜅

7/۷7

بتا

7/۳۷

7/۰۳

7/۳۷

7/۰7

𝜌Ω

7/7۰

بتا

7/۰7

7/۳0

7/۷۳

7/۰7

𝜉𝜌

7/۷7

بتا

7/۷۶

7/۴۷

7/۷۰

7/۰7

𝐴𝜌

7/7۰

بتا

7/۰۷

7/۳۶

7/۷۷

7/۰7

𝑔𝜌

7/7۴

بتا

7/۷۳

7/۰۳

7/۳۳

7/۰7

𝜌ℎ

7/۷7

گاما

7/۶۳

7/۳۷

7/۷07۶

7/۷7

𝜖𝜌

انحراف معیار پسین

توزيع

انحراف معیار تکانهها
دامنه اطمینان  3۰درصد

میانگین پسین

میانگین پیشین

7/۷7

معکوس گاما 2

1/4۰

1/24

1/91

۷/۰7

𝜎𝑒ℎ

7/7۷

معکوس گاما 2

۰/14

۰/19

۰/14

7/۷۰

𝑔𝑒𝜎

7/7۷

معکوس گاما 2

۰/41

۰/41

۰/43

7/۰7

𝑖𝑒𝜎

7/7۷

معکوس گاما 2

۰/24

۰/21

۰/29

7/۰۰

𝑎𝑒𝜎

7/7۰

معکوس گاما 2

۰/21

۰/21

۰/24

7/۰7

𝜎𝑒Ω

7/7۰

معکوس گاما 2

۰/21

۰/14

۰/11

7/۳7

𝜉𝑒𝜎

۰/۰1

معکوس گاما 2

۰/۰4

۰/۰9

۰/۰4

7/7۰

𝑒𝑁𝑒𝜎

۰/1۰

معکوس گاما 2

1/41

1/22

1/94

۷/۰7

𝜖𝑒𝜎
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 -۵نتایج شبیهسازی الگو
همانگونه که پیشتر گفته شد ،هدف از الگوی حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با در
نظر گرفتن ثبات مالی در اقتصاد مشابه ايران است .پس از طراحی الگو و تخمین
پارامترها با استفاده از دادههای اقتصاد ايران ،در اين بخش ابتدا نمودارهای ضربه
واکنش متغیرهای عمده شامل :تولید ( ،)Yسرمايه فیزيکی ( ،)Kسرمايهگذاری (،)I
اشتغال ( ،)Lقیمت سرمايه ( ،)Qمصرف ( ،)Cقیمت حقیقی کاالی واسطه (،)Pm
نرخ بهکارگیری سرمايه ( ،)Uنرخ بهره اسمی ( ،)iنرخ بهره واقعی ( ،)Rنرخ بازده
واقعی سرمايه ( ،)Rkصرف بهره ( ،)premتورم ( ،)inflنسبت اهرم خصوصی ()phi
و نسبت اهرم کل ()phi_c؛ به تکانههای بهرهوری ،نرخ بهره ،میزان مداخله اعتباری
دولت ،مخارج دولت و کیفیت سرمايه بررسی شده است .در قسمت دوم اين بخش ،با
استفاده از تکانه منفی کیفیت سرمايه به اندازه  4برابر انحراف معیار دادههای مشاهده
شده تالش شده است تا يک بحران بانکی شبیه سازی گردد .سپس تحت اين شرايط
بحران ،چند سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن ثبات مالی و بدون در
نظر گرفته آن و همچنین سیاست پولی نامتعارف مبتنی بر اعطای اعتبار بررسی شده
است.
 -۵-۲بررسی رفتار الگو
الف) تکانه بهرهوری

