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

قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی
در قالب مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران
رویا کانور

1

عباس علوی راد

2

بیت اهلل اکبری مقدم

3

اکبر میرزاپور باباجان

4

تاريخ پذيرش8939/89/18 :

تاريخ دريافت8939/99/93 :

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در
قالب مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران اقتصادی با بسط مدلهای تعادل عمومی پويای تصادفی میباشد.
در اين مطالعه تاثیر شکلدهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کالن اقتصادی و اثرات توزيعی سیاست
پولی با لحاظ رفتارهای متفاوت کارگزاران اقتصادی با اعمال تغییراتی در الگوی حل انتظارات در مدلهای
تعادل عمومی پويای تصادفی بررسی میشود .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 يک برداشت سیاستی متفاوت در مورد سیاست پولی بهینه تحت شرايط و فروض بسیار خاصی
میباشد .مشکالت مربوط به تحلیلهای سیاست پولی بهینه از اين حقیقت ناشی شده است که در مدلهای
کینزينهای جديد مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی موقعیت اقتصاد بوسیله توزيع ثروت – درآمد
توصیف میشود .نتايج بدست آمده از اين مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرايط صالحديدی ،تالش مقام
پولی برای توزيع مجدد ثروت به سمت خانوارهای بدهکاری که دارای مطلوبیت نهائی از خالص ثروت
میباشند ،منجر به تغییرات در تورش تورمی میشود.
واژگان کلیدی :کارگزاران ناهمگن ،انتظارات ،توزيع ثروت ،سیاست پولی ،قاعده ،صالحديد.

Keywords: Heterogeneous agents, Expectation, Wealth distribution,
Monetary policy, Rule, Discretion.
JEL Classification: H32, D84, D31, E52.
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 -1مقدمه
مطالعه تحوالت اخیر در ادبیات علوم اقتصادی نشان میدهد که لزوم سیاستگذاری و مداخله در
اقتصاد از مباحث نظری خارج گرديده است .مداخله و سیاستگذاری در اقتصاد که از طريق
ابزارهای پولی و مالی به منظور دستیابی به مجموعه ای از اهداف صورت میگیرد ،ممکن است در
تناقض با ساير اهداف باشد .حتی ممکن است اجرای برخی سیاستها ،جدای از هزينه نمودن تمام
يا بخشی از اهداف ديگر ،به دلیل اثرات بازخورد مداخالت ،اهداف اولیه را نیز مخدوش نمايد.
اين امر بیشتر زمانی آشکار میشود که ماهیت بین دورهای تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراين با توجه به امکان تقابل ،کنترل ،تعیین ،تخصیص و هدايت ،متغیرهای سیاستگذاری
میبايست بهینه باشد .به همین دلیل به خصوص از اواسط دهه  ،8339در اغلب مطالعات مربوط به
هدايت سیاستهای اقتصادی (پولی يا مالی) از مدلهای بهینهسازی استفاده شده است ،بنابراين
تحوالت انجام شده در نظريههای اقتصاد کالن به طور آشکار بر سه حقیقت و موضوع غیر قابل
انکار اشاره میکنند (خلیلی عراقی و گودرزی:)4 :8931 ،
 -8لزوم مداخله دولت و بانک مرکزی مستقل در اقتصاد به شکل سیاستهای مالی و پولی؛
 -1هماهنگی سیاستهای پولی و مالی؛
 -9بهینه بودن سیاستهای پولی و مالی
مطالعات اولیه صورت گرفته توسط بولی ،)8319( 8هاگت )8339( 1و آياگاری )8334( 9با
مشخصه بازارهای ناقص ،4عدم اطمینان 1و ناهمسانی افراد پايههای تحلیل سیاستی در مدلهای
اقتصاد کالن برای کارگزاران ناهمگن 6بود .در مدلهای طراحی شده مبتنی بر انتظارات عقالئی و
همسان ،نشان داده میشود که اين نگرش به سیاست ،و نیز تحقیقات اقتصادی که پیش برد آن را به
عهده گرفتهاند ،ناقص است .اساس اين نقص آن است که با شناخته شدن و بنابراين قابل پیشبینی
شدن فرآيندی که تقاضای کل از طريق آن تعیین میگردد ،افراد دارای رفتار عقاليی تغییرات در
تقاضای کل را که دولتها طراحی میکنند ،پیشبینی خواهند کرد (نئنو و مول.)81 :91989 ،

1.

)Bewley (1983
)Huggett (1993
)Aiyagari (1994
4. Imperfect Markets
5. Uncertainty
6. Heterogeneous Agents
)7. Nuño and Moll (2017
2.
3.
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بنابر فرضیه انتظارات عقاليی تغییرات پیشبینی شده تقاضای کل هیچ اثری بر تولید واقعی ،يا بر
فعالیت واقعی اقتصادی ندارد و تنها بر روی قیمتها اثر خواهد گذاشت .بدين ترتیب با سیاست
اقتصادی ،هنگامی که فرآيند تعیینکننده تقاضای کل شناخته میشود ،جهت تغییر در سطح تولید
حقیقی و يا اشتغال ناتوان است .اين ناتوانی نسبت به سیاست ،ذاتی است و صرفا يک ويژگی
مربوط به تعبیری خاص از آن نگرش نیست زيرا ماهیت خود اين ديدگاه است .از اين لحاظ که
تغییرات سیاست دولت را به وضع جاری با گذشته اقتصاد پیوند میدهد ،تاثیرات دولت بر تقاضای
کل را قابل پیشبینی میسازد .حتی اگر سیاست دولت ،مربوط به وضع آتی اقتصاد نیز باشد به اين
مفهوم که تحت تاثیر پیشبینیهای يک مدل اقتصادی دولتی قرار داشته باشد ،میتوان هم اينکه به
اين پیشبینیها پی برد و آنها را برای قابل پیشبینی کردن سیاست دولت مورد استفاده قرار داد و
دقیقا همین قابل پیشبینی بودن آن است که موجب ناتوانیاش میگردد .تحلیلهای مربوط به
اثرات کل پويايی سیاست پولی و مالی با توجه به مدلهای مبتنی بر رفتار کارگزاران در دهههای
اخیر گسترش يافته است .در تحلیل آثار سیاستی اين رويکرد 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 (کاپالن و همکاران .)1 :1981 ،8ادبیات سیاست پولی اخیرا
به اهمیت ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در انتقال سیاست پولی اشاره میکند .لحاظ کارگزاران
ناهمگن در مدل کینزين های جديد بینش جديدی را در ارتباط با بازتوزيع سیاست پولی نسبت به
درک از سیکلهای تجاری ارائه کرده است.
نوآوری مطالعه حاضر در اين میباشد که اکثر مطالعات پیشین به منظور بررسی سیاست پولی بهینه
اقدام به معرفی تابع زيان اجتماعی بر اساس شکاف تولید و تورم کرده و کارگزاران اقتصادی را
همگن در نظر میگیرند .در مطالعه حاضر ضمن در نظر گرفتن تابع زيان اجتماعی بانک مرکزی بر
اساس شکاف تولید و تورم ،تابعی از مطلوبیت خانوارها بر اساس دارايیها و درآمد آنها میباشد.
همچنین نوع کارگزاران مورد استفاده در اين مطالعه بر اساس کارگزاران ناهمگن میباشد تا بر اين
)Kaplan (2018

1.
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اساس به بررسی اثرات توزيعی سیاست پولی پرداخته شود .سوال اصلی تحقیق حاضر اين است که
سیاست بهینه پولی تحت شرايط ناهمگنی کارگزاران اقتصادی به چه صورتی میباشد و
سیاستهای قاعده و صالحديدی بهینه به لحاظ اثرات بازتوزيع ثروت چگونه عمل میکنند.
ساختار مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است .در ادامه و در بخش دوم به مروری بر ادبیات
نظری و تجربی در مورد رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی پرداخته میشود و مروری بر مطالعات
پیشین داخلی و خارجی صورت میگیرد .در بخش سوم مدل تحقیق تشريح میشود .در بخش
چهارم نتايج 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
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 موضوع ،به روشنی بیان میدارند که الگوهای انتظارات مختلف در
اقتصاد ،پاسخ متفاوتی به شوکهای پولی میدهند .نتايج حاصله از اين نوع 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 (خلیلی عراقی و گودرزی.)1 :8931 ،
بر اساس ديدگاه کینزی در مدلهای پايه کینزی جديد ،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 چالش پیش آمده
در مورد تفاوت نظری و تجربی در مورد اثرگذاری سیاست پولی و اثرات توزيعی آن میباشد.
رويکرد جديد مطرح شده تحت عنوان مدل کینزی جديد با کارگزاران ناهمگن)HANK( 8
توسط کاپالن و همکاران ( ) 1981در پی پاسخ به تفاوت بوجود آمده در حوزه تجربی و نظری در
مورد اثرگذاری سیاست پولی در ديدگاه کینزينهای جديد میباشد .در رويکرد مبتنی بر رفتار
ناهمگن کارگزاران ،مصرف بخش خصوصی نسبت به درآمد جاری حساس میباشد .زمانی که
Heterogeneous Agent New Keynesian models

1.
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بنگاهها در بهرهوری تولید خود متفاوت میباشند ،سرمايهگذاری و استخدام نیروی کار آنها 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
متنوع از لحاظ نقدشوندگی هستند.
سیاست پولی بهینه تحت شرايط قاعده و صالحديد متناسب با آثار توزيعی آن و مسااله بهیناهياابی
برنامهريزان دارای ابعاد مختلفی مایباشاد .در مطالعاات صاورت گرفتاه توساط دياردا و

پادرونی8

( )1984در سیاست پولی بهینه مبتنی بر مالیات ستانی رمازی بار اسااس مادل اقتصاادی آياگااری،
فرض میشود که مسیر مالیات بهینه پیرو مسیر پويای مبتنی بر برونزايی دورههاای زماانی مختلاف
میباشد .آسیکوگز )1984( 1در مطالعه خود نشان داد که بهینهيابی پويای مادل بار اسااس شارايط
مرتبه اول مدل میباشد .اين در حالی است که بررسی پويايیهای مدل و سیاست بهینه غیار خطای
تحت شرايط قاعده و صالحديد در بازارهای ناقص نیازمند آن است که سیاستگذار سراسر توزيع
ثروت را بر اساس اجرای سیاست دنبال کند (لی گراند و رگوت.)1 :1989 ،9
بر اساس ادبیات متداول انتظارات ،انتظارات به دو دساتهی اصالی عقاليای و تطبیقای تقسایم شاده
است .انتظارت عقاليی نوعی انتظارات آيندهنگر است که به صورت ساازگار و باا توجاه باه ياک
مدل برآورد میشود .در واقع در ابتدا عناصر الزم برای پیشبینای ياک متغیار در ياک چاارچو
ساده و خالصه شده از دنیای واقعی در قالب يک الگو طراحای و ساس

انتظاارات بار اسااس ايان

عناصر بیان میشود .اما در مورد انتظارات تطبیقی ،ساز و کاار شاکلگیاری انتظاارات باا توجاه باه
وقايع گذشته و استفاده از تعديل خطاهای گذشته است.4
انتظارات تطبیقی از جمله مهمترين رويکردها به مسئله انتظارات است .اين نوع از انتظارات در قالب
تصحیح خطا در طی زمان تعريف میشود .بر اين اساس ،افراد در هر سال قیمت مورد انتظار خود
را که امید دارند در آينده نیز تثبیت شود ،بر اساس میزان خطای پیشبینی شده در سالهای گذشته
تعديل و بازبینی میکنند .به عبارت ديگر میتوان بیان نمود که افراد از تجربه گذشته خود در
شکلگیری انتظارات درس و تجربه میگیرند تا با گذشت زمان به واقعیت نزديکتر شوند .اين
الگو را میتوان به صورت زير بیان داشت:

1.

)Dyrda and Pedroni (2014
)Acikgoz (2014
)3. Le Grand and Ragot (2017
)4. Park (2014
2.
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()8

0<𝜆<1

𝑒
) 𝑒
𝑃te = 𝑃𝑡−1
+ 𝜆(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑒
 𝑃𝑡−1قیمت بازاری مورد انتظار در زمان  𝑃𝑡 ،t-1قیمت بازاری دوره  tو 𝜆 ضريب
که در آن

تصحیح خطای پیشبینی میباشد .در سال  8368جان میوت 8مفهوم انتظارات عقاليی را به عنوان
جانشین انتظارات تطبیقی ارائه کرد .الگوی انتظارات عقاليی ادعا دارد که کارگزاران اقتصادی نه
تنها به تجربة گذشته در شکلگیری انتظارات متکی میباشند ،بلکه از اطالعات قابل دسترس
جاری به بهترين وجه استفاده خواهند کرد .بنابراين فرد در پیشبینی صرفاً به اطالعات گذشته
نمینگرد بلکه تمامی اطالعات موجود را برای پیشبینی به خدمت میگیرد .در واقع واحدهای
اقتصادی از سیاستهای اعالم شده دولت در تصمیمگیریهای خود استفاده خواهند نمود .بر
اساس فرضیه انتظارات عقاليی پیشبینی مردم نسبت به قیمت دوره  ،tامید رياضی شرطی 1قیمت
میباشد که مشروط به اطالعات موجود در دوره  ،t − 1يعنی قیمتهای گذشته ،وضعیت جاری
اقتصاد و امثال آن میباشد.
()1

) 𝑃te = 𝐸(𝑃⁄𝐼𝑡−1
= εt

Pte

𝑃𝑡 −

که  εخطای پیش بینی انتظارات عقاليی و يک متغیر تصادفی با میانگین صفر میباشد𝐸(𝜀𝑡 ) = ،

 .0يعنی خطاهای پیشبینی دارای الگوی تغییرات زمانی نیستند و واريان

آنها حداقل به

کوچکی خطاهای ايجادشده از ساير روشهای شکلدهی انتظارات میباشد .بر اساس فرضیه
انتظارات عقاليی ،انتظارات بهطور متوسط درست میباشند .فرضیه انتظارات عقاليی بدين معناست
که مردم در پیشبینیهای خود مرتکب اشتباهات منظم نمیشوند .البته مردم گاهی اشتباهاتی
میکنند اما مرتکب خطای منظم نمیشوند .اشتباهات منظم به راحتی کشف گرديده و مردم چنین
اشتباهاتی را تصحیح میکنند و روش شکلگیری انتظارات خود را به همان ترتیب تغییر میدهند.
اما الگويی که در مدلهای تعادل عمومی جديدا مورد بررسی قرار میگیرد رفتار شبه عقالئی
کارگزاران اقتصادی میباشد .انتظارات شبه عقالئی به معنی اضافه کردن خطاهای برونزا به
انتظارات عقالئی میباشد .دو طبقهبندی کلی برای رفتار شبه عقالئی وجود دارد که شامل رفتار

John Muth
Mathematical Conditional Expectations

1.
2.
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شبه عقالئی ضعیف و قوی میباشد .با در نظر گرفتن فرآيند برونزا 𝑡 𝑍𝑁𝑅,با میانگین صفر و
واريان
()9

محدود ،در اين صورت انتظارات شبه عقالئی ضعیف عبارتست از:
) 𝑡𝐸𝑁𝑅,𝑡 𝑓(𝑋𝑡+1 ) = 𝐸𝑡 𝑓(𝑋𝑡 + 𝑍𝑁𝑅,

در اين حالت میانگین پیشبینی به عنوان معیاری برای انتظارات در نظر گرفته میشود.
در مطالعات پیشین صورت گرفته در اين زمینه در مطالعات خارجی میتوان به مطالعه کاپالن و
همکاران ( ،)1981نئنو و مول ( ،)1989نئنو و توماس ،)1989( 8ديردا و پدرونی )1984( 1و ...
اشاره کرد .نئنو و مول ( ) 1989به بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن
پرداختند .نتايج بدست آمده بیانگر اين بود که تحت شرايط صالحديدی تورش تورمی ناشی از
سیاست پولی و سیاستهای توزيع درآمدی رخ میدهد .در اين شرايط افرادی که بدهکار باشند و
دارای مطلوبیت نهائی ناشی از مصرف باالتری باشند بیشتر منتفع میشوند .تحت شرايط تعهدی،
توش تورمی کمتری رخ داده و اثرات توزيعی ناشی از سیاست پولی کمتر رخ میدهد .ماچادو و
ساوينو )1984( 9ماندگاری تورم در کشور برزيل را با استفاده از يک رويکرد چند متغیره مورد
بررسی قرار دادند .اين مدل شامل چند جزء از قبیل ،منبع اثرگذار بر ماندگاری تورم ،انحراف
انتظارات از مقدار سیاستی هدفگذاری شده ،ماندگاری عوامل ايجاد کننده تورم و مقدار وقفه
تورم بود .دادههای مورد استفاده در اين تحقیق شامل تولید ،نرخ تورم و نرخ بهره بود که به دو
بخش قابل مشاهده و بخش غیر قابل مشاهده تجزيه شده بودند .به منظور بررسی تاثیر عوامل
بسیاری که بر نرخ تورم اثرگذار میباشد از روش برآورد بیزين استفاده شد .نتايج بدست آمده در
اين مطالعه نشاندهنده اين موضوع بود که ماندگاری بر پايه انتظارات عامل بسیار مهمی در
پايداری تورم در برزيل بوده است .خلیلی عراقی و همکاران ( )8939به بررسی الگوی رفتاری
کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه پرداختند .نتايج اين مطالعه در مورد توزيع ثروت و میل
نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی میباشد .اين دو بخش شامل شوکهای درآمدی
نامطمئن و دارايیهای متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهیهای مختلف است .در مدل
طراحی شده ،اثرات غیر مستقیم ناشی از سیاست پولی پیشبینی نشده از طريق يک رويکرد تعادل
عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد .نتايج اين مطالعه بیانگر اين بود که در رويکرد
1.

)Nuño and Tomas (2017
)Dyrda and Pedroni (2014
)3. MachadoI and Savino (2014
2.
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کارگزاران نوعی کینزين جديد نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزين جديد قضیه برابری
بدهی ريکاردويی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش
متغیرهای کالن اقتصادی به شوک سیاست پولی میباشد .همچنین بر اساس نتايج بدست آمده از
اين مطالعه تحت شرايط صالحديدی ،تالش مقام پولی برای توزيع مجدد ثروت به سمت
خانوارهای قرضگیرنده که دارای مطلوبیت نهائی باالتری از خالص ثروت میباشند ،منجر به
تغییرات در تورش تورمی میشود .اين در حالی است که تحت شرايط قاعده ،سیاست پولی دارای
اثرات توزيعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی میشود .خلیلی عراقی و
گودرزی ( )8931به بررسی پايداری تورم در ايران با رويکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در
مدلهای تعادل عمومی پويای تصادفی پرداختند .چنانچه متغیری در اثر وارد شدن يک شوک از
روند میانگین خود منحرف شده و برای مدتی طوالنی در وضعیت جديد باقی بماند ،آن متغیر
دارای رفتاری بادوام ،پايدار و يا ماندگار است .در شرايط پايداری تورم ،انتظارات تورمی عامالن
اقتصادی گذشتهنگر میشود لذا بانک مرکزی میبايست باه منظور افزايش اعتبار و مقبولیت
سیاستهای خود ،انتظارات تورمی را مطابق با فرآيند آيندهنگر هدايت کرده و در عین حال نسبت
به تعديل تدريجی آن با احتیاط و اما پیوسته اقدام کند ،زيرا در اين حالت ،اجرای روش
هدفگذاری تورم به منظور کاهش تورم ،بدون هزينه نیست و اعتبار سیاست ضد تورمی بالفاصله
به دنبال اتخاذ هدف تورمی حاصل نمیشاود .در اين مقاله به تحلیل و بررسی سیاست پولی در
کشور پرداخته شده تا به تبع آن ماندگاری و پايداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران
اقتصادی مورد ارزيابی قرار گیرد .نتايج نشان داد با توجه به اين موضوع که انتظارات تورمی افراد
در کشور عامل بسیار مهمی در ماندگاری تورم میباشد در صورتی که نرخ تورم کاهش يابد به
دلیل ماندگاری و پايداری در تورم ،کاهش نرخ تورم در بلندمدت رخ میدهد .همچنین بانک
مرکزی میتواند با وجود رفتار ناهمگن کارگزارن اقتصادی و پايداری تورم با اتخاذ قاعده
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.
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 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3خانوارها
در اقتصاد تعداد زيادی ( )Nخانوار وجود دارند که در صدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود باا
توجه به قید بودجهای که با آن مواجه هستند ،میباشند .فرض میشود که پول نیز در تابع مطلوبیت
خانوارها وجود دارد .با فرض ناهمگن بودن خانوارها ،و اينکه خانوارها در پیشبینای مقاادير آتای
متغیرها به صورت متفاوت عمل میکنند ،تابع مطلوبیت انتظاری به صورت زيار مایباشاد (خلیلای
عراقی و همکاران:)3 :8939 ،
−

𝑏1−

𝑀

𝛾

1

𝑀

𝑡𝜏−
∞∑ 𝑡𝑖𝜀 = ) 𝑡𝑙 max 𝑈 (𝑐𝑡 , 𝑃𝑡 ,
) 𝑡𝑃 ( 𝑏(1−𝜎 (𝑐𝑡 )1−𝜎 + 1−
𝛽 𝑡=𝜏
𝑡

𝑡

𝜅
) 𝜓(𝑙 )1+
𝑡 𝜓1+

()4

با توجه به قید بودجهای که در هر دوره زمانی با آن مواجه است:
()1

𝑁𝑐𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑚𝑡 = 𝑤𝑡 𝑙𝑡 + 𝑅𝑡−1 𝑏𝑡−1 + 𝑚𝑡−1 + Ω𝑇𝑡 + Ω
𝑡𝑧 𝑡 +

در تابع مطلوبیت خانوار نمونه 𝜀𝑖𝑡 ،بیانگر روند تصادفی شکلگیری انتظارات 𝛽 ،نماد نرخ تنزيل
زمانی 𝑐 ،مصرف کل خانوار 𝑀 ،ذخیره اسمی پول 𝑃 ،سطح عمومی قیمتها (قیمت سبد کاالی
نهايی مصرفکنندگان) 𝑙 ،عرضه نیروی کار 𝑤𝑡 ،دستمزد حقیقی 𝑧𝑡 ،بیانگر پرداخت انتقالی
𝑁 Ωو 𝑡𝑇 Ωبیانگر سود ناشی از بخش کاالهای مبادلهای و غیر قابل مبادله𝜎 ،
دولت به خانوارها𝑡 ،

بیانگر ريسکگريزی نسبی خانوار 𝑏 ،کشش تقاضای پول 𝜓 ،کشش عرضه نیروی کار 𝑏𝑡 ،بیانگر
اوراق دولتی در دست خانوارها بوده و  𝑚𝑡−1بیانگر مانده نقدی خانوارها میباشد که از دوره قبل
منتقل شده است و 𝑡 نماد دوره زمانی است.
در اين مدل فرض شده است که دو نوع خانوار وجود دارد ،نوع اول ( 𝑒𝑛) دارای عقالنیت

کامل8

بوده و نوع دوم ( 𝑒𝑛  )1 −دارای عقالنیت محدود 1میباشند .در اين حالت پیشبینیهای افراد به
صورت زير میباشد:

Perfect Rational
Boundedly Rational

1.
2.
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کارگزاران دارای عقالنیت کامل:

𝑡𝜏−
∞∑ 𝑡𝐸
xτ
𝛽 𝑡=𝜏

کارگزاران دارای عقالنیت محدود:

=

𝑡𝜏−
∞∑ 𝑡𝑖𝜀
xτ
𝛽 𝑡=𝜏

1

𝑡𝜏−
∞∑ 𝑡𝑖𝜀
𝑡xτ = 1−𝛽 𝜃𝑖,𝑥,
𝛽 𝑡=𝜏

میانگین پیشبینی:
∫ 𝜃𝑖,𝑥,𝑡 𝑑𝑖 = 𝑥𝑡−1
𝑖

در معادله فوق 𝑡 𝜃𝑖,𝑥,بیانگر مجموعه اطالعات در دسترس فرد  iدر دوره  tبرای  Nمتغیر اقتصادی
میباشد.
 -2-3تولیدکنندگان
 -1-2-3بخش کاالهای غیر قابل مبادله
بخش کاالهای غیر قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است .فرآيند تولید برای
بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است (زمان زاده و جاللی نائینی:)89 :8931 ،
𝐺𝛼

𝑁

𝑁

𝛼) 𝑁 𝑙( 𝛼𝑁 )1−
𝐺
𝑦𝑡𝑁 = 𝑧 𝑁 (𝑘𝑡−1
(𝑘𝑡−1
)
𝑡

()9

به طوری که 𝐺 𝛼 بیانگر کشش تولید نسبت به سرمايه بخش عمومی 𝑧 𝑁 ،پارامتر اندازه بهرهوری،
𝑁𝑡𝑦 تولید بخش غیر قابل مبادله 𝑙𝑡𝑁 ،نیروی کار فعال در بخش تولید کاالهای غیر قابل مبادله و

𝐺
𝑁
 𝑘𝑡−1موجودی سرمايه
 𝑘𝑡−1موجودی سرمايه فیزيکی در بخش تولید کاالهای غیر قابل مبادله و

مربوط به تولید کاالهای عمومی است .سرمايه بخش خصوصی به صورت زير در نظر گرفته شده
است:
2

()1

𝑁𝑡𝑖 ] )− 1

𝑁𝑡𝑖 𝑁𝜅
𝑁(
2 𝑖𝑡−1

𝑁
𝑘𝑡𝑁 = (1 − 𝛿 𝑁 )𝑘𝑡−1
+ [1 −
𝑁
𝑍𝑡𝑁 = 𝜌𝑍 𝑍𝑡−1
𝑍𝑡𝜀 +

به طوری که  𝜅 𝑁 > 0پارامتر تعديل هزينه سرمايهگذاری میباشد.
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بنگاه نوعی فرض شده در بخش تولید کاالهای غیر قابل مبادله حداکثرکننده سود بر اساس
مطلوبیت نهائی خانوارها به صورت زير میباشد:
()3

𝑡
𝑁 𝑁
𝑁 𝑁
𝑁
𝑁 𝑁
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑃𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑃𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

𝑡𝜆 𝑡 𝛽 ،بیانگر ارزش حال مطلوبیت نهايی خانوارها در دوره  tاست .به طوری که  ιبیانگر مشکالت
و عدم تمايل بنگاه در سرمايهگذاری میباشد يا به عبارت ديگر اين پارامتر را میتوان به عنوان
مالیات مقطوع اخذ شده از بنگاه در نظر گرفت 𝑃𝑡𝑁 ،شاخص قیمت در بخش کاالهای غیر قابل
مبادله میباشد .بعد از معرفی بخش غیر قابل مبادله در اقتصاد در ادامه به معرفی تولیدکننده نهائی و
واسطه در بخش غیر قابل مبادله پرداخته شده است.
 -2-2-3تولیدکنندگان کاالی نهایی غیر قابل مبادله
فرض میشود تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی غیر قابل مبادله وجود دارند که با ترکیب
انواع کاالهای واسطهای غیر قابل مبادله ،يک سبد کاالی نهايی غیر قابل مبادله را که مورد
تقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی است ،تولید میکنند و تحت شرايط رقابت کامل به فروش
میرسانند .هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی غیر قابل مبادله ،حداکثر نمودن تابع سود:
()89

1

𝑖𝑑)𝑖( 𝑁𝑡𝑦)𝑖( 𝑁𝑡𝑃 ΠtN = 𝑃𝑡𝑁 𝑦𝑡𝑁 − ∫0

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است.
𝑛𝜃

()88

𝜃𝑛−1
𝜃𝑛−1
1
] 𝑖𝑑 𝑛𝜃 )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 [∫0

=

𝑁𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝑁 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی غیر قابل مبادله 𝑦 𝑁 (𝑖) ،تقاضای هر يک از
کاالهای واسطه غیر قابل مبادله و )𝑖( 𝑁𝑝 قیمت هر يک از کاالهای واسطه غیر قابل مبادله
میباشد .در تابع تولید 𝜃𝑛 ،کشش جانشینی میان کاالهای واسطه غیر قابل مبادله در فرآيند تولید
است .معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی پ
()81

از خالصه نمودن عبارت است از:
𝑁𝑡𝑦

𝑛𝜃−

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑁𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦
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1

1
𝑛𝜃1−
] 𝑖𝑑 𝑛𝜃[∫0 𝑝𝑡𝑁 (𝑖)1−

()89

=

𝑁𝑡𝑝

معادله ( )81بیانگر تقاضای کاالهای واسطه  iمیباشد که تابعی مستقیم از تولید کاالی نهايی غیر
قابل مبادله و معکوس از قیمت نسبی کاالی واسطه  iبه قیمت کاالی نهايی غیر قابل مبادله است.
معادله ( )89نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی نهايی غیر قابل مبادله است که در واقع میانگین
وزنی قیمت کاالهای واسطه غیر قابل مبادله میباشد.
 -3-2-3تولیدکنندگان کاالی واسطه غیر قابل مبادله
تولیدکنندگان کاالی واسطه غیر قابل مبادله ،محصوالت خود را به تولیدکنندگان کاالی نهايی
غیر قابل مبادله میفروشند .از آنجا که در فرآيند تولید کاالی نهايی غیر قابل مبادله ،کاالهای
واسطه غیر قابل مبادله به صورت ناقص جانشین يکديگر هستند ،بنابراين هر تولیدکننده کاالی
واسطه غیر قابل مبادله ،دارای قدرت قیمتگذاری برای محصول خود میباشد .در واقع
تولیدکنندگان کاالی واسطه غیر قابل مبادله ،نه در شرايط رقابت کامل ،بلکه تحت شرايط رقابت
انحصاری فعالیت می نمايند .هر تولیدکننده واسطه ،محصول خود را با استخدام نیروی کار و
سرمايه از سوی خانوارها تولید مینمايد .در عین حال هر تولیدکننده واسطه با يک هزينه تعديل
قیمت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب تولید کاالی نهايی غیر قابل مبادله اندازهگیری
میشود (والش.)149 :1999 ،8
2

𝑁𝑡𝑦 )− 1

()84

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑃
)𝑖( 𝑁 𝑡 𝑁 (
2 𝜋 𝑃𝑡−1

که در آن )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 بیانگر قیمت کاالی واسطه  iو 𝑁 𝜋 بیانگر نرخ تورم پايدار 1میباشد .بنابراين
تابع تولید هر تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله عبارت است از:
()81

𝑡𝑎𝑎 𝜔 𝑐𝑔𝑝

𝑒 )

𝑁
𝑦𝑡𝑁 (𝑖) = 𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

)Walsh (2000
Steady State

1.
2.
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که در آن )𝑖( 𝑁𝑡𝑦 میزان تولید کاالی واسطه  𝑘 𝑁 ،iمیزان سرمايه استخدامی در تولید  𝐿𝑁 ،iمیزان
نیروی کار استخدامی در تولید  𝑎 ،iنماد سطح تکنولوژی تولید و 𝑡𝑎𝑎 𝑒 بیانگر شوکهای موقت
بهرهوری عوامل تولید است .تکنولوژی تولید (𝑎) دارای فرآيند خودتوضیحی با ريشه واحد است
که به صورت برونزا تعیین میشود:
𝑎𝑡𝜀 𝑎𝑡 = 𝜌𝑎 𝑎𝑡−1 +

()86

با توجه به اينکه تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله در شرايط رقابت انحصاری فعالیت
مینمايد و از قدرت قیمت گذاری محصول خود برخوردار است ،تولیدکننده با توجه به تقاضای
𝑛𝜃−
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
) 𝑁𝑡𝑦
𝑁
𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦( ،قیمت محصول خود را تعیین

محصول خود به صورت

مینمايد .بنابراين تابع سود هر تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله عبارت است از:
𝑛𝜃−
𝑘
)𝑖( 𝑁
𝑦𝑡𝑁 ) − 𝑊𝑡 𝐿𝑁𝑡 (𝑖) − 𝑅𝑡−1
𝑃𝑡−1 𝑘𝑡−1

()89

2

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑁𝑡𝑃

(( )𝑖( 𝑁𝑡𝑃 = )𝑖( 𝑁𝑡𝜋

𝑛𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
−
𝑁𝑡𝑦 )− 1
𝑁 𝑁 (
)𝑖( 2 𝜋 𝑃𝑡−1

به عالوه از آنجا که بنگاههای تولیدکننده واسطه تحت مالکیت خانوارها هستند و در شرايط
رقابت انحصاری از سود برخوردارند ،هر بنگاه تولیدکننده درصدد حداکثرسازی ارزش بنگاه خود
با تعیین متغیرهای نیروی کار ،سرمايه و قیمت محصول:
∞

)𝑖( 𝑡𝑁𝐿 𝑡𝑊 𝐸𝑡 ∑ 𝛽 𝑡 𝜆𝑡 (𝑃𝑡𝑁 (𝑖)𝑦𝑡𝑁 (𝑖) −
()81

𝑡

2

𝜑
)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
𝑘
𝑛 )𝑖( 𝑁
− 𝑅𝑡−1
𝑃𝑡−1 𝑘𝑝𝑡−1
) 𝑁𝑡𝑦 )− 1
𝑁 𝑁 (
)𝑖( 2 𝜋 𝑃𝑡−1

با توجه به قید تولید است.
()83

𝜔 𝑐𝑔𝑝

)

𝑁
𝑦𝑡𝑁 = 𝑎𝑎𝑡 𝑎𝑡 𝑘𝑡−1
𝑡𝑦( 𝛼(𝑖)𝛼 𝐿𝑁𝑡 (𝑖)1−

𝑛𝜃−

)𝑖( 𝑁𝑡𝑃
)
𝑁𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑁𝑡𝑦
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که در آن 𝑡𝜆 𝑡 𝛽 ،بیانگر ارزش حال مطلوبیت نهايی خانوارها در دوره  tمیباشد.
معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکننده کاالی واسطه غیر قابل مبادله نسبت به متغیرهای نیروی
کار ،سرمايه و قیمت محصول پ

از خالصه نمودن عبارت است از:8
)𝛼(1−

()19

𝛼
𝑊

=

𝑁𝐿 𝑡𝑊
𝑡

𝑘 P
𝑁
𝑅𝑡−1
t−1 𝑘𝑡−1

1

= (1−𝜃𝑛)(1−𝛼) [−𝜃𝑛 𝑃𝑁𝑡 +
𝑡

𝑁
𝑁
𝑁𝐿 𝜎𝑐 −
𝑃𝑡+1
𝑃𝑡+1
𝑡𝑃 𝑡+1
(
)
(
𝑁
𝑁
𝑁
𝑡𝑃 𝑁𝜋 𝑡𝑃 𝑡𝐿
𝑁𝑡𝑃 𝑁𝜋
𝑡 𝑡+1

𝑊

𝜑𝑛 (𝛽𝐸𝑡 ( 𝑃𝑡+1 𝑐𝑡+1
𝜎−

− 1)) −

()18

𝑁𝑡𝑦
𝑁𝐿
𝑡

]))− 1

𝑡𝑊
𝑁𝑡𝑃
𝑁𝑡𝑃
(
)
(
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁
𝑃𝑡 𝜋 𝑃𝑡−1
𝜋 𝑃𝑡−1

معادله ( ) 83بیانگر نسبت بهینه هزينه نیروی کار به هزينه سرمايه و معادله ( )89به نحوی بیانگر
منحنی فیلیس
𝑁𝜋 =

𝑁
𝑃𝑡+1
𝑁𝑡𝑃

منحنی فیلیس

کینزينهای جديد 1در بخش غیر قابل مبادله است .در بلندمدت که =
𝑊

𝑛𝜃−

است ،معادله ( )18به معادله 𝑡𝑁𝑃 )𝛼= (1−𝜃𝑛)(1−
𝑡

𝑁𝑡𝑦
𝑁𝐿
𝑡

𝑁𝑡𝑃
𝑁
𝑃𝑡−1

بدل خواهد شد که بیانگر

عمودی است (زمان زاده و همکاران.)91 :8939 ،

 -4-2-3بخش کاالهای قابل مبادله
بخش کاالهای قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است .فرآيند تولید برای
بنگاه نمونه به صورت زير در نظر گرفته شده است:9
()11

𝐺𝛼

𝑇

𝑇

𝛼) 𝑇 𝑙( 𝛼𝑇 )1−
𝐺
𝑦𝑡𝑇 = 𝑧𝑡𝑇 (𝑘𝑡−1
(𝑘𝑡−1
)
𝑡

𝑍𝑡𝜀

+

𝑇𝑡𝑧 𝑧𝜌

=

𝑇𝑡𝑧

به طوری که 𝑇𝑡𝑧 شوک بهرهوری در بخش کاالهای قابل مبادله میباشد که بر اساس فرآيند
يادگیری حین انجام کار بستگی به تولید کاالی قابل مبادله در دوره قبل دارد:

1.

)Senbeta (2011
New Keynesian Philips Curve
)3. Dib & Phaneuf (2001
2.
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𝑇
𝑇
𝑙𝑛𝑧𝑡𝑇 = 𝜌𝑧𝑇 𝑙𝑛𝑧𝑡−1
+ 𝑑𝑙𝑛𝑦𝑡−1

()19

سرمايه بخش خصوصی مورد استفاده در بخش قابل مبادله به صورت زير در نظر گرفته شده است:
2

𝑇𝑡𝑖 ] )− 1

()14

𝑇𝑡𝑖 𝑇𝜅
𝑇(
2 𝑖𝑡−1

𝑇
𝑘𝑡𝑇 = (1 − 𝛿 𝑇 )𝑘𝑡−1
+ [1 −

به طوری که  𝜅 𝑇 > 0پارامتر تعديل هزينه سرمايهگذاری میباشد و هر بنگاه حداکثرکننده ارزش
حال سود به صورت زير میباشد:
()11

𝑡
𝑁
𝑇 𝑇
𝑇
𝑇
∞∑ 𝑡𝐸
] 𝑡𝑌 𝑡𝑠𝜄 𝑡=0 𝛽 𝜆𝑡 [(1 − 𝜄)(𝑠𝑡 𝑦𝑡 ) − 𝑤𝑡 𝑙𝑡 − 𝑖𝑡 +

با توجه به معرفی کلی بخش قابل مبادله در اقتصادی تولیدکننده نهائی و واسطه در بخش قابل
مبادله به صورت زير تعريف شده است.
 -5-2-3تولیدکنندگان کاالی نهایی
فرض میشود که تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی وجود دارند که با ترکیب کاالهای نهايی
قابل مبادله 8و غیر قابل مبادله ،1کاالی نهايی را که به مصرف خانوارها میرسد ،تولید نموده و
تحت شرايط رقابت کامل به فروش میرسانند .هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی ،حداکثر نمودن
تابع سود:
) 𝑁𝑡𝑦 𝑁𝑡𝑝 Π𝑡D = Pt 𝑦𝑡𝐷 − (𝑝𝑡𝑇 𝑦𝑡𝑇 +

()16

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت 9است:
()19

𝜈
𝜈𝜈−1 1−

)

𝜈 ) 𝑁𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾( +

𝜈−1

𝜈 ) 𝑇𝑡𝑦(

1
𝜈

)𝛾 = ((1 −

𝐷𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝐷 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی 𝑦 𝑇 ،تقاضای کل کاالی قابل مبادله𝑦 𝑁 ،

تقاضای کل کاالی غیر قابل مبادله 𝑝𝑇 ،قیمت کاالی قابل مبادله و 𝑁𝑝 قیمت کاالی غیر قابل
1.

Tradable
Non Tradable
)3. Constant Elasticity of Substitution (CES
2.
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مبادله است .در تابع تولید 𝛾 ،سهم کاالی غیر قابل مبادله در هزينه کل کاالی نهايی و 𝜈 بیانگر
کشش جانشینی میان کاالی قابل مبادله و غیر قابل مبادله در فرآيند تولید است .معادالت حاصل از
از خالصه نمودن عبارت است از:

بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی با فرض تشابه آنها و پ

𝐷𝑡𝑦

()11

𝜈−

𝑇𝑃

) 𝑡𝑦𝑡𝑇 = (1 − 𝛾) ( P
t

𝜈−

𝐷𝑡𝑦

()13

𝑁𝑃

) 𝑡𝑦𝑡𝑁 = 𝛾 ( P
t

1
𝜈1−

) 𝜈Pt = ((1 − 𝛾)(𝑃𝑡𝑇 )1−𝜈 + 𝛾(𝑃𝑡𝑁 )1−

()99

معادله ( )11بیانگر تابع تقاضای کاالی قابل مبادله ،معادله ( )13بیانگر تابع تقاضای کاالی غیر قابل
مبادله و معادله ( ،) 99معادله تعیین قیمت کاالی نهايی است که در واقع میانگین وزنی از قیمت
کاالی قابل مبادله و غیر قابل مبادله میباشد.
 -6-2-3تولیدکنندگان کاالی نهایی قابل مبادله
فرض میشود که تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی قابل مبادله وجود دارند که با ترکیب
کاالهای قابل مبادله داخلی و کاالی قابل مبادله خارجی (کاالی وارداتی) ،کاالی نهايی قابل
مبادله را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی است ،تولید نموده و تحت شرايط رقابت
کامل به فروش میرسانند .هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی قابل مبادله ،حداکثر نمودن تابع سود:
) 𝑇𝐹𝑡𝑦 𝑇𝐹𝑡𝑝 Π𝑡𝑇 = Pt 𝑦𝑡𝑇 − (𝑝𝑡𝐻𝑇 𝑦𝑡𝐷𝑇 +

()98

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:
𝜂
𝜂𝜂−1 1−

()91

)

𝜂 ) 𝑇𝐹𝑡𝑦(

1
𝜂

)𝜆( +

𝜂−1

𝜂 ) 𝑇𝐷𝑡𝑦(

1
𝜂

)𝜆 = ((1 −

𝑇𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝑇 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی قابل مبادله 𝑦 𝐷𝑇 ،تقاضای کل کاالی قابل
مبادله داخلی و 𝑇𝐹 𝑦 تقاضای کل کاالی وارداتی 𝑝𝐻𝑇 ،قیمت کاالی قابل مبادله داخلی و 𝑇𝐹𝑝

قیمت کاالی غیر قابل مبادله خارجی است .در تابع تولید 𝜆 ،سهم کاالی وارداتی در هزينه کل
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کاالی نهايی قابل مبادله و 𝜂 کشش جانشینی میان کاالی قابل مبادله داخلی و وارداتی در فرآيند
تولید است.
معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی با فرض تشابه آنها و پ

از خالصه نمودن

عبارت است از:
𝑇𝑡𝑦

()99
()94
()91

𝜂−

𝑇𝐻𝑃

) 𝑇 𝑡𝑃 ( )𝜆 𝑦𝑡𝐷𝑇 = (1 −
𝑡

𝜂−
𝑇𝐹𝑡𝑃
𝑇𝑡𝑦 )
𝑇
𝑡𝑃

( 𝜆 = 𝑇𝐹𝑡𝑦

1
𝜂1−

) 𝜂𝑃𝑡𝑇 = ((1 − 𝛾)(𝑃𝑡𝐻𝑇 )1−𝜂 + 𝛾(𝑃𝑡𝐹𝑇 )1−

معادله ( )99بیانگر تابع تقاضای کاالی قابل مبادله داخلی ،معادله ( )94بیانگر تقاضای کاالی قابل
مبادله خارجی و معادله ( ،)91معادله تعیین قیمت کاالی نهايی قابل مبادله است که در واقع
میانگین وزنی از قیمت کاالی قابل مبادله داخلی و خارجی میباشد.
 -7-2-3تولیدکنندگان کاالی نهایی قابل مبادله داخلی
فرض میشود تعداد زيادی تولیدکننده کاالی نهايی قابل مبادله داخلی وجود دارند که با ترکیب
انواع کاالهای واسطهای قابل مبادله داخلی ،يک سبد کاالی نهايی قابل مبادله داخلی را که مورد
تقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی قابل مبادله است ،تولید میکنند و تحت شرايط رقابت کامل
به فروش میرسانند .هدف هر تولیدکننده کاالی نهايی قابل مبادله داخلی ،حداکثر نمودن تابع
سود:
()96

1

𝑖𝑑)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑦)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑃 ΠtHT = 𝑃𝑡𝐻𝑇 𝑦𝑡𝐻𝑇 − ∫0

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:
𝜃ℎ

()99

𝜃ℎ−1
𝜃ℎ−1
1
] 𝑖𝑑 [∫0 𝑦𝑡𝐻𝑇 (𝑖) 𝜃ℎ

=

𝑇𝐻𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝐻𝑇 ،نماد عرضه کل کاالی نهايی قابل مبادله داخلی 𝑦 𝐻𝑇 (𝑖) ،تقاضای هر يک
از کاالهای واسطه قابل مبادله داخلی و )𝑖( 𝑇𝐻𝑝 قیمت هر يک از کاالهای واسطه قابل مبادله
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داخلی میباشد .در تابع تولید 𝜃ℎ ،کشش جانشینی میان کاالهای واسطه قابل مبادله داخلی در
از خالصه نمودن عبارت

فرآيند تولید است .معادالت حاصل از بهینهيابی تولیدکنندگان نهايی پ
است از:
()91

−𝜃ℎ
)𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑃
)
𝑇𝐻𝑡𝑦
𝑇𝐻
𝑡𝑃

()93

] 𝑖𝑑 𝑝𝑡𝐻𝑇 = [∫0 𝑝𝑡𝐻𝑇 (𝑖)1−𝜃ℎ

( = )𝑖( 𝑇𝐻𝑡𝑦

1
1−𝜃ℎ

1

معادله ( )91بیانگر تقاضای کاالهای واسطه  iمیباشد که تابعی مستقیم از تولید کاالی نهايی قابل
مبادله داخلی و معکوس از قیمت نسبی کاالی واسطه  iبه قیمت کاالی نهايی قابل مبادله داخلی
است .معادله ( ) 93نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی نهايی قابل مبادله داخلی است که در واقع
میانگین وزنی قیمت کاالهای واسطه قابل مبادله داخلی میباشد.
 -8-2-3واردات کاالهای قابل مبادله خارجی
فرض میشود تعداد زيادی واردکننده داخلی وجود دارند که با ترکیب کاالهای کشورهای
مختلف ،يک سبد کاالی وارداتی را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کاالی نهايی قابل مبادله
است ،تولید میکنند و تحت شرايط رقابت کامل به فروش میرسانند .هدف هر واردکننده،
حداکثر نمودن تابع سود:
()49

1

𝑗𝑑)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑃)𝑗( 𝑡𝜆 ΠtFT = 𝑃𝑡𝐹𝑇 𝑦𝑡𝐹𝑇 − ∫0

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:
𝑓𝜃
𝜃𝑓−1

()48

]𝑗𝑑

𝜃𝑓−1

1

1
𝑓𝜃 )𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦 𝑓𝜃)𝑗( 𝑡𝜆 [∫0

= 𝑇𝐹𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝐹𝑇 ،نماد عرضه کل کاالی وارداتی 𝑦 𝐹𝑇 (𝑗) ،تقاضای کاالی وارداتی از کشور
jام 𝑝𝐹𝑇 (𝑗) ،قیمت کاالی وارداتی از کشور jام و )𝑗( 𝑡𝜆 سهم کشور  jدر هزينه کل واردکننده
میباشد و فرض میشود يک متغیر ساختاری است .در تابع تولید 𝜃𝑓 ،نماد کشش جانشینی میان
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کاالهای وارداتی کشورهای مختلف در فرآيند تولید است .معادالت حاصل از بهینهيابی
تولیدکنندگان نهايی پ

از خالصه نمودن عبارت است از:

()41

𝑓𝜃−
)𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑃
)
𝑇𝐹𝑡𝑦
𝑇𝐹
𝑡𝑃

()49

]𝑗𝑑 𝑓𝜃𝑝𝑡𝐹𝑇 = [∫0 𝜆𝑡 (𝑗)𝑝𝑡𝐹𝑇 (𝑗)1−

( )𝑗( 𝑡𝜆 = )𝑗( 𝑇𝐹𝑡𝑦

1
𝑓𝜃1−

1

معادله ( )41بیانگر تقاضای کاالهای وