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چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر گذاری سیاست پولی در شرايط رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی
میباشد .در اين مطالعه تاثیر ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در اثر گذاری سیاست پولی بر بخش
اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور تحلیل بخش حقیقی در اين مطالعه به
مدلسازی بنگاههای کارآفرين بر اساس حمايت از حقوق مالکیت پرداخته شد .نتايج بدست آمده
از اين مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرايط صالحديدی ،تالش مقام پولی برای توزيع مجدد
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حقیقی افزايش خواهد يافت.
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 -1مقدمه
مطالعات اولیه صورت گرفته توسط بولی ،)8319( 8هاگت )8339( 5و آياگاری )8334( 9با
مشخصه بازارهای ناقص ،4عدم اطمینان و ناهمگنی افراد پايه تحلیل سیاستی در مدلهای اقتصاد
کالن برای کارگزاران ناهمگن 0بوده است .تحلیلهای مربوط به اثرات پويايی سیاست پولی و
مالی با توجه به مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران در دهههای اخیر گسترش يافته است .از آنجا
که سیستمهای اقتصادی و اجتماعی معموال تحت تاثیر تکامل قرار میگیرند ،در تحلیل آثار
سیاستی بايد اين نکته را در نظر گرفت که افراد همیشه از يک استراتژی ثابت استفاده نمیکنند.
آنها ممکن است در زمانهای مختلف با توجه به شرايط موجود و وضعیت بنگاهها و وضعیت کل
بازار ،از استراتژیهای متفاوتی استفاده کنند .با توجه به اينکه سیستمهای اقتصادی پیچیدگی
فراوانی دارند و روشهای تحلیل سنتی ،توانايی مقابله با اين پیچیدگیها را ندارند ،با استفاده از
روش مدلهای مبتنی بر کارگزاران اقتصادی ناهمگن ،سیاستگذاران میتوانند رفتار افراد را
تحت شرايط مختلف بررسی کرده و پیامدهای کمی آنها را بررسی کنند (مول.)5181 ،4
در مطالعات صورت گرفته توسط ديردا و پهدرونی )5184( 7سیاسهت پهولی بهینهه بهر اسهاس مهدل
اقتصادی آياگاری ،فرض میشود که مسیر مالیهات بهینهه پیهرو مسهیر پويهای مبتنهی بهر بهرونزايهی
دورههای زمانی مختلف میباشد .آسیکوگز )5184( 1در مطالعه خود نشان داد که بهینه يابی پويای
مدل بر اساس شرايط مرتبه اول مدل میباشد .اين در حالی است کهه بررسهی پويهايیههای مهدل و
سیاست بهینه غیرخطی تحت شرايط قاعده و صالحديد در بازارهای نهاقص نیازمنهد آن اسهت کهه
سیاستگذار سراسر توزيع ثروت را بر اساس اجرای سیاسهت دنبهال کنهد (لهی گرانهد و راگهوت،
 ،5187چاله.3)5187 ،
در الگوهای مبتنی بر رفتار ناهمگن افراد فرض میشود که نحوه شهکل گیهری انتظهارات متفهاوت
باشد .انتظارات از مباحث بسیار مهم در شکل گیری قواعد سیاست پولی است .بنگاههای اقتصادی
بخشی از تصمیمگیریهای زمان حال را بر اساس وقايع و اتفاقاتی که درآينده قرار است بهه وقهو
1.

)Bewley (1983
)Huggett (1993
)3. Aiyagari (1994
4. Incomplete Markets
5. Heterogeneous Agents
)6. Moll (2018
)7. Dyrda and Pedroni (2014
)8. Acikgoz (2014
)9. Le Grand and Ragot (2017) and Challe (2017
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بپیوندد اتخاذ مینمايند .در واقع ساز و کار پیشبینیها بهر اسهاس انتظهارات اسهت .بنهابر ايهن يهک
قاعدهگذار سیاست پولی بايد اوال از منابع يا عوامل ايجاد کننده انتظارات بنگاههای اقتصادی مطلع
باشد .ثانیا تمايزات و تشابهات بنگاهههای اقتصهادی در برآوردههای آتهی و انتظهارات آنهها يعنهی
همگنی يا ناهمگنی انتظارات را بداند .ثالثها سهاز و کهار شهکلگیهری انتظهارات از منظهر انتظهارات
عقاليی و يا تطبیقی و رابعا از درونزايی و برونزايی انتظارات مطلع باشد .شکلگیری انتظارات از
منظر تصمیمگیرندگان به دو صورت است .يکی به صورت انتظارات همگن و ديگری بهه صهورت
انتظارات ناهمگن .در انتظارات همگن ،تمام خانوارها و بنگاهها به طور مشابه در مورد وقايع محقق
نشده و آتی ،انتظارات خود را شکل میدهند .در صورتی که در انتظهارات نهاهمگن ،خهالف ايهن
مساله است .يعنی در انتظارات ناهمگن فرض بر آن اسهت کهه انتظهارات خهانوار از آينهده يکسهان
نیست .بنابراين بر اساس فرض انتظارات همگن ،تفاوتی میان پیشبینهیههای قیمهت توسهط جامعهه
(کل افراد) و يک فرد وجود ندارد ولی در مورد انتظارات ناهمگن میان پیشبینیهای قیمت توسط
جامعه (کل افراد) و يک فرد تفاوت وجود دارد.
نحوه شکلگیری متفاوت انتظارات و ناهمگنی افراد در تصمیمگیری منجر به اثرگذاری متفاوت
سیاست پولی بر بخش اسمی و حقیقی میشود .در خصوص تأثیر سیاست پولی بر بخش حقیقی
اقتصاد ،عموماً متغیرهای تولید و اشتغال بیش از ساير متغیرها مورد تأکید قرار میگیرند .در اين
راستا ،متغیرهای تورم و نرخ بهره مهمترين عامل تغییر در متغیرهای اسمی و حقیقی ارزيابی
میشوند .با توجه به اينکه تغییرات نرخ بهره اثرات چشمگیری بر تصمیمگیری عامالن اقتصادی
دارد ،به عنوان يکی از متغیرهای سیاستگذاری در اقتصاد کالن مطرح و همواره مد نظر
دولتمردان اقتصادی بوده و توجه بسیاری از کارگزاران و عامالن اقتصادی را به خود جلب نموده
است .سیاستهای پولی میتواند بر فضای کسب و کار اثرگذار باشد؛ چرا که وقتی نرخ بهره (نرخ
سود بانکی) پايین و تورم باال باشد ،هم سپردههای بانکی با خروج از بانکها به سمت ساير
بازارهای سودآور از قبیل طال و ارز سوق داده میشود .بر همین اساس؛ بانک مرکزی موظف
است به طور مرتب نرخ تورم را کنترل کند .اعمال صحیح سیاست پولی میتواند تاثیر غیر قابل
انکاری در بهبود فضای کسب و کار کشور داشته باشد .در يک بیان ساده و صريح ،میتوان اذعان
داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار
مناسب در آن کشور است .سیاست پولی انبساطی منجر به افزايش درآمد و افزايش نرخ تورم و
کاهش نرخ بهره حقیقی میشود ،تحت چنین شرايطی نمیتوان انتظار داشت که افراد به صورت
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يکسانی تحت تاثیر اين تغییرات قرار گیرند .انبساط پولی منجر به عايدیهايی از طريق کار و سود
میشود .بعید به نظر میرسد که توزيع اين عايدی بین افراد برابر باشد .برخی از عوامل به طور
نامتناسب سود میبرند ،و برعکس ،برخی از آنها در شرايط نسبی دچار زيان میشوند .اين کانال
عايدیهای ناهمگن 8سیاست پولی است .از طرف ديگر تورم پیشبینی نشده منجر به تغییر ارزش
اسمی مانده نقدی نگهداری شده میشود به طوری که قرضدهندگان زيان کرده و
قرضگیرندگان در اين شرايط سود میکنند ،اين رويکرد بیانگر کانال فیشر 5میباشد (آيوکلرت،9
.)5184
رويکرد مورد استفاده در اين مطالعه نحوه شکلگیری انتظارات کارگزاران اقتصادی ناهمگن بوده
و در چارچوب مدل هاگت ( )8339و آياگاری ( )8334با لحاظ ناقصی بازارها و محدوديت در
استقراض خانوارها ،اثرات شوکهای سیاستی و سیاست پولی بهینه مورد ارزيابی قرار میگیرد.
نوآوری مطالعه حاضر در اين میباشد که عالوه بر بررسی اثرات توزيعی سیاست پولی به بررسی
نقش شاخص کسب و کار (حقوق مالکیت فکری) بر بخش حقیقی اقتصاد با رويکرد کارگزاران
ناهمگن اقتصادی پرداخته میشود .زمانی که ويژگی ناهمگنی در رفتار کارگزاران اقتصادی مطرح
میشود قضیه مربوط به بازارهای دارايیهای ارو – دبرو موجوديت خود را از دست میدهد .قضیه
دارايی ارو – دبرو مربوط به شرايط اطمینان کامل و بازارهای رقابتی در اقتصاد است .در اين
شرايط مجموعهای از قیمتها وجود دارد که در آن تقاضای کل و عرضه کل برای هر کااليی در
اقتصاد برابر و مساوی خواهد شد .اين قضیه يکی از ويژگیهای مهم مطرح شده در مدلهای
تعادل عمومی است .ويژگی ناهمگنی در مدلهای کالن اقتصادی منجر به اين میشود که بازارها
به صورت ناقص در تسويه قیمت عمل کنند .در اين شرايط ،مدلهای اقتصاد خردی مربوط به
مصرف و پسانداز موضوعیت بیشتری خواهند داشت.
سوال اصلی اين تحقیق آن است که سیاست بهینه پولی تحت شرايط ناهمگنی کارگزاران اقتصادی
به چه صورتی میباشد و اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد چگونه است.
ساختار مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است .در ادامه و در بخش دوم به مروری بر ادبیات
نظری پرداخته میشود و مروری بر مطالعات پیشین داخلی و خارجی صورت میگیرد .در بخش
سوم مدل تحقیق و نحوه حل مدل با انتظارات ناهمگن تشريح میشود .در بخش چهارم نتايج
1.

Earnings Heterogeneity Channel
Fisher Channel
)3. Auclert (2016
2.
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حاصل از برآورد مدل و محاسبه پارامترهای مدل گزارش میشود .در نهايت در بخش انتهايی
مقاله به ارائه نتیجهگیری و پیشنهادات پرداخته میشود.
 -2مروری بر ادبیات تحقیق
ادبیات سیاست پولی اخیرا به اهمیت ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در انتقال سیاست پولی اشاره
میکند (آيوکلرت .)5184 ،لحاظ کارگزاران ناهمگن در مدل کینزينهای جديد بینش جديدی را
در ارتباط با بازتوزيع سیاست پولی نسبت به درک از سیکلهای تجاری ارائه کرده است .ادبیات
جديد بیانگر درک سیاستی در مورد سیاست پولی بهینه تحت شرايط و فروض بسیار خاصی
میباشد .مشکالت مربوط به تحلیلهای سیاست پولی بهینه از اين حقیقت برگرفته شده است که
در مدلهای کینزينهای جديد مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی موقعیت اقتصاد به
وسیله توزيع ثروت – درآمد توصیف میشود (نئنو و توماس.8)5187 ،
بررسی اثرات شوکهای سیاست پولی در الگوی کارگزاران ناهمگن نسبت به حالتی که در آن
رفتار کارگزاران به صورت نوعی و يکسان در نظر گرفته میشود ،نتايج متفاوتی را به همراه دارد.
مطالعات اخیر در مورد اين موضو  ،به روشنی بیان میدارد که الگوهای انتظارات مختلف در
اقتصاد ،پاسخ متفاوتی به شوکهای پولی میدهند .نتايج حاصل از اين نو بررسیها ،کاربردهای
مهمی در مديريت اقتصاد کالن دارد .به عنوان نمونه بانک مرکزی برای اينکه عملکرد بهتری در
ارتباط با بخشهای مختلف داشته باشد ،مجبور است اين نتايج مطالعات را مد نظر قرار دهد .با
لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران میتوان گفت سیاست پولی بايد اثرات توزيعی قویتری نسبت به
حالت رفتار همگن کارگزاران روی اقتصاد داشته باشد.
بر اساس ديدگاه کینزی در مدلهای پايه کینزی جديد ،شیب تقاضای کل و يا مخارج برنامهريزی
شده دارای شیبی نزديک به صفر میباشد .به عبارت ديگر مصرف حساسیت کمی به درآمد جاری
دارد .سمت تقاضا در مدلهای کینزی جديد به صورت آهسته در پی پاسخ به چهالش پهیش آمهده
در مورد تفاوت نظری و تجربی در مورد اثر گذاری سیاست پولی و اثرات تهوزيعی آن مهیباشهد.
رويکرد جديد مطرح شده تحت عنوان مهدل کینهزی جديهد بها کهارگزاران نهاهمگن)HANK( 5

)Nuno and Thomas (2017
Heterogeneous Agent New Keynesian Models

1.
2.
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توسط کاپالن ،مول و ويولنت )5180( 8در پی پاسخ به تفهاوت بوجهود آمهده در حهوزه تجربهی و
نظری در مورد اثرگذاری سیاست پولی در ديدگاه کینزينهای جديد میباشد.
ايده اصلی اين ديدگاه در زمینه اثرگذاری سیاست پولی قابل تجزيه به دو بخهش مهیباشهد .بخهش
اول شامل اثر مستقیم بوده که بیانگر اثر جانشینی بین زمهانی مهیباشهد .بخهش دوم شهامل اثهر غیهر
مستقیم بوده که متشکل از رشد تولید از طريق اثهر تعهادل عمهومی اسهت .اثهر مسهتقیم بیهانگر ايهن
میباشد که با کاهش در نرخ بهره خانوارها کمتر پس انداز میکنند و بیشتر قهرض مهیگیرنهد کهه
اين امر منجر به افزايش در میزان مصرف آنها میشهود .اثهر غیهر مسهتقیم سیاسهت پهولی از طريهق
تعادل عمومی محاسبه میشود .اين اثر بیانگر اين میباشد که بها کهاهش در نهرخ بههره مصهرف از
طريق افزايش در تقاضای نیروی کار و به تبع آن افزايش در درآمد نیروی کهار افهزايش مهیيابهد.
کاپالن و همکاران ( )5180نشان دادند که اغلب مدلهای مبتنهی بهر رفتهار همگهن کهارگزاران در
توضیح دهندگی اثرات کلی سیاست پولی مبتنی بر جانشینی بین زمانی عمل میکنند .اين در حهالی
است که توضیحدهندگی رفتار سیاست پولی توسط اثر تعادل عمومی در ديدگاه  HANKحهدود
 11درصد میباشد (آيوکلرت.)5184 ،
سادهترين رويکرد مطرح شده در مدل مبتنی بر عامل حالت دو کارگزار )TANK( 5میباشد .ايهن
کارگزاران شامل گروهی با رفتار عقالئی برای بهینهيابی و گروهی ديگر با رفتهار مبتنهی بهر قواعهد
سرانگشتی میباشند که بخش زيادی از درآمهد قابهل تصهرف خهود را مصهرف مهیکننهد .در ايهن
مدلها چنانچه افرادی که به صورت قواعد سرانگشتی عمل مهیکننهد تعهداد قابهل تهوجهی باشهد،
مخارج دولت میتواند اثرات تکاثری مثبتی بر مصرف بخش خصوصی داشته باشد .مطالعات اولیه
صورت گرفتهه توسهط بهولی ( ،)8319هاگهت ( )8339و آياگهاری ( )8334بها مشخصهه بازارههای
ناقص ،عدم اطمینهان و نهاهمگنی افهراد مبنهای تحلیهل سیاسهتی در مهدلههای اقتصهاد کهالن بهرای
کارگزاران ناهمگن بوده است .از آنجا که در اين مدلها رفتار و تصمیمگیهری افهراد بهه صهورت
ناهمگن صورت میگیرد ،آثار توزيعی سیاست پولی متفاوت میباشد و اين موضو تحت شهرايط
نو شکلدهی انتظارات متفاوت است .در تحلیل آثار توزيعی سیاست پهولی بايهد ايهن نکتهه را در
نظر گرفت که افراد همیشه از يک استراتژی و الگوی رفتاری ثابت استفاده نمیکنند .آنها ممکن
است در زمانهای مختلف الگوی رفتهاری متفهاوتی در شهکلدههی انتظهارات خهود داشهته باشهند.

)Kaplan, Moll and Violante (2015
)Two Agent New Keynesian (TANK

1.
2.
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بنابراين با استفاده از روش مدل مبتنی بر کارگزاران ناهمگن ،سیاستگذاران میتوانند رفتهار افهراد
را تحت شرايط مختلف بررسی کرده و پیامدهای کمی آنها را بررسی کنند (مول.8)5181 ،
در رويکرد مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران ،مصرف بخش خصوصی نسبت به درآمد جاری
حساس میباشد .زمانی که بنگاهها در بهرهوری تولید خود متفاوت میباشند ،سرمايهگذاری و
استخدام نیروی کار آن ها نیز کامالً متفاوت خواهد بود .در مدل مبتنی بر کارگزاران ناهمگن،
بردار وضعیت اقتصاد شامل بنگاهها و خانوارهايی میباشد که به دنبال تصمیمگیری برای تعیین
قیمت و نگهداری دارايیهای متنو از لحاظ نقدشوندگی هستند.5
مطالعات تجربی صورت گرفته بیانگر اين میباشد که در مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران نوعی
در مدلهای کینزين جديد مصرف حساسیت کمی به تغییرات در نرخ بهره داشته است .9در اين
مطالعات اشاره شده است که دلیل اين امر الزاما نمیتواند پايین بودن کشش جانشینی بین زمانی
باشد بلکه میتواند به دلیل عملکرد ساير جنبههای اثر سیاست پولی باشد .مطالعات صورت گرفته
بر مبنای سبد دارايی خانوارها با استفاده از دادههای خرد ،نشان داد که سهم قابل توجهی از
خانوارها تقريبا بخش ناچیزی (نزديک به صفر) ثروت نقد 4نگهداری میکنند و برای اين خانوارها
هزينههای قرض گرفتن باال میباشد .0بنابراين اين گروه از خانوارها در قید بودجه خود با
محدوديتهای پیچیدهای مواجه میباشند که منجر به اين میشود که حساسیت مصرف آنها
نسبت به نرخ بهره اندک باشد .ويسینگ و يورگنسون )5115( 4بیان میکنند خانوارهايی که
دارايی نگهداری نمیکنند واکنشی هم به تغییرات در نرخ بهره نخواهند داشت .از سوی ديگر
مدلهای استاندارد مصرف بیان میکند که کاهش در نرخ بهره اثرات درآمدی منفی برای
خانوارهای ثروتمند دارد .مطالعه صورت گرفته توسط دياز و همکاران )5188( 7بیانگر اين بود که
نابرابری شديدی در نگهداری ثروت و ترکیب ثروت در بین خانوارها وجود دارد.
در مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران نوعی ( )RANKو مدلهای مبتنی بر رفتار ناهمگن
کارگزاران ( ) HANKمیزان اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم سیاست پولی کامال متفاوت میباشد.
به طوری که در مدلهای مبتنی بر  RANKاثر غیر مستقیم ناشی از کشش جانشینی بین زمانی
1.

)Moll (2018
)Winberry (2018
)3. Campbell and Mankiw )1989(; Yogo (2004); Canzoneri, Cumby, and Diba (2007
4. Liquid Wealth
(5. Kaplan, Violante and Weidner )2018
6. Vissing and Jorgensen
)7. Díaz et al (2011
2.
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قویتر بوده و در مدلهای مبتنی بر  HANKاثر تعادل عمومی قویتر است .رفتار مصرفی متفاوت
افراد در اين دو رويکرد مبتنی بر ريسک پوشش داده نشده ،هموجودی 8دارايیهای نقد و غیر نقد
در سبد دارايی ،بازدهی متفاوت دارايی و میل نهائی به مصرف متفاوت خانوارها میباشد که منجر
به ايجاد خانوارهای فقیر و ثروتمند "انگشت به دهن "5میشود .اين در حالی است که طبقهبندی
رفتار اين گروه از خانوارها میتواند به صورت عقالئی و يا شبه عقالئی صورت گیرد .اين گروه از
خانوارها به شدت نسبت به شوک درآمدی ناشی از کار حساس میباشند اما حساسیت شديدی به
تغییرات در نرخ بهره ندارند.
در مدل مبتنی بر کارگزار نوعی کینزين جديد )RANK( 9تابع مطلوبیت به صورت
ريسکگريزی نسبی با پارامتر  𝛾 > 0در نظر گرفته میشود و نرخ تنزيل آتی  ρ ≥ 0میباشد.
بنگاه نوعی ،تولید خود را مبتنی بر نیروی کار انجام میدهد .قیمت کاالها و دستمزد کامالً چسبنده
میباشد .در اين مدل خانوارها معادل  Tيارانه دريافت میکنند .هر خانوار میتواند در نرخ بدون
ريسک  rاوراق دولتی را خريداری و پسانداز کند .مقدار اوراق قرضه دولتی نگهداری شده در
ابتدای دوره برابر با  𝐵0میباشد .در اين شرايط معادله اويلر مصرف برای خانوار برابر با =
1

̇𝑡𝐶
𝑡𝐶

)𝜌  𝛾 (𝑟𝑡 −است .دولت نیز مقادير مخارج و درآمدهای خود را به گونهای تنظیم میکند که قید
بودجه بین دورهای خود را تامین نمايد .با توجه به اينکه در اين مدل قیمت ثابت میباشد تنظیم
نرخ بهره برای سیاست پولی بهینه به صورت )𝜌  𝑟𝑡 = 𝜌 + 𝑒 𝜂𝑡 (𝑟0 −است .به طوری که > 𝜂

 0بیانگر معکوس میانگین نرخ بهره میباشد .بنابراين اثرات کلی سیاست پولی بر مصرف از طريق
معادله اويلر به اين صورت میباشد

1
𝜂𝛾

=−

𝑑𝑙𝑜𝑔𝐶0
𝑑𝑟0

 .واکنش مصرف به سیاست پولی زمانی زياد

میباشد که کشش جانشینی بین زمانی مصرف باال بوده و يا ماندگاری سیاست پولی از طريق
پارامتر 𝜂 کم باشد .اثر مستقیم سیاست پولی عبارتست از تاثیر تغییر در نرخ بهره بر مصرف و اثر
غیر مستقیم سیاست پولی عبارتست از تاثیر درآمد بر مصرف .در اين مدل بیشترين سهم اثرگذاری
سیاست پولی از طريق اثر مستقیم اندازهگیری میشود .اما چنانچه مدل با لحاظ کارگزاران
ناهمگن کینزين جديد ( )HANKمورد محاسبه و برآورد قرار گیرد میتوان اثرگذاری سیاست
پولی را از طريق اثر مستقیم و غیر مستقیم محاسبه کرد و نشان داد که اين شدت اثرگذاری بستگی
به نرخ جانشینی بین زمانی مصرف و نرخ تنزيل ذهنی دارد .در ادامه به تجزيه اثرات شوک سیاست
1.

Coexistence
Hand to Mouth
)3. Representative Agent New Keynesian (RANK
2.
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پولی بر مصرف به تفکیک اثر مستقیم و غیر مستقیم بر اساس جانشینی بین زمانی و تعادل عمومی
پرداخته شده است.

∞

𝜕𝐶0
∫
𝑡𝑑 𝑡𝑌𝑑
𝑡𝑌𝜕 ⏟0

𝑌 𝑜𝑡 𝑒𝑢𝑑 𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖

∞

𝜕𝐶0
∫ = 𝑑𝐶0
𝑑𝑟𝑡 𝑑𝑡 +
𝑡𝑟𝜕 ⏟0
𝑟 𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑛𝑜𝑝𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑

اين معادله بیانگر اين موضو میباشد که مصهرف خهانوار بهه نهرخ بههره و درآمهد واکهنش نشهان
میدهد .زمانی که مسی ر زمانی نرخ بهره در نظر گرفته شود ،تجزيهه اثهر نهرخ بههره بهر مصهرف بهه
صورت زير است:
𝑑𝑙𝑜𝑔𝐶0
1
𝜂
𝜌
=
+
[
]
𝑑𝑟0
𝜂 𝛾𝜂 𝜌 + 𝜂 𝜌 +

−

اين معادله بیانگر اين میباشد که اثر نرخ بهره بر مصرف بستگی به نرخ تنزيل و میانگین نرخ
بازگشت دارد .مقادير باالتر نرخ تنزيل داللت بر کم بودن اثر مستقیم و بیشتر بودن اثر تعادل
عمومی میباشد .اين موضو بیانگر اين میباشد که میل نهائی به مصرف ناشی از درآمد جاری
برابر با نرخ تنزيل است .عالوه بر اين مقادير میل نهائی به مصرف به ازای مقادير باالتر 𝜂 کم
میباشد ،که بیانگر اين موضو است اثر نرخ بهره بر بخش دائمی درآمد نیروی کار افزايش
میيابد .اين امر نشان میدهد که اثرات غیر مستقیم سیاست پولی بسیار اندک میباشد.
∞ 1
)𝜌 𝐶0 = 𝐶̅ 𝑒𝑥𝑝 (− ∫ (𝑟𝑡 − 𝜌)𝑑𝑡). 𝑟𝑡 = 𝜌𝑒 −𝜂𝑡 (𝑟0 −
𝛾 0
𝑑𝑙𝑜𝑔𝐶0
1
=−
𝑡𝑟𝑑
𝜂𝛾

اين موضو را میتوان برای زمانی که بدهی دولت صفر نباشد و اوراق دولتی وجهود داشهته باشهد
تعمیم داد .در اين صورت تاثیر نرخ بهره بر مصرف به صورت زير است:
∞

∞
𝜕𝐶0
𝜕𝐶0
𝜕𝐶0
∫ = 𝑑𝐶0
( ∫ 𝑑𝑟𝑡 𝑑𝑡 +
𝑑𝑌𝑡 +
𝑡𝑑 ) 𝑇𝑑
𝑡 𝑡𝑇𝜕
𝑡𝑟𝜕 ⏟0
𝑡𝑌𝜕 ⏟0
𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖

𝑟 𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑛𝑜𝑝𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑
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در اين شرايط با لحاظ مالیات/پرداخت انتقالی دولت تجزيه اثر نرخ بهره بر مصرف به صورت زير
است:
𝑑𝑙𝑜𝑔𝐶0
1
𝜂
𝐵0
=
(1 − 𝜌𝛾 ) +
[
𝑑𝑟0
⏟ 𝜂𝛾
𝜂𝜌+
̅𝑌

𝜌
𝜂𝜌+
⏟
𝑌 𝑜𝑡 𝑒𝑢𝑑 𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖

]

−

𝑟 𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑛𝑜𝑝𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑

𝜂
𝐵0
𝛾𝜌
𝜂𝜌+
̅𝑌
⏟

+

𝑇 𝑜𝑡 𝑒𝑢𝑑 𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖

لحاظ اوراق دولتی در مدل منجر به کاهش اثر مستقیم سیاست پولی میشهود ،دلیهل ايهن امهر ايهن
میباشد که اکنون خانوارها دارای مقداری ثروت میباشند و از طرفی با يهک اثهر درآمهدی منفهی
مواجه شدهاند .باال بودن نسبت بدهی دولت به  GDPدر مدل مبتنی بهر کهارگزار نهوعی منجهر بهه
کاهش در اثر مستقیم میشود.
در مدل مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران تاثیر سیاست پولی بر مصرف بهه صهورت زيهر تفکیهک
میشود.

∞
𝑏 𝜕𝐶0
∫ = 𝑑𝐶0
𝑡𝑑 𝑡𝑟𝑑 𝑏
𝑡𝑟𝜕 ⏟0
𝑟 𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑛𝑜𝑝𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑
∞

𝜕𝐶0
𝜕𝐶0
𝜕𝐶0
𝜕𝐶0
( ∫+
𝑑𝑤𝑡 + 𝑎 𝑑𝑟𝑡𝑎 +
𝑑𝜏𝑡 +
𝑡𝑑 ) 𝑇𝑑
𝑡𝑟𝜕
𝑡𝜏𝜕
𝑡 𝑡𝑇𝜕
𝑡𝑤𝜕 ⏟0
𝑠𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝑒 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖

بخش اول بیانگر اثرگذاری مستقیم تغییر در بازدهی دارايی نقد مهیباشهد و بخهش دوم مربهوط بهه
دستمزد ،بازدهی غیر نقد و سیاست مالی است .چنانچه نرخ مربوط بهه دارايهی نقهد (اوراق دولتهی)
وارد قید بودجه دولت شود خانوارها به تغییرات در نرخ بهره واکنش نشان مهیدهنهد .اثهر مسهتقیم
خود شامل دو بخش اثر جانشینی و اثر درآمدی است .زمانی که بازدهی دارايی نقد کاهش میيابد
جانشینی بین زمانی منجر به اين میشود که خانوارهای انگشت به دههان مصهرف خهود را افهزايش
دهند ،اين امر منجر به افزايش تقاضا برای کاالها شده و به تبع آن تقاضا برای نیهروی کهار توسهط
بنگاههای واسطهای افزايش میيابد که به دنبال آن دسهتمزد افهزايش مهیيابهد .زمهانی کهه بهازدهی
دارايی غیر نقد تغییر میکند ،منجر به ايهن مهیشهود کهه خانوارهها تهوازن سهبد دارايهی خهود را از
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دارايیهای غیر نقد به دارايیهای نقد تغییر دهند .در نهايت تغییر در نرخ بازپرداخت بدهی دولهت
از طريق اوراق دولتی و درآمدهای مالیاتی منجر به تغییر در میزان مصرف خانوارها میشود.
نئنو و مول ( )5187به بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصهادی نهاهمگن پرداختنهد.
نتايج بدست آمده بیانگر اين بود که تحت شهرايط صهالحديدی تهورش تهورمی ناشهی از سیاسهت
پولی و سیاستهای توزيع درآمدی رخ میدهد ،در اين شرايط افرادی که بدهکار باشهند و دارای
مطلوبیت نهائی ناشی از مصرف باالتری باشند بیشتر منتفع میشوند .تحهت شهرايط تعههدی ،تهوش
تورمی کمتری رخ داده و اثرات توزيعی ناشهی از سیاسهت پهولی کمتهر رخ مهیدههد .بهارتولمئو و
همکاران )5180( 8سیاست پولی بهینه با وجود انتظارات ناهمگن را مورد بررسی قرار دادند .در اين
مطالعه اشاره شده است که وجود رفتار عقالئی ،شبه عقالئی و انتظارات تطبیقهی در مهدل سیاسهت
پولی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد .نتايج ايهن مطالعهه نشهان داد کهه مقامهات پهولی بهه
منظور کاهش نابرابری در مصرف در افرادی که دارای انتظارات متفاوتی مهیباشهند بايهد تغییهرات
انتظارات در بین گروههای مختلف را حداقل کنند .خلیلی عراقهی و همکهاران ( )8937بهه بررسهی
الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه پرداختند .نتهايج مطالعهه حاضهر در مهورد
توزيع ثروت و میل نههائی بهه مصهرف از دو جههت قابهل بررسهی مهیباشهد .ايهن دو بخهش شهامل
شوکهای درآمدی نامطمئن و دارايیهای متنو بها درجهه نقدشهوندگی متفهاوت و بهازدهیههای
مختلف است .در مدل طراحی شده ،اثرات غیر مستقیم ناشی از سیاسهت پهولی پهیشبینهی نشهده از
طريق يک رويکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد .نتايج اين مطالعهه بیهانگر ايهن
بود که در رويکرد کارگزاران نوعی کینزين جديد نسهبت بهه مهدل کهارگزاران نهاهمگن کینهزين
جديد قضیه برابری بدهی ريکاردويی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی بهه سیاسهت پهولی نکتهه
کلیدی واکنش متغیرهای کالن اقتصادی به شوک سیاست پولی میباشد .نتايج بدست آمده از اين
مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرايط صالحديدی ،تالش مقام پولی برای توزيع مجدد ثهروت بهه
سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی باالتری از خالص ثروت میباشند ،منجر
به تغییرات در تورش تورمی میشود .اين در حالی است که تحهت شهرايط قاعهده ،سیاسهت پهولی
دارای اثرات توزيعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی میشود .خلیلی عراقهی
و گودرزی ( )8930به بررسی پايداری تورم در ايران با رويکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصهادی در
مدلهای تعادل عمومی پويای تصادفی پرداختند .چنانچه متغیری در اثر وارد شدن يهک شهوک از
)Bartolomeo (2015
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روند میانگین خود منحرف شده و برای مدتی طهوالنی در وضهعیت جديهد بهاقی بمانهد ،آن متغیهر
دارای رفتاری بادوام ،پايدار و يا ماندگار است .در شرايط پايداری تورم ،انتظارات تورمی عهامالن
اقتصادی گذشته نگر میشود لذا بانک مرکزی مهیبايسهت بههه منظهور افهزايش اعتبهار و مقبولیهت
سیاستهای خود ،انتظارات تورمی را مطابق با فرآيند آيندهنگر هدايت کرده و در عین حال نسبت
بههه تعههديل تههدريجی آن بهها احتیههاط و امهها پیوسههته اقههدام کنههد ،زيههرا در ايههن حالههت اجههرای روش
هدفگذاری تورم به منظور کاهش تورم ،بدون هزينه نیست و اعتبار سیاست ضد تورمی بالفاصله
به دنبال اتخاذ هدف تورمی حاصل نمیشهود .در اين مقاله بهه تحلیهل و بررسهی سیاسهت پهولی در
کشور پرداخته شده تا به تبع آن ماندگاری و پايهداری تهورم بها لحهاظ رفتهار نهاهمگن کهارگزاران
اقتصادی مورد ارزيابی قرار گیرد .نتايج نشان داد با توجه به اين موضو که انتظارات تورمی افهراد
در کشور عامل بسیار مهمی در ماندگاری تورم میباشد در صورتی که نرخ تورم کهاهش يابهد بهه
دلیل ماندگاری و پايداری در تورم ،کاهش نرخ تهورم در بلندمهدت رخ مهیدههد همچنهین بانهک
مرکزی میتواند با وجهود رفتهار نهاهمگن کهارگزارن اقتصهادی و پايهداری تهورم بها اتخهاذ قاعهده
هدفگذاری تورم داخلی عالوه بر کنترل تورم ،تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کرده
که الزمه آن اين میباشد که مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.
 -3روششناسی تحقیق
پويايی های سنتی در تحلیل سیاست پولی منجر به توزيع اولیه در نقطه تعادل پايدار در تورم صفر
میشود .اين در حالی است که تحت شرايط صالحديد ،تورم مثبتی وجود دارد اما اثرات
معنیداری بر نرخهای حقیقی ندارد .اما تحت شرايط تعهد از طريق تورمهای آتی منجر به کاهش
اولیه در نرخهای حقیقی میشود .شرايط صالحديدی نسبت به شرايط قاعدهمند هزينههای رفاهی
مرتبه اول برای سرمايهگذاران و قرضگیرندگان ايجاد میکند .8در اين مطالعه از الگوی مبتنی بر
عامل مطرح شده توسط هاگت و آياگاری استفاده میشود.

1.

Meh, Ríos-Rull and Terajima (2010), Gornemann, Kuester and Nakajima (2012), McKay,
Nakamura and Steinsson (2015), Challe, Matheron, Ragot and Rubio-Ramírez (2015),
)Luetticke (2015), Auclert (2015), and Kaplan, Moll and Violante (2016
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خانوارها
در مدل طراحی شده برای کارگزاران ناهمگن ( )HANKبرای بخش خانوار فرض میشود که
آنها مواجه با شوکهای مختص 8بهرهوری کار ( )Zبوده و از طرفی بخشی از ثروت خود را به
صورت دارايیهای نقد ( )bو بخش ديگر را به صورت دارايیهای غیر نقد ( )aنگهداری میکنند.
در اين مدل خانوارها از مصرف و فراغت مطلوبیت کسب کرده ،کار کردن برای آنها عدم
مطلوبیت داشته و از نگهداری سپردههای بانکی غیر نقد مطلوبیت کسب میکنند.
∞

𝑡𝑑) 𝑡𝑑 𝐸0 ∫0 𝑒 −(𝜌+𝜆) 𝑢(𝑐𝑡 . 𝑙𝑡 .

() 8

max

{𝑐𝑡 .𝑙𝑡 .𝑑𝑡 }𝑡≥0

در اين مدل فرض میشود که خانوارها امکان قرض گرفتن دارايیهای نقد تا میزان 𝑏 در نرخ بهره
𝜅  𝑟𝑡𝑏− = 𝑟𝑡𝑏 +را دارند .در اين رابطه 𝜅 بیانگر نرخ برونزای بین قرضگیری و قرضدهی

است .دارايی نو 𝑡𝑎 غیر نقد است و نیازمند پرداخت هزينهای توسط خانوار برای خارج کردن
اين نو از دارايی از حساب غیر نقد میباشد 𝑑𝑡 .بیانگر نرخ سپرده خانوارها ،و ) 𝑡𝑎 𝜒(𝑑𝑡 .

بیانگر هزينه جاری مربوط به سپردهگذاری در نرخ 𝑡𝑑 است .بنابراين قیدهای خانوار در اين مدل
به صورت زير است.
()5

𝑡𝑐 𝑏̇𝑡 = 𝑟𝑡𝑏 (𝑏𝑡 )𝑏𝑡 + 𝑤𝑡 𝑧𝑡 𝑙𝑡 + 𝑇𝑡 − 𝜏𝑡 (𝑤𝑡 𝑧𝑡 𝑙𝑡 ) − 𝑑𝑡 − 𝜒(𝑑𝑡 . 𝑎𝑡 ) −
𝑡𝑑 𝑤)𝑎𝑡 +

𝑟𝑡𝑎 (1 −

= 𝑡 ̇𝑎
𝑡𝑎𝑤 = 𝑡ℎ
𝑏𝑏𝑡 ≥ −

که در آن 𝑡𝑐 مصرف کاالهای بیدوام 𝑏𝑡 ،دارايیهای نقد شونده 𝑧𝑡 ،شوک بهرهوری 𝑙𝑡 ،ساعات
کار 𝜏𝑡 ،و 𝑡𝑇 مالیات بر درآمد و پرداخت انتقالی نیروی کار است 𝑑𝑡 ،سپردههای غیر نقد 𝜒 ،تهابع
هزينههه مبههادالتی 𝑎𝑡 ،دارايههیهههای غی هر نقههد ℎ𝑡 = 𝑤𝑎𝑡 ،خههدمات مربههوط بههه خانوارههها و = 𝑡𝑘

𝑡𝑎)𝑤  (1 −سرمايه موثر است.

Idiosyncratic
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درآمد و داراییهای خالص
در اين مدل فرض میشود که خانوارها در بازه ] 𝑘𝜖[0,1طبقه بندی شده و دارايی اولیه آنها در
زمان  tبه میزان 𝑡𝑘𝑦 واحد از کاال میباشد به طوری که 𝑡𝑘𝑦 يک فرآيند دو مرحلهای پواسن دارد
}  𝑦𝑘𝑡 ∈ {y1 , y2و  .𝑦1 < 𝑦2شدت انتقال از وضعیت اول به وضعیت دوم  λ1و بلعکس آن
برابر با  λ2میباشد.
𝑡𝑘𝑧 = 𝑡𝑘𝑦

() 9

به طوری که 𝑡𝑘𝑧 يک شوک ناشی از خصوصیات سری متغیر میباشد .مبادله اسمی خانوارها در
فضای تصادفی و همراه با اوراق بلندمدت با يکديگر و افراد خارجی صورت میگیرد .همچنین
فرض میشود که اوراق در طول زمان دارای عايدی بهرهای میباشد .اوراق قرضه صادر شده در
زمان  tدارای عايدی اسمی )∞ {𝛿𝑒 −𝛿(𝑠−𝑡) }𝑠∈(𝑡,بوده است ،به طور کلی يک واحد از پول
داخلی ارزشی بیش از قیمت اوراق دارد .اين امر داللت بر اين دارد که سبد دارايی اوراق خانوارها
به وسیله عايدی اسمی پرداختی به صورت 𝑡𝑘𝐴𝛿 میباشد .به طوری که  δنرخ خسارت ،8و 𝑡𝑘𝐴

بیانگر ارزش اسمی سبد دارايی مبتنی بر اوراق میباشد .فرآيند تغییرات اين ارزش به صورت زير
است:
() 4

𝑤𝑒𝑛𝐴( = 𝑡𝑘𝐴𝑑
𝑡𝑑) 𝑡𝑘𝐴𝛿 𝑘𝑡 −

𝑤𝑒𝑛𝐴 بیانگر ارزش اوراق جديد خريداری شده در زمان  tمیباشد .اين مقدار برای
به طوری که 𝑡𝑘
خانوارها با مقدار منفی 𝑡𝑘𝐴) (−بیانگر بدهکار بودن آنها میباشد .چنانچه 𝑡𝑄 بیانگر قیمت
اسمی بازار برای اوراق باشد قید بودجه خانوار  kبه صورت زير است:
() 0

𝑤𝑒𝑛𝐴 𝑡𝑄
𝑡𝑘𝐴𝛿 𝑘𝑡 = 𝑃𝑡 (𝑦𝑘𝑡 − 𝑐𝑘𝑡 ) +

به طوری که 𝑡𝑘𝑐 بیانگر مصرف خانوارها میباشد .با ترکیب دو معادله فوق پويايی مربوط به
ارزش اسمی خالص ثروت بدست میآيد:

Amortization Rate

1.
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𝑡𝑑 ) 𝑡𝑘𝐴𝛿 −

() 4

) 𝑡𝑘𝑐𝛿𝐴𝑘𝑡 +𝑃𝑡 (𝑦𝑘𝑡 −
𝑡𝑄

( = 𝑡𝑘𝐴𝑑

ارزش حقیقی خالص ثروت برابر با 𝑡𝑃 𝑎𝑘𝑡 ≡ 𝐴𝑘𝑡 /است .پويايی مربوط به معادله ارزش حقیقی
خالص ثروت از ترکیب معادله  4و  1بدست میآيد.
𝑡𝑑 ] 𝑡𝑘𝑎) 𝑡𝜋 − (𝛿 +

() 7
𝑤𝑒𝑛
𝑤𝑒𝑁𝐴 =
به طوری که
𝑡𝑘𝑎 ≡ 𝑡𝑃𝑘𝑡 /

𝑡𝑘𝑐𝛿𝑎𝑘𝑡 +𝑦𝑘𝑡 −
𝑡𝑄

𝑡𝑘𝑐𝛿𝑎𝑘𝑡 +𝑦𝑘𝑡 −
𝑡𝑄

[ = 𝑡𝑘𝑎𝑑

ارزش حقیقی اوراق جديد بدست آمده

در دوره  tمیباشد .فرض میشود که هر خانوار مواجه با محدوديت قرضگیری برونزايی به
صورت زير است:
𝜙 ≥ 𝑡𝑘𝑎

() 1

به طوری که  ∅ ≤ 0میباشد.
خانوار دارای ترجیحاتی در مسیر مصرفی 𝑡𝑘𝑐 و تورم داخلی 𝑡𝑘 πبا نرخ تنزيل  ρ > 0به صورت
زير است:
∞

}𝑡𝑑]) 𝑡𝜋(𝑥 𝐸0 {∫0 𝑒 −𝜌𝑡 [𝑢(𝑐𝑘𝑡 ) −

() 3

تابع مطلوبیت مصرف ،کراندار و پیوسته میباشد که در آن  𝑢′ > 0, 𝑢′′ < 0برای مقادير > 𝑐
 0برقرار است .تابع عدم مطلوبیت تورم به صورت  𝑥 ′ > 0برای  π > 0و  x ′ < 0برای 𝜋 < 0

میباشد .خانوار ،مصرفی را انتخاب میکند که در هر نقطه زمانی حداکثرکننده رفاه باشد .تابع
ارزش 8خانوار در زمان  tبه صورت زير است:
()81

𝑥𝑎𝑚
∞
]𝑠𝑑) 𝑠𝜋 𝑣(𝑎, 𝑦) = {𝑐 }∞ 𝐸𝑡 [∫0 𝑒 −𝜌(𝑠−𝑡) 𝑢(𝑐𝑠 ,
𝑠=𝑡 𝑠

Value Function
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نسبت به قید معادله حرکت خالص ثروت مطرح شده در معادله ( )3و محدوديت قرضگرفتن
( .)81با خالصه نويسی ) 𝑖𝑦  𝑣𝑖𝑡 (𝑎) = 𝑣(𝑎,تابع ارزش خانوار در مقدار درآمد پايین ( )i=1و
درآمد باال ( )i=2معادله همیلتون – ژاکوبی – بلمن )HJB( 8تابع فوق به شکل زير میباشد:
()88

])𝑎( 𝑡𝑖𝑣 } + 𝜆𝑖 [𝑣𝑗𝑡 (𝑎) −

𝑡𝑖𝑣𝜕
𝑎𝜕

)𝑐 + max {𝑢(𝑐) − 𝑥(𝜋𝑡 ) + 𝑠𝑖𝑡 (𝑎,
𝑐

𝑡𝑖𝑣𝜕
𝑡𝜕

= )𝑎( 𝑡𝑖𝑣ρ

برای  𝑖, 𝑗 = 1,2و 𝑗 ≠ 𝑖 به طوری که )𝑐  𝑠𝑖𝑡 (𝑎,تابع رانش و انتقال میباشد که به صورت زير
تعريف شده است:
()85

𝑎) 𝑡𝜋 − (𝛿 +

𝑐𝛿𝑎+𝑦𝑖 −
𝑡𝑄

= )𝑐 𝑠𝑖𝑡 (𝑎,

شرط مرتبه اول  F.O.Cبرای مصرف به صورت زير میباشد:
()89

)𝑎( 𝑡𝑖𝑣𝜕 1
𝑎𝜕 𝑡𝑄

= ))𝑎( 𝑡𝑖𝑐( 𝑢′

به طوری که ) 𝑖𝑦  𝑐𝑖𝑡 (𝑎) ≡ 𝑐(𝑎,است .بنابراين با افزايش در قیمت اوراق ،مصرف خانوار
افزايش يافته و با افزايش در شیب تابع ارزش ،مصرف کاهش میيابد .يک قیمت باالی اوراق (هم
ارز ،عايدی پايین) انگیزه افزايش در مصرف و کاهش در پسانداز را بوجود میآورد .بر اساس
ويژگیهای بیان شده میتوان نتیجهگیری کرد که تابع ارزش خانوار به صورت اکیدا مقعر میباشد
𝜕𝑢′

بر اين اساس با افزايش در خالص ثروت ،مطلوبیت نهائی مصرف کاهش پیدا میکند (.) 𝜕𝑎 < 0
بنابراين می توان بیان کرد که مطلوبیت نهائی مصرف خانوارها بستگی به پارامترهای نرخ جانشینی
بین زمانی و عکس میانگین نرخ بهره دارد .واکنش مصرف به سیاست پولی ،زمانی زياد است که
کشش جانشینی بین زمانی مصرف باال بوده و يا ماندگاری سیاست پولی از طريق پارامتر 𝜂 کم
باشد .اثر مستقیم سیاست پولی عبارت است از تأثیر تغییر در نرخ بهره بر مصرف و اثر غیر مستقیم
سیاست پولی عبارت است از تأثیر درآمد بر مصرف .در اين مدل بیشترين سهم اثرگذاری سیاست
پولی از طريق اثر مستقیم اندازهگیری میشود .چنانچه مدل با لحاظ کارگزاران ناهمگن کینزين
جديد مورد محاسبه و برآورد قرار گیرد میتوان اثرگذاری سیاست پولی را از طريق اثر مستقیم و

Hamilton-Jacobi-Bellman

1.
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غیر مستقیم محاسبه کرد و نشان داد که اين شدت اثرگذاری بستگی به نرخ جانشینی بین زمانی
مصرف و نرخ تنزيل ذهنی دارد.
در بحث خانوار متغیرهای مصرف ،عرضه نیروی کار ،تقاضای اوراق قرضه و پول ،نگهداری
ثروت درونزا بوده و قیمت کاالها برای اين بخش برونزا است.
سرمایهگذاران خارجی و بخش خارجی اقتصاد
خانوارها اوراق را با سرمايهگذاران خارجی ريسک خنثی مبادله میکنند که اين سرمايهگذاران
خارجی میتوانند در موقعیتهای بدون ريسک ديگر که دارای نرخ بازدهی حقیقی ̅𝑟 میباشد
سرمايهگذاری کنند .همانگونه که بیان شد اوراق میتواند دارای نرخ زيان 𝛿 باشد .سرمايهگذاران
خارجی میتوانند عايدی اسمی آتی اوراق خود بین زمانی که اوراق را خريداری میکنند تا زمانی
که عايدی برای آن رخ دهد را با تورم داخلی تنزيل نمايند (همان کاهش ارزش پول داخلی).
قیمت اسمی اوراق در زمان  tبه صورت زير است:
𝑠

∞

𝑠𝑑 𝑢𝑑 𝑢𝜋 𝑡∫𝑄𝑡 = ∫0 𝛿𝑒 −(𝑟̅ +𝛿)(𝑠−𝑡)−

()84

با مشتقگیری نسبت به زمان داريم:
𝑡̇𝑄 𝑄𝑡 (𝑟̅ + 𝛿 + 𝜋𝑡 ) = 𝛿 +

()80

ديفرانسیل جزئی از معادله ( )80قیمتگذاری اوراق اسمی ريسک خنثی را نشان میدهد .همچنین
𝑇

در اين رابطه شرط مرزی  lim 𝑒 −(𝑟̅+𝛿)𝑇−∫0 𝜋𝑢𝑑𝑢 𝑄𝑇 = 0وجود دارد که اشاره به اين
∞→𝑇

موضو دارد که در پايان دوره نبايد ارزشی برای اوراق وجود داشته باشد .قیمت اوراق در تعادل
𝛿

پايدار مدل به صورت 𝜋 𝑄∞ = 𝑟̅+𝛿+میباشد که در آن ∞𝜋 نرخ تورم در شرايط تعادل پايدار
∞

است.
کشور داخلی از دو راه تحت تاثیر جهان خارج قرار میگیرد .يکی از طريق تجارت کاالی
مصرفی و ديگری از طريق بازارهای مالی بینالمللی .در اينجا متغیر حساب سرمايه با  captو متغیر
حساب جاری با  curtنمايش داده شده است .طبق تعريف ،حساب سرمايه نمايانگر سطح بدهی
خالص و حساب جاری است.
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capt = (dft+1 − dft )Q t

()84

rtf dft Q t

()87

curt = (ext − Q t imt ) −

در اين مدل فرض شده است که تراز پرداختها  bptدر تعادل باشد.
bpt = 0
bpt = capt + curt
0 = capt + curt

بر اين اساس معادالت مربوط به تراز پرداختها به صورت زير است:

0 = (ext − Q t imt ) − rtf dft Q t
− dft )Q t = (ext − Q t imt ) − rtf dft Q t
ext
( dft+1 = (1 + rtf )dft −
) − imt
Qt

(dft+1

روابط فوق در برگیرندهی اين مفهوم هستند که کشور داخلی جهت پوشش دادن پرداختهای
بهرهای سررسید شده ،بر حجم بدهی خارجی خود میافزايد که اين امر موجب نقصان در تراز
پرداختها میشود .نرخ بهرهی مربوط به بدهی خارجی به صورت متغیر برونزايی در نظر گرفته
𝑓

میشود که به میانگین جهانی نرخ بهره 𝑤 ̅𝑟 و بدهی خارجی 𝑡𝑑 (مقدار انحراف از حالت تعادلی
آن) بستگی دارد .با فرض وجود جابجايی کامل سرمايه ،در بلندمدت ،میانگین نرخ بهره در جهان
خارج برابر است با مقدار تعادلی داخل کشور و نرخهای بهرهی بدهی خارجی.
بنابراين𝑟̅ 𝑓 = 𝑟̅ 𝑤 :

که در آن 𝑓 ̅𝑟 مقدار تعادلی 𝑓 𝑟 است .جهت ايستا کردن ،کشش نرخ بهره بدهی خارجی به
صورت زير در نظر گرفته میشود:
̅f

f

)rtf = r̅ f + φ(e(dt−d ) − 1

اضافه پرداخت بدهی کشور داخلی عبارتست از:
̅f

f

)premt = φ(e(dt−d ) − 1

که در آن 𝑓 ̅𝑑 مقدار تعادلی 𝑓𝑡𝑑 و  φيک پارامتر است .در اين بخش نرخ بهره خارجی برای
سرمايهگذار برونزا است.
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کارآفرین خصوصی
در اين مدل دو نو کارآفرين برای لحاظ کردن شاخصهای کسب و کار در نظر گرفته میشود
که در آن لحاظ کردن حقوق مالکیت منجر به انگیزه بیشتر بنگاهها برای تولید میشود .در اين
رويکرد بنگاههای کارآفرين با نرخ 𝑚𝑅 استقراض میکنند .هر کارآفرين به دنبال حداکثر کردن
مطلوبیت خود میباشد .تابع مطلوبیت بنگاه به صورت زير است:
t
∞∑[ 𝑡𝐸 max
]) 𝑡𝑡=0 β log(𝐶𝑠,

()81

در اين معادله  βtبیانگر نرخ تنزيل بین دورهای میباشد .تابع تولید مورد استفاده بنگاه به صورت
يک تابع کاب-داگالس به صورت زير است:
𝛼𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
𝑡

()83

در اين معادله 𝑡𝐴 بیانگر بهرهوری کل عوامل تولید میباشد.
𝑧𝑡𝑒 log(𝐴𝑡 ) = 𝜌1 𝑤𝑡𝐴 log(𝐴𝑡−1 ) +

()51

به طوری که 𝐴𝑡𝑤 معیاری برای درجه تولید ناشی از حقوق مالکیت فکری برای بنگاه کارآفرين
میباشد .چنانچه  𝑤𝑡𝐴 = 1بیانگر رعايت کامل شاخص حقوق مالکیت فکری باشد 𝜌1 ،پارامتر
خودهمبستگی تکنولوژی میباشد 𝑒𝑡𝑧 ،بیانگر فرآيند شوک حمايت از حقوق مالکیت فکری است
که توسط دولت به صورت برونزا مشخص میشود.
قید بودجه مقابل بنگاه برای تصمیمگیری کارآفرين به صورت زير است:
−

𝑡𝑅1+
𝑡𝜋1+

(1 − 𝜏)(𝜔𝑡𝑌 + 𝑒𝑡𝑌 )𝑌𝑡 + 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡 + (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 − 𝑤𝑡 𝐿𝑡 − 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡−1
2

− 1) 𝐾𝑡 ] = 0

()58

𝑡𝐿
𝑡−1

𝐿( 𝑡𝜑[ 𝐶𝑡 − 𝐾𝑡 −

به طوری که 𝑡𝑛𝑎𝑜𝐿 بیانگر میزان استقراض بنگاه کارآفرين برای سرمايهگذاری،
2

] 𝑡𝐾 )− 1

𝑡𝐿
𝑡−1

𝐿( 𝑡𝜑[ بیانگر هزينههای تعديل نیروی کار 𝜑𝑡 ،شاخص مربوط به درجه نسبی
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اصطکاک 𝜔𝑡𝑌 ،معیاری برای حمايت از دارايیهای مشهود 𝜏 ،نرخ مالیات ،و 𝛿 نرخ استهالک
میباشد.
مقدار تامین مالی بنگاه از طريق بانک به صورت زير است:
𝑡𝐾) 𝑚𝑡𝑒 = (𝑚𝑡 +

()55

1+𝑅𝑡+1
𝑡𝜋1+

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡−1

به طوری که 𝑚𝑡𝑒 بیانگر شوک مربوط به نسبت ارزش به وام 𝑡𝑚 میباشد .در اين مطالعه بنگاههای
کارآفرين بر مبنای حمايت از حقوق مالکیت فکری و کسب تسهیالت و وام بانکی اقدام به
سرمايهگذاری میکنند.
بنگاه تولیدکننده نهائی در اين مدل در شرايط رقابت کامل بوده که تابع تولید جمعگر بهه صهورت
پیوسته و برای مجموعهای از نهادههای واسطهای به صورت زير میباشد.
𝜀
𝜀−1

()59

𝜀−1

)𝑗𝑑

1
𝜀 𝑗𝑦 (∫0

=𝑌

به طوری که  𝜀 > 0کشش جانشینی بین کاالها میباشد .حداقل سازی هزينهها منجر به دستیابی به
تقاضا برای کاالهای واسطهای به صورت زير میشود:
()54

1
𝜀1−

1

𝜀1−
𝑡𝑃𝑡 = (∫0 𝑝𝑗.
)𝑗𝑑

.

𝜀−

)

𝑡𝑝𝑗.
𝑗𝑃

( = 𝑡𝑦𝑗.

تولیدکننده کاالهای واسطه به صورت رقابت انحصاری عمل میکند که تابع تولید و هزينهه نههائی
آن به صورت زير میباشد:
()50

𝛼𝑤 1−
)
𝛼1−

𝛼

𝑘𝑟 1
𝛼 𝑧

( ) 𝑡 ( = 𝑚 𝑦𝑗 = 𝑍𝑘𝑗𝛼 𝑛𝑗1−𝛼 .

تولیدکننده واسطهای سرمايه را در نرخ 𝑘𝑡𝑟 اجاره کرده و برای نیهروی کهار دسهتمزد  wپرداخهت
میکند .هر تولیدکننده واسطه ای قیمت خود را بر مبانی حداکثرسازی سود بر اساس هزينه تعهديل
قیمت بر اساس روش روتمبرگ ( )8315تعیین میکند .تنظیم قیمت بهر اسهاس تهابع تعهديل هزينهه
غیرخطی به صورت زير میباشد.
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̀𝑝

̀𝑝 𝜃

𝑌 )𝑝( Φ (𝑝) = 2

()54

با استفاده از تابع سود بنگاه و تعیین قیمت حداکثرکننده سود میتوان منحنی فیلیهپس کینهزينههای
جديد را بدست آورد:
()57

𝜀−1
𝜀

𝜉
𝜃

̇𝑌
𝑌

𝑚 (𝑟 𝛼 − ) = 𝜋 = (𝑚 −
𝑚 ̅ ) + 𝜋̇ .
=̅

ترکیب مربوط بهه دارايهیههای نقهد و غیهر نقهد در ثهروت خهانوار بهه ايهن صهورت مهیباشهد کهه
سرمايهگذاری میتواند در دو دارايی صورت گیرد که شامل سرمايه ( 𝑡𝑘) و سهم سهام از کل سبد
دارايی بنگاههای واسطه ( 𝑡𝑠) میباشد .بنابراين پويايیهای مربوط به سرمايه و سهام به صورت زيهر
است:
()51

𝑡𝑑 𝑘𝑡 = 𝑞𝑡 𝑠𝑡 = (𝑟𝑡𝑘 − 𝛿)𝑘𝑡 + Π𝑡 𝑠𝑡 +

در نهايت نرخ بازدهی ناشی از سرمايه و سهام در تعادل برابر است با:
()53

𝑎𝑡𝑟 = rt𝑘 − 𝛿 =:

Π𝑡 +𝑞̇ t
qt

دولت
قید بودجه بین دورهای دولت با در نظر گرفتن مخارج دولت ( ،)Gپرداختهای انتقهالی ( ،)Tنهرخ
مالیات (𝜏) اوراق دولتی ( )Bبه صورت زير میباشد.
()91

𝜇𝑑)𝑧 𝐺 + 𝑇 + 𝑟 𝑏 𝐵 = 𝜏 ∫ 𝑤𝑧𝑓(𝑎. 𝑑.

تولید نفت به صورت زير در نظر گرفته شده است:
𝑜𝑦

()98

𝑡𝜀 𝑒

𝑜𝑦𝜌
𝑜
𝑦𝑡−1
)
𝑜
𝑦

(=

𝑜𝑡𝑦
𝑜𝑦

2
𝑜𝑦𝜎  𝜀𝑡𝑦𝑜 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0,و بیانگر شوک وارد شده از ناحیه تولید
به طوری که  𝜌𝑦𝑜 < 1و )

نفت میباشد .همچنین فرض شده که تولید ايران در مقیاس با تولید جهانی کوچک میباشد و
قیمت کاالهای واسطه ای ∗𝑂𝑡𝑃 (نسبت به کاالهای خارجی) دارای فرآيند برونزای زير است:
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𝑜𝑃

𝑡𝜀 𝑒

()95

𝑜𝑦𝜌

∗𝑜𝑃

= ( 𝑃𝑡−1
) ∗𝑜

∗𝑜𝑡𝑃
∗𝑜𝑃

2
𝑜𝑃𝜎  𝜀𝑡𝑃𝑜 ~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0,شوک قیمت نفت میباشد .همچنین فرض شده است که
به طوری که )

قیمت نفت دارای يک فرآيند تصادفی به صورت گام تصادفی با رانش میباشد .تولید کشور بر
اساس نفت به صورت زير در نظر گرفته شده است:
𝑂𝑡𝑦 ∗𝑂𝑡𝑃 𝑡𝑠 = 𝑜𝑡𝑌

() 99

سیستم بانکی
بانک به عنوان قرضگیرنده سپردهها از خانوارها با نرخ 𝑑𝑅 و ارائه وام و تسهیالت به بنگاههای
کارآفرين با نرخ 𝑛𝑎𝑜𝑙𝑅 و همچنین میزان ذخاير قانونی 𝑡𝑏 عمل میکند .همچنین سیستم بانکی به
دولت با نرخ 𝑑𝑅 قرض میدهد و میتواند اوراق دولتی را خريداری کند.
𝑡𝑑𝑛𝑢𝑜𝐵 (𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡1𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡2𝑡 )(1 − 𝑏𝑡 ) = 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡 +

()94

با توجه به قید سودآوری مقابل بانک به تعیین نرخ سود سپردهها و نرخ تسهیالت پرداخته و میزان
حاشیه سود تعیین میشود:

() 90

(𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡1𝑡−1 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡2𝑡−1 )(𝑅𝑑 + 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚) = 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑡−1 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑛 +
𝑑𝑅 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑡−1

بانک مرکزی
در اين مدل فرض میشود که بانک مرکزی از طريق کنترل رشد حجم پول در کشور در پی
کنترل تورم میباشد .اين عمل میتواند از طريق ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ تسهیالت و سپردهها
و ...صورت گیرد.
وضعیت اقتصاد در زمان  tبا توجه به تابع چگالی مشترک ثروت خالص و درآمد به صورت زير
میباشد:
()94

𝑓𝑡 (𝑎, 𝑦) ≡ {𝑓𝑡 (𝑎, 𝑦𝑖 )}2𝑖=1 ≡ {𝑓𝑖𝑡 (𝑎)}2𝑖=1
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چنانچه )𝑎( 𝑡𝑖𝑠 ≡ ))𝑎( 𝑡𝑖𝑐  𝑠𝑖𝑡 (𝑎,باشد انتقال ثروت خالص حقیقی فرد در سیاست مصرف
بهینه رخ میدهد .پويايیهای تابع چگالی درآمد -ثروت خالص بوسیله کلوموگروف آتی

(8)KF

به صورت معادله زير میباشد:
()97

∂

)𝑎( 𝑡𝑗𝑓 𝑗𝜆 = − ∂a [𝑠𝑖𝑡 (𝑎)𝑓𝑖𝑡 (𝑎)] − 𝜆𝑖 𝑓𝑖𝑡 (𝑎) +

)𝑎( ∂fit
∂t

در ادامه فرض میشود که بانک مرکزی وزنهای پارتويی را به هر خانوار در راستای
حداکثرسازی رفاه میدهد .چنانچه مقام پولی اعتبار کافی برای تعهد مسیر آتی تورم (مساله
رمزی )5داشته باشد و مساله سازگاری زمانی در تصمیم بانک مرکزی در مورد تورم جاری بهینه
در وضعیت جاری اقتصاد (تعادل مارکوف – اشتاکلبرگ )9وجود داشته باشد میتوان نقش
سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صالحديد را مورد بررسی قرار داد.
همانگونه که در در بحث بهینهيابی بیان میشود تورم دوره جاری منجر به کاهش ارزش حقیقی
اوراق نگهداری شده توسط خانوارها میشود و همچنین تورم آتی قیمت اسمی اوراق بلندمدت را
کاهش میدهد .بر اين اساس خانوارهای دارای جريان پسانداز مثبت اقدام به خريد اوراق جديد
میکنند .بنابراين بانک مرکزی با تعهد به مسیر آتی تورم منجر به تغییر در حسابهای خانوارها در
مصرف و خريداری اوراق میشود .اين در حالی است که سیاست پولی صالحديدی و اثرات
تورمی آن تنها منجر به فعال شدن اثر فیشر میشود .فرض میشود که بانک مرکزی خیرانديش
بوده و به دنبال حداکثرسازی رفاه کل اجتما باشد .تابع رفاه اجتماعی به صورت زير میباشد:
])𝑦 𝑊0 ≡ 𝐸𝑓0 (𝑎,𝑦) [𝑣0 (𝑎,

()91

معیار رفاهی فوق را میتوان به صورت عبارت زير نوشت:
()93

𝑡𝑑]) 𝑡𝜋(𝑥 [𝑢(𝑐𝑡 (𝑎, 𝑦)) −

∞

)𝑦𝑡(𝑎,

𝑓𝐸 𝑡𝜌𝑊0 = ∫0 𝑒 −

1.

Kolmogorov Forward
Ramsey Problem
3. Markov Stackelberg Equilibrium
2.

 14نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

حالت اول :چنانچه بانک مرکزی متعهد بهه مسهیر تهورمی )∞ {𝜋𝑡 }𝑡∈[0,در زمهان صهفر باشهد.
مسیر تورم بهینه تابعی از توزيع اولیه )𝑦  𝑓0 (𝑎,بهه صهورت ]𝑡  𝜋𝑡 ≡ 𝜋 𝑅 [𝑓0 (. ),مهیباشهد .تهابع
ارزش بانک مرکزی به صورت زير است.
∞
max
∫ 𝑒 −𝜌𝑡 𝐸𝑓 𝑡(𝑎,𝑦) [𝑢(𝑐𝑡 (𝑎, 𝑦)) −
{𝜋𝑡 ,𝑄𝑡 ,𝑣𝑡 (.),𝑐𝑡 (0),𝑓𝑡 (0)}∈[0,∞) 0

()41

= ) 𝑊 𝑅 [𝑓0 (.
𝑡𝑑]) 𝑡𝜋(𝑥

با توجه به بهینهيابی های صورت گرفته بر اساس رفتار ناهمگن کهارگزاران اقتصهادی ،مقهدار بهینهه
𝑅

𝑅 𝑊 و سیاست بهینه  πتابع معمولی نیست اما به صورت تابعی میباشد که نقشه آنها توزيع اولیه
نامتناهی )  𝑓0 (.در فضای  Rاست .با حل مساله رمزی در مورد تورم بهینه میتوان مسیر تورم را بهه
صورت زير استخراج کرد:
()48

𝑡𝑄 𝑡𝜇 [𝑄𝑡 (−𝑎)𝑢′ (𝑐𝑡 (𝑎, 𝑦))] +
]))𝑦 [−𝑎𝑛𝑒𝑤 (𝑎, 𝑦)𝑢′ (𝑐𝑡 (𝑎,

()45

)𝑦𝑡(𝑎,

)𝑦𝑡(𝑎,

𝑓𝐸 = ) 𝑡𝜋( 𝑥 ′

𝑓𝐸 = (𝜌 − 𝑟̅ − 𝛿 − 𝜋𝑡 )𝜇𝑡 −

𝑡𝜇𝑑
𝑡𝑑

معادله فوق بیانگر تورم بهینه تحت شرايط تعهد میباشد .بر اين اساس عدم مطلوبیهت نههائی تهورم
برابر با دو جزء میباشهد .جهزء اول }))  𝐸𝑓𝑡 (.) {𝑄𝑡 (−𝑎)𝑢′ (𝑐𝑡 (.بیهانگر میهانگین ارزش حقیقهی
بازاری خالص تعهدات خانوارها میباشد که بوسهیله مطلوبیهت نههائی مصهرف خانوارهها وزن داده
شده است .بخش دوم در معادله فوق ارزش تعهد بانک مرکزی در زمان  tمیباشد .تحهت شهرايط
تعهدی در حالت حدی ̅𝑟 → 𝜌 نرخ تورم بهینه در شرايط تعهادل پايهدار بهه سهمت صهفر حرکهت
میکند.
حالت دوم :تحت شرايط صالحديدی ،بانک مرکزی نمیتواند تعهدی برای تهورم آتهی بدههد.
نرخ تورم در هر نقطه زمانی بستگی به مقدار تورم در ههر زمهان و توزيهع ثهروت – درآمهد ≡ 𝑡π

])  𝜋 𝑀 [𝑓𝑡 (.دارد .تحت چنین شرايطی تابع ارزش مربوط به بانک مرکزی در زمهان  tبهه صهورت
زير است:
()49

]) 𝑀 [𝑓 (.
𝑡∆𝑊 𝑊 𝑀 [𝑓𝑡 (. )] = lim
𝑡
∆𝑡→0
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𝑥(𝜋𝑠 )]𝑑𝑠 +

]) 𝑀 [𝑓 (.
𝑡∆𝑊
=
0
max

)𝑡𝑡+∆𝑡 −𝜌(𝑠−
𝑒
𝑓𝐸
[𝑢(𝑐𝑠 (𝑎, 𝑦)) −
∫
)𝑦𝑠(𝑎,
𝑡 )𝑡∆{𝜋𝑡 ,𝑄𝑡 ,𝑣𝑡 (.),𝑐𝑡 (0),𝑓𝑡 (0)}∈[𝑡,𝑡+
𝑀
𝑡∆𝑊 𝑡∆𝜌𝑒 −
]) [𝑓𝑡+∆𝑡 (.
()44

با حل معادله فوق نرخ تورم تحت شرايط صالحديد به صورت زير میباشد:
()40

]))𝑦 [𝑄𝑡 (−𝑎)𝑢′ (𝑐𝑡 (𝑎,

)𝑦𝑡(𝑎,

𝑓𝐸 = ) 𝑡𝜋( 𝑥 ′

تحت شرايط صالحديد تورم منجر به بازتوزيع ثروت میشود .بر اين اساس تحت شرايط سیاسهت
پولی صالحديدی منجر به تورش تورمی میشود .تورم بهینه در اين شرايط همواره مثبت میباشد.
 -4برآورد الگوی تجربی تحقیق
در اين بخش به حل عددی مدل تعادل پويا تحت سیاست بهینه بر اساس اطالعات دوره زمانی
 8941-8930پرداخته میشود .اطالعات مورد استفاده در اين مطالعه بر اساس سال پايه 8931
میباشد ،برای اين منظور مدل مبتنی بر زمان پیوسته با کارگزاران اقتصادی ناهمگن حل میشود
که برای اين منظور از رويکرد مطرح شده توسط آياگاری ( ،)8334آچدو و همکاران )5187( 8و
نئنو و مول )5187( 5استفاده میشود .در اين رويکرد سرعت محاسباتی امری مهم و ضروری
میباشد و محاسبات سیاستهای بهینه نیاز به چندين تکرار در زمانهای طوالنی دارد .قبل از
تحلیل مسیر پويای اقتصاد تحت سیاست بهینه ،مقادير تعادل پايدار متغیرها محاسبه میشود .در
جدول  8برخی از مهمترين پارامترهای کالیبره شده گزارش شده است.
در ادامه به تحلیل عددی سیاست بهینه بوسیله محاسبات مقادير تعادل پايدار در هر رژيم سیاست
پولی تحت شرايط قاعده و صالحديد پرداخته میشود .جدول  5بیانگر مقادير تعادل پايدار تحت
شرايط صالحديد و قاعده میباشد .در شرايط تعهد تورم بهینه بلندمدت  1/59و اين در حالی است
که تورم بهینه بلندمدت تحت شرايط صالحديد  0/40میباشد.

)Achdou (2017
)Nuño and Moll (2017

1.
2.
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جدول  :1کالیبره پارامترهای مدل پایه
توصیف

مقدار

پارامتر

نرخ بهره جهانی

1019

̅𝑟

عدم مطلوبیت تورم مقیاسبندی شده

103

𝜓

نرخ زيان اوراق

1080

𝛿

نرخ انتقال بیکاری به اشتغال

1047

𝜆1

نرخ انتقال اشتغال به بیکاری

1081

𝜆2

درآمد نیروی کاری در وضعیت بیکاری

1040

𝑦1

درآمد نیروی کار در وضعیت اشتغال

8085

𝑦2

نرخ تنزيل

1014

𝜌

محدوديت استقراض

-5013

𝜙

نرخ ترجیحات بین زمانی

1034

β

عکس کشش جانشینی بین دورهای

8084

σ

عکس کشش نیروی کار

5013

η

عکس کشش تراز حقیقی

8017

𝑏

درجه حمايت از حقوق مالکیت

1017

𝑌𝜔

نرخ مالیات کسب و کارهای کوچک

1085

τ

ضريب فرآيند خودرگرسیون شوک پولی

1000

𝑣ρ

ضريب فرآيند خودرگرسیون پولی در تابع عکسالعمل پولی

1048

𝑚ρ

ضريب فرآيند خودرگرسیون تورم هدف

1034

∗ 𝜋ρ

منبع :نتايج حاصل از برآورد محققین

جدول  :2مقادیر تعادل پایدار برخی از پارامترهای مدل پایه تحت سیاست بهینه
واحد

تعهد

صالحدید

تورم

درصد

1059

0040

بازدهی اوراق

درصد

5049

3074

خالص دارايی

%GDP

-4095

-1045

دارايیهای ناخالص (قرض دهندگان)

%GDP

94053

48074

بدهی ناخالص (قرض گیرندگان)

%GDP

04044

48041

تسهیالت اعطايی به کسب و کارهای کوچک

%GDP

59004

40044

حجم پول

%GDP

8050

9047

منبع :نتايج حاصل از برآورد محققین

توزيع ثروت خالص در بین کارگزاران ناهمگن در نگهداری دارايیها و در بین خانوارها بر اساس
ترجیحات متفاوت آنها صورت میگیرد .در واقع توزيع ثروت بین خانوارها کلید اصلی تحلیل
پويايیهای تورم بهینه میباشد .در اين بخش به بررسی اثرات سیاست پولی بر توزيع ثروت
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پرداخته شده است .همچنین به اثرات توزيع مجدد بر مصرف به عنوان شاخص کلیدی برای رفاه
خانوارها پرداخته میشود.
در نمودار  8در بخش (الف) و (ب) توزيع ثروت در رويکرد سیاست پولی تعهدی و صالحديدی
رسم شده است .نمودار در بخش (ج) و (د) چگالی خالص ثروت را نمايش میدهد .اين نمودارها
بیانگر اثرات توزيع مجدد هر دو رژيم تورمی مرتبط با سیاست تورم صفر میباشد.
در نمودار (ج) وضعیت سیاست تعهدی نمايش داده شده است .تورم موقت در حالت تعهدی منجر
به باز توزيع ثروت از سمت خانوارهای قرض دهنده به سمت خانوارهای بدهکار میشهود .در ايهن
نمودار مقدار منفی خالص دارايی با شیب نسبتا زيادی در مقايسه بها خانوارههای ثروتمنهد در حهال
کاهش است .در نمودار (د) وضعیت در حالت سیاست صهالحديدی نمهايش داده شهده اسهت .در
اين نمودار وضعیت بازتوزيع مجدد ثروت نسبت به حالت تعهدی به سرعت کمتری رخ داده است.
دلیل اين امر آن است که قیمت اوراق و ارزش حقیقی دارايیها نسبت به شرايط تعهدی و به دلیل
افزايش در تورم انتظاری کاهش يافته است .به دلیل اينکه خانوارهای بدهکار اوراق بهدهی جديهد
ارائه میکنند و مجبور میباشند که قیمت پايین اوراق را تحمل کنند.
در نهايت با مقايسه نتايج میتوان بیان کرد که خانوارهای ثروتمند به سختی تحت تاثیر تورم تحت
شرايط صالحديد قرار می گیرند .سیاست پولی بهینه تعهدی در توزيع ثروت به سهمت خانوارههای
قرض گیرنده بدلیل تعهد بر موقتی بودن تورم و جلوگیری از فروش اوراق بها قیمهت پهايین توسهط
خانوارهای قرضگیرنده موف قیت بیشتری از سیاست پولی بهینه صالحديد دارد.
در نمودار  5به بررسی تابع اثرگذاری شوک سیاست پولی و حقوق مالکیت بر تولیهد و ثهروت در
شرايط تعهد و صالحديدی پرداخته شده است.
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دارايی

زمان

نمودار (الف) :تابع چگالی خالص دارایی تحت شرایط

زمان

نمودار (ب) :تابع چگالی خالص دارایی تحت شرایط
صالحدیدی

تعهدی

دارايی

زمان

دارايی

دارايی

زمان

نمودار (ج) :تابع چگالی توزیع ثروت تحت شرایط

نمودار (د) :تابع چگالی توزیع ثروت تحت شرایط

تعهدی

صالحدیدی
نمودار  :1پویاییهای توزیع خالص ثروت بین افراد
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نمودار (الف) :واکنش تولید ،مصرف و تورم به شوک

نمودار (ب) :واکنش تولید ،مصرف و تورم به شوک

حقوق مالکیت فکری

سیاست پولی

نمودار  :2پویاییهای تولید ،تورم و مصرف بین افراد بر اساس شوک حجم پول و حقوق مالکیت فکری تحت شرایط
قاعده
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نمودار (د) :واکنش تولید ،مصرف و تورم به شوک
سیاست پولی

نمودار (ج) :واکنش تولید ،مصرف و تورم به شوک
حقوق مالکیت فکری
نمودار  :3پویایی های تولید ،تورم و مصرف بین افراد بر اساس شوک حجم پول و حقوق مالکیت فکری تحت
شرایط صالحدید

نتايج بدسهت آمهده بیهانگر آن مهیباشهد کهه تحهت شهرايط صهالحديدی و تعههد ،مصهرف بهرای
خانوارهای قرضدهنده کاهش يافته و مصرف خانوارهای قرضگیرنده افزايش يافته اسهت .کانهال
اثرگذاری سیاست بهینه بر مصرف از طريق تورم انتظاری آتی میباشهد .چنهانچهه تهورم انتظهاری
افزايش يابد منجر به کاهش قیمت اوراق و دارايی افراد میشود که منجهر بهه زيهان بهه خانوارههای
قرضدهنده و منفعت برای قرضگیرندگان مهیشهود .نتهايج بیهانگر ايهن مهیباشهد کهه در شهرايط
صالحديد اثرگذاری سیاست پولی بر تولید و مصرف افزايش يافته است .در ايهن مهدل اثرگهذاری
شوک ناشی از حمايت از حقوق مالکیت فکری بر تولید سهم قابل تهوجهی در توضهیح دهنهدگی
دارد .نتايج بیانگر اين بود که در شرايط صالحديد انحراف تورم و تورش تورمی بیشتر بوده اسهت
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و به دلیل افزايش در تورم انتظاری میزان توزيع ثروت به سمت خانوارهای قرضدهنده بیشتر بهوده
که منجر به کاهش مصرف خانوارها شده است .کاهش در مصرف منجر به افهزايش در نگههداری
دارايی توسط افراد قرضدهنده شده و منجر به کاهش در نگهداری دارايهی توسهط افهراد بهدهکار
میشود (به معنی افزايش در خالص دارايی) .اين امر در بلندمدت منجر به اين میشود که مصهرف
با رشد آهستهای به مقادير باالتر از تعادل پايدار خود برسد.
 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست بهینه پولی با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرگهذاری
آن بر بخش حقیقی اقتصاد با در نظهر گهرفتن شهاخصههای کسهب و کهار بهود .در ايهن مطالعهه از
اطالعات دوره زمانی  8941تا  8930مبتنی بر دادههای فصلی استفاده شهد .در ايهن مطالعهه ابتهدا بها
تقسیمبندی خانوارهای ناهمگن بر اساس ديدگاه آياگاری و نئنو و مول بر اسهاس قهرضگیرنهده و
قرض دهنده بر اساس دسترسی به بازار دارايی اثرات شوک سیاست پولی بهینه تحت شرايط تهورم
صفر ،صالحديدی و تعهدی مورد ارزيابی قرار گرفت .بر اساس نتايج بدست آمهده مشهخص شهد
که تورم بهینه تحت شرايط صالحديدی بسهتگی بهه متوسهط خهالص تعههدات ودارايهیههای بهین
خانوارها داشته که اين موضو بر اسهاس وزن متفهاوت آن هها بهه میهل نههائی بهه مصهرف صهورت
میگیرد .در شرايط بازارهای ناقص و ترجیحات استاندارد خانوارهای قرضگیرنده مطلوبیت نهائی
باالتری نسبت به خانوارهای قرضدهنده داشتهاند ،بر اين اساس مقام پولی مهیتوانهد بها اسهتفاده از
تورم به عنوان يک پارامتر پايه برای باز توزيع ثروت در بین خانوارها اسهتفاده کنهد .ايهن در حهالی
است که تحت شرايط سیاست بهینه تعهدی سیاستهای پولی در بازتوزيع ثروت مواجه با فشار در
کاهش تورم میباشند .در اين شرايط با تعهد مقام پولی بر کاهش مداوم در تورم در آينده ،بانهک
مرکزی قیمت اوراق بلندمدت را افزايش خواهد داد .تحت چنین شرايطی اثرات بازتوزيع سیاسهت
پولی در شرايط تعههدی بها مشهکل مواجهه مهیشهود و وضهعیت خهالص دارايهیهها و تعههدات در
خانوارهای قرضگیرنده بدتر میشود .در نهايت بر اساس نتايج بدست آمده مشخص میشهود کهه
سیاستهای صالحديدی با لحاظ کارگزاران اقتصادی نهاهمگن در بلندمهدت بهه لحهاظ بهازتوزيع
ثروت ،عملکرد بهتری نسبت به سیاست پولی تعهدی دارند .لهذا پیشهنهاد مهیشهود کهه در اجهرای
سیاست پولی و انتشار اوراق در مورد نرخ عايدی اوراق در بلندمدت و میزان تغییرات در نرخ تورم
دقت زيادی صورت گیر د زيرا در بلندمدت افزايش در نرخ اوراق منجهر بهه فشهار تهورمی و بهدتر
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شدن باز توزيع ثروت میشود .همچنین نتايج بدست آمده بیانگر ايهن بهود کهه شهوک مربهوط بهه
شاخص حمايت از حقوق مالکیت فکری اثر معنیداری بر تولید داشته است .مشاهده گرديد که بها
لحاظ شاخصهای کسب و کار اثر گذاری سیاست پهولی بهر بخهش حقیقهی بهاالتر خواههد رفهت.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of monetary policies
based on heterogeneous agents. The heterogeneity of agents was examined
for its effects on nominal and real sectors. In order to analyze the real sector
in this study, the modeling of entrepreneurial firms was based on the
protection of property rights. The results indicated that, under discretionary
circumstances, the attempts of monetary authorities to redistribute wealth to
the borrowing households, which has a higher utility than net wealth, can
lead to changes in the inflation fluctuation. However, under the terms of the
rule, the inflation pressure will be offset by changes in expectations of the
future inflation over time. Also, the results indicated that, if the business
environment improves and the index of the protection of property rights
becomes favorable, the effect of monetary policies on the real sector will
increase. Moreover, under discretionary circumstances, the attempts of
monetary authorities to redistribute wealth to the borrowing households,
which has a higher utility than net wealth, lead to changes in inflationary
biases. However, under commitment circumstances, inflation pressure will
be offset by changes in expectations for future inflation over time.
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