متدوالترين تکانه در الگوهای تعادل عمومی پويا ،تکانه بهرهوری است .با توجه به
شبیه سازی انجام شده در اين الگو ،اين تکانه مطابق تعريف ،منجر به افزايش میزان
تولید و عرضه کاالها و خدمات نهايی شده و به طبع آن تقاضای سرمايه (میزان
سرمايهگذاری و نرخ بهکارگیری) و کاالی مصرفی را افزايش میدهد .افزايش
سرمايهگذاری ،موجب افزايش تقاضای وام شده و نسبت اهرمی بانک را افزايش
میدهد .از طرف ديگر ،بهبود بهرهوری و افزايش استفاده از سرمايه ،تقاضای نیروی
کار را کاه ش خواهد داد که اين کاهش در تقاضای نیروی کار با توجه به افزايش
تقاضای مصرفی خانوار ،الجرم تعديل شده ،و به سطح حالت يکنواخت باز خواهد
گشت .از طرف ديگر ،افزايش تقاضای کل ناشی از افزايش مصرف خانوار و تقاضای
سرمايهگذاری ،با ايجاد تورم همراه خواهد شد .با توجه به اينکه قاعده پولی از نوع
تیلور است ،واکنش سیاستگذار افزايش نرخهای اسمی بهره در پاسخ به افزايش
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سطح تولید و قیمت خواهد بود .افزايش تقاضای سرمايهگذاری از طرف ديگر منجر
به افزايش نرخ اجاره سرمايه خواهد شد.
نمودار  :9نمودارهای کنشواکنش متغیرهای منتخب به تکانه بهرهوری
Figure 3. Response of selected variables to a productivity shock

مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results

ب) تکانه مداخله اعتباری

تکانه مداخله اعتباری به معنای تزريق مستقیم اعتبار به شبکه بانکی است .اين تزريق
نسبت اهرمی خصوصی بانکها را کاهش داده و از طرف ديگر میزان وام منتشر شده
توسط بانکها را رشد خواهد داد .افزايش وام ،توانايی اجاره کاالی سرمايهگذاری
توسط بنگاه تولیدکننده را افزايش میدهد و اين افزايش سرمايهگذاری گرچه با
تقاضای کل همراه است اما به واسطه افزايش نرخ بهره (ناشی از واکنش سیاستگذار
پولی به افزايش سطح قیمت) ،موجب کاهش مصرف در کوتاه مدت (به واسطه ساز
و کار انتخاب بین دورهای مصرف) و افزايش مصرف و رفاه خانوار در میان مدت
(بهواسطه انباشت سرمايهفیزيکی) خواهد شد .در بلند مدت ،با شکلگیری تورم و
تعديل نرخ بهره توسط انتظارات تورمی ،اقتصاد به حالت يکنواخت باز میگردد.
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نمودار  :۴نمودارهای کنشواکنش متغیرهای منتخب به تکانه مداخله اعتباری
Figure 4. Response of selected variables to a credit intervention
shock

مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results

ج) تکانه کیفیت سرمایه

افزايش کیفیت سرمايه به معنی نیاز کمتر به واحد سرمايه با فرض ثبات سطح تولید
و ديگر نهادههای تولیدی است .در واقع هر واحد سرمايه ،بهرهوری بیشتری يافته و
میزان تولید برای هر واحد سرمايه افزايش خواهد يافت .با وقوع تکانه بهبود کیفیت
سرمايه نیاز به سرمايهگذاری کاهش يافته و تقاضا از سرمايهگذاری به مصرف منتقل
خواهد شد .سطح سرمايهگذاری با کاهش نرخ بهره اسمی در میان مدت به سطح
حالت يکنواخت باز خواهد گشت .در اين الگو اثر تقاضای سرمايهگذاری بر تورم نسبت
به اثر تقاضای مصرفی بر تورم غالب است .چرا که تقاضای نهاده واسطهای مستقیما
هزينه تولید و منحنی عرضه را به سمت باال منتقل ساخته و اثرات تورمی ناشی از
فشار هزينه را نیز به دنبال خواهد داشت ،در حالیکه اثرات افزايش تقاضای مصرفی
بر تورم بصورت غیرمستقیم و بطئی و عمال تابعی از وضعیت ادوار تجاری ،شکاف
تولید و نیز وضعیت موجودی انبار کاالهای بنگاههای اقتصادی است .در مواردی که
اين دو تقاضا در خالف جهت يکديگر حرکت کنند ،انتظار بر اين است که تورم در
راستای تغییرات تقاضای سرمايهگذاری تغییر نمايد.
گرچه میزان عرضه کار با توجه به افزايش سطح مصرف بايستی افزايش يابد ،اما
جايگزينی سرمايه فیزيکی به جای نیروی کار سبب کاهش تقاضای نیروی کار شده
که در تعادل کوتاه مدت میزان تعادلی اشتغال را پايینتر از سطح مصرف نگاه خواهد
داشت .همچنین افزايش بهرهوری سرمايه ،نرخ بهکارگیری آن را کاهش و نرخ اجاره
آن را افزايش میدهد.
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نمودار  :۵نمودارهای کنشواکنش متغیرهای منتخب به تکانه کیفیت سرمايه
Figure 5. Response of selected variables to a capital quality
shock

مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results

د) تکانه نرخ بهره

افزايش نرخ بهره اسمی ،منجر به کاهش تقاضای وام (کاهش نسبت اهرمی) و در
نتیجه کاهش حجم سرمايهگذاری بالطبع آن سرمايه و تولید خواهد شد .کاهش
تولید کاهش تقاضای مصرفی و به تبع آن،ديگر نهاده تولید يعنی نیروی کار را به
همراه خواهد داشت .به واسطه انقباض بخش حقیقی ،افزايش برونزای نرخ بهره ،سطح
قیمتها نسبت به حالت يکنواخت کاهش خواهد داشت.
نمودار :۶نمودارهای کنشواکنش متغیرهای منتخب به تکانه سیاست پولی
Figure 6. Response of selected variables to a monetary policy shock

مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results
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هـ) تکانه مخارج دولت

افزايش مخارج دولت با محدود کردن دسترسی مصرفکنندگان خصوصی به کاالهای
نهايی گرچه با افزايش سطح تولید همراه است ،اما با ايجاد تورم ،میزان مصرف خانوار
را کاهش خ واهد داد .تقاضای ايجاد شده ناشی از افزايش مخارج دولت ،تقاضای
نهادههای تولید مانند نرخبهکارگیری سرمايه ،سرمايهگذاری و نیروی کار را افزايش
میدهد .با توجه به اينکه پاسخ سیاستگذاری پولی به افزايش تورم ،افزايش نرخ بهره
اسمی است ،منجر به کاهش تقاضای وام شده که نتايجی مانند کاهش سرمايهگذاری
خصوصی و کاهش نسبت اهرمی بانک را در پی دارد.
نمودار  :۲نمودارهای کنشواکنش متغیرهای منتخب به تکانه سیاست مالی
Figure 7. Response of selected variables to a fiscal policy shock

مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results

 -۵-۷بررسی سناریو بحران مالی تحت قاعدههای پولی مختلف

برای بررسی نقش بانک مرکزی در تعديل بحران ،يک بحران بر اساس تعدادی از
ويژگیهای بحران اعتباری احتمالی ،شبیهسازی شده است .برای شبیهسازی بحران
بانکی ،از تکانه منفی کیفیت سرمايه به میزان سه برابر انحراف معیار مشاهدات
استفاده شده است .سپس در شرايط مورد اشاره که از آن به بحران تعبیر شده است،
به بررسی رفتار متغیرهای کلیدی :تولید ،مصرف ،سرمايهگذاری و  ...تحت
سیاست های پولی متفاوت پرداخته شده است .برای اين منظور چهار سیاست پولی:
الف) سیاست پولی مبتنی بر قاعده 14تیلور نرخ بهره (خط ممتد)  ،ب) سیاست پولی
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ساده بهینه 14نرخ بهره (خط چین) ،ج) سیاست پولی ساده بهینه نرخ بهره بههمراه
ثبات مالی (نقطه چین) ،هـ) سیاست پولی غیرمتعارف (خط-نقطه چین) استفاده
شده است.
در سیاست های پولی قاعده (غیر بهینه) تیلور نرخ بهره ،تابع واکنش نرخ بهره
 )πو شکاف تولید (̃𝑦) تعريف شده است (مشابه رابطه
اسمی نسبت به شکاف تورم (̃
( )44و بدون وجود عبارت مربوط به تغییرات صرف ريسک) .در کنار اينکه اين تابع
حاوی پارامتر هموارسازی نرخ بهره است .ضرايب مربوط به اين تابع واکنش از تخمین
الگو به دست آمده است و در واقع گويای چگونگی واکنش سیاستگذار به عدم تعادل
در اقتصاد برای بازگشت به وضعیت تعادلی است .در قاعده بهینه ساده ،شیوه تصريح
تابع تغییر ننموده است .اما ضرايب به نحوی تعیین میشود تا تابع هزينه بانک مرکزی
∞∑) را حداقل نمايد.
() ̃ 2 + ۰٫5𝑦̃ 2
𝜋(𝑡=0
در حالت سوم ،ثبات مالی به تابع واکنش بانک مرکزی و همچنین تابع هزينه
بانک مرکزی اضافه شده است .در اين حالت بانک مرکزی به تغییر در صرف
بهره(

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑡+1
𝑡𝑚𝑒𝑟𝑝

) نیز حساس خواهد بود(رابطه ( .))44همچنان که تابع هزينه بانک
2

مرکزی نیز به صورت () )

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑡+1
𝑡𝑚𝑒𝑟𝑝

∞∑) بازنويسی شده و
( ̃ 2 + ۰٫5𝑦̃ 2 +
𝜋(𝑡=0

ضرايب تابع واکنش پس از حداقل سازی تابع زيان محاسبه خواهد شد .در نهايت،
در وضعیت سیاست پولی نامتعارف ،تابع واکنش مداخله اعتباری بانک مرکزی (رابطه
( ))44در کنار نرخ بهره استفاده نموده و همچنین نرخ هموارسازی نرخ بهره برابر
صفر خواهد بود تا بتواند واکنش بهتری به بیثباتی بانکی داده و بحران را سريعتر
مديريت نمايد .تابع هزينه بانک مرکزی در حالت سوم و چهارم مشابه هم تصريح
شده است.
نمودارهای حاصل از شبیهسازی صورت گرفته در نمودار  1خالصه شده است .بر
اساس نتايج شبیه سازی ،با کاهش کیفیت سرمايه ،تقاضای سرمايهگذاری و نرخ
بهکارگیری سرمايه برای جبران سرمايه موثر از دست رفته افزايش میيابد .بهدلیل
وجود هزينههای مربوط به تعديل نرخ بهکارگیری سرمايه و میزان سرمايهگذاری ،اين
تعديل به کندی صورت پذيرفته ،بنابراين میزان تولید کاهش خواهد يافت .قیمت
سرمايه نیز متناسب با تقاضای سرمايهگذاری در هر حالت تغییر يافته است.
Simple Optimal Rule
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در سناريوی «الف» ،تقاضای سرمايهگذاری در ابتدا کمتر از حالت يکنواخت شده
و پس از آن و در سطحی پايین تر از ديگر رويکردهای سیاستی رشد خواهد نمود .در
رويکردهای سیاستی بهینه ،سطح سرمايهگذاری کمتر از حالت يکنواخت قرار
نمی گیرد .کما اينکه دو رويکرد مبتنی بر ثبات مالی مسیر مشابهی را برای تقاضای
سرمايهگذاری رقم خواهند زند .نرخ بهکارگیری سرمايه تحت قاعده غیربهینه نیز در
قیاس با سه رويکرد سیاستی ديگر ،کمتر بوده که در نهايت سبب میشود تا سطح
تولید فاصله بیشتری از حالت يکنواخت داشته باشد.
با توجه به اينکه سطح تولید (به دلیل عدم توجه سیاستگذار به ثبات مالی و
عدم لحاظ تغییرات صرف بهره در تابع هزينه) برای سیاستگذار اهمیت بیشتری
نسبت به قاعدههای مبتنی بر ثبات مالی دارد ،سطح تولید کمترين فاصله را از حالت
يکنواخت تجربه خواهد نمود و به بیان مصطلح ،کمترين نوسان را خواهد داشت .بین
دو قاعده مبتنی بر ثبات مالی ،قاعده نامتعارف نوسان کمتری را برای اقتصاد به همراه
خواهد داشت.
از طرف ديگر ،افزايش تقاضای سرمايهگذاری در کنار کاهش سطح تولید ،تقاضای
مصرف خصوصی را کاهش خواهد داد .اثر مثبت تقاضای سرمايهگذاری بر تورم ،بر
اثر کاهش مصرف بر تورم غلبه يافته و اقتصاد را در کنار وضعیت رکودی وارد شرايط
تورمی نیز مینمايد .تنها در قاعده غیربهینه تورم در دورههای ابتدايی کاهش يافته
است .کمترين نوسان تورم (اختالف از حالت يکنواخت) مربوط به قاعده نامتعارف و
پس از آن به قاعده بهینه مبتنی بر ثبات مالی بوده است .در حالیکه بیشترين
تحوالت تورم در قاعده بهینه بدون ثبات مالی مشاهده شده است.
بايد توجه نمود که در هر چهار قاعده پولی ،نرخ بهره ابزار بانک مرکزی برای
واکنش به وضعیت اقتصاد در نظر گرفته شده است .بنابراين نرخ بهره اسمی يا
سیاستی متناسب با تابع سیاستی و ضرايب آن تغییر خواهد يافت .در قاعده غیر
بهینه ،نرخ بهره اسمی از ابتدا مثبت بوده که سبب انقباض بیشتر بخش حقیقی تحت
اين قاعده پولی شده است .در حالی که تحت قاعدههای بهینه ،میزان نرخ بهره توسط
سیاستگذار کاهش يافته تا با تحريک تقاضای سرمايهگذاری بتواند از کاهش بیشتر
تولید جلوگیری نمايد .در نهايت با تورمی شدن اقتصاد ،اين نرخ افزايش نشان میدهد
تا از فشار تورم بر اقتصاد کاسته شود .در قاعده بهینه مبتنی بر ثبات مالی،
سیاستگذار مجبور است تا با استفاده از نرخهای بهره پايینتر (بیش از دو برابر قاعده
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نامتعارف) اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهد .حتی در قاعده پولی بهینه بدون ثبات
مالی نیز میزان کاهش بدوی نرخ بهره بیش از قاعده نامتعارف است .اين مسیر نرخ
بهره سیاستی سبب شده تا نرخ بهره حقیقی ،تحت دو قاعده بهینه مبتنی بر نرخ
بهره ،مشابه هم باشد .افزايش نرخ بهره سیاستی بهواسطه افزايش تورم ،با افزايش
هزينه استخدام سرمايه ،تا حدی منجر به استخدام بیشتر نیروی کار خواهد شد.
بررسی رفتار متغیر کلیدی صرف بهره ،که مبین بحران اعتباری و اساس مباحث
اين تحقیق بوده ،بیانگر آنست که بهکارگیری سیاست پولی نامتعارف از افزايش بیشاز
حد اين متغیر يا بیثباتی بانکی جلوگیری خواهد نمود .چرا که تزريق مستقیم اعتبار
توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی از يک سو مستقیما توان اعتباردهی آن را افزايش
میدهد و از ديگر سو با کاهش نسبت اهرمی و بهبود ترازنامه بانک بهطور غیر مستقیم
نیز توان جذب سپردههای بیشتر را فراهم آورده و از اين مجرا نیز منجر به افزايش
بیشتر اعتبار اعطا شده در اقتصاد خواهد شد.
در تحلیل نهايی ،جايگزينی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف بجای
ابزارهای متعارف از يکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری شده و از طرف
ديگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای سیاست پولی و متغیرهای متناظر
هدفگذاری کالن را برای اقتصاد ايران فراهم می سازد ،بطوريکه دامنه نوسانات هدف
ابزارهای سیاستی غیرمتعارف عمال با تاثیرپذيرترين بخش از تغییرات توابع واکنش
متغییرهای کالن (رشد پايدار ،تورم و ثبات مالی) متناظر و مورد پايش قرار خواهد
گرفت .بر اساس نتايج مذکور ،تحقق همزمان اهداف سه گانه سیاستگذار پولی عمال
با بکارگیری سیاست پولی غیرمتعارف برای اقتصاد ايران بیشتر محتمل میباشد .اما
بايد توجه داشت که میزان اثرگذاری سیاست اعتباری بیش از هر چیز به نحوه توزيع
اعتبار بین واحد های اقتصادی وابسته است .در واقع اگر ناکارآيی سیاستگذار در
تخصیص منابع مالی بسیار باال باشد ،نتايج مورد اشاره مصداق نخواهد داشت.
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نمودار  :7رفتار متغیرهای کلیدی تحت توابع سیاستی مختلف بانک مرکزی
Figure 8. Response of selected variables to Monetary Policy reaction functions

مصرف

تولید

سرمايهگذاری

عرضه کار

قیمت سرمايه

نرخبهکارگیری سرمايه

نرخ بهره اسمی

نرخ بهره حقیقی

نرخ بازدهی حقیقی
سرمايه

تورم

صرف بهره

نسبت اهرمی شبکه بانکی

خط ممتد :سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور نرخ بهره (بدون ثبات مالی)
خط چین :سیاست پولی نرخ بهره بهینه (بدون ثبات مالی)
نقطه چین :سیاست پولی نرخ بهره بهینه (بههمراه ثبات مالی)
خط-نقطه چین :سیاست پولی غیرمتعارف
مأخذ :نتايج تحقیق

Source: Results
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 -۶نتیجه گیری

در اين مطالعه با استفاده از يک الگوی  ،DSGEبر پايه الگوی تحسین شده گرتلر و
کارادی ( )2۰11شامل واسطهگری مالی تالش شده است تا اثرات مداخله بانک
مرکزی در اعطای اعتبار در شرايط بحران در اقتصاد ايران سنجیده شود ( Gertler
 .)and Karadi, 2011اين الگو توانسته ترکیبی از عناصر را کنار هم قرار دهد تا
برای خواننده اهمیت سیاست نامتعارف پولی را بازگو نمايد ( .)Cole, 2011در کنار
اينکه توانسته مبنای عقاليی برای سیاستهايی ترسیم نمايد که در نهايت در شرايط
بحران سیاستگذار ناگذير از آن بوده است .اين مهم را میتوان شروع راهی برای
تکمیل يکی از خألهای مهم در ادبیات مربوط به سیاستپولی دانست .در کنار نقاط
ضعفی که هیچ الگويی مستثنی از آن نیست ،مهمترين ويژگی الگو لحاظ قید ترازنامه
بخش بانکی بهصورت درونزا است .ويژگی مهم ديگر الگو ،آنست که بانکمرکزی در
اعطای اعتبار کارايی کمتری نسبت به واسطهگران مالی خصوصی در تخصیص وام به
بخش های کارا داشته است اما در مقابل به منابع مالی دولت که از طريق انتشار اوراق
قرضه ايجاد می شود دسترسی دارد و همچنین مقید به برقراری قید ترازنامه نیست.
ترکیب اين دو ويژگی سبب میشود تا در دوره بحران ،قید ترازنامه سبب محدود
شدن عرضه وام توسط واسطهگران مالی خصوصی شده و اين واسطهگران ناگزير از
استقراض از بانک مرکزی خواهند بود.
در چارچوب اين مدل ،نسبت اهرمی نقش مهمی در فعل و انفعاالت فعالیتهای
اقتصادی در دوره بحران بازی مینمايد .گرچه نسبت اهرمی حول حالت يکنواخت
در الگو به صورت برونزا تعیین شده است ،اما مقدار حالت يکنواخت آن برونزا بوده و
امید است تا مطالعات بعدی بتوانند مقدار حالت يکنواخت نسبت اهرمی را درونزا
نمايند .پیشنهاد شده تا نسبت اهرمی در حالت يکنواخت بايستی به مواردی حساس
باشد که منجر به قرارگرفتن نظام مالی در شروع بحران در چنان وضعیت ناپايداری
میشود ( .)Gertler and Karadi, 2011يکی از اين موارد ،نقش حمايتی دولت در
راستای جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی بزرگ قلمداد شده است .به بیان
ساده تر ،اين انتظار که در شرايط بحران دولت در بازار اعتبار مداخله خواهد نمود تا
اين پديده را بر طرف نمايد؛ منجر به اين میشود تا موسسات مالی خصوصی نسبت
اهرمی خود را بیش از حد باال ببرند .کاستی ديگر الگو عدم لحاظ کفايت سرمايه
است .عالوه بر اين ،در چارچوب اين الگو ،واسطهگران مالی در تصمیمگیری راجع به
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ساختار سرمايه ،اثر سرريز نسبت اهرمی باالی خود را بر نوسانات قیمتدارايی در
نظر نمیگیرند.
با استفاده از الگوی مورد اشاره ،تالش شد تا شرايط ناشی از کاهش شديد کیفیت
سرمايه فیزيکی شبیه سازی شود .در اين مطالعه از اين شرايط به بحران تعبیر شده
است .در شرايط بحران ،رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد تحت چهار قاعده پولی برای
اقتصاد ايران بررسی شده است .اين چهار قاعده به ترتیب سیاست پولی مبتنی بر
قاعده (غیر بهینه) تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی ،قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون
ثبات مالی ،قاعده ساده بهینه نرخ بهره بههمراه ثبات مالی و سیاست پولی غیرمتعارف
بوده است .در سیاست پولی غیر متعارف ،سیاستگذار عالوه بر نرخ بهره ،مستقیما
نسبت به تزريق اعتبار به شبکه بانکی اقتصاد اقدام نموده است.
استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمتعارف در فرآيند سیاستگذاری پولی از يکطرف
سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری پولی و از طرف ديگر زمینه کاهش دامنه
نوسانات ابزارهای سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف در فضای اقتصاد کالن
ايران را فراهم می سازد ،بطوريکه دامنه نوسانات هدف ابزارهای سیاستی غیرمتعارف
عمال با تاثیرپذيرترين بخش از تغییرات توابع واکنش متغییرهای کالن (رشد پايدار،
تورم و ثبات مالی) متناظر میشود .در همین راستا ،تحقق همزمان اهداف سه گانه
سیاستگذار پولی عمال با بکارگیری سیاست پولی غیرمتعارف با شرايط کالن اقتصاد
ايران بیشتر سازگار میباشد.
در نهايت بر اساس شبیهسازی انجام شده ،میتوان مشاهده نمود که سیاست
پولی نامتعارف توانسته در شرايط بحران عالوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی،
عملکرد بهتری برای بر طرف نمودن بیثباتی مالی در اقتصاد ايران از خود نشان دهد
و اين مهم را در سطوح پايین تری از تورم و نرخ بهره دنبال نمايد .اين نتايج در
راستای گرتلر و کارادی ( )2۰11بوده که نشان داده شده است که منافع اجتماعی
سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران میتواند حاوی اثرات مثبت و ماندگار در
فضای اقتصاد کالن ايران باشد .مشروط به آنکه میزان ناکارآيی بانک مرکزی بیش از
حد نبوده باشد.
قدردانی :از تمامی افراد و موسساتی که در انجام اين تحقیق مولف را مساعدت
نمودند ،قدردانی میشود.
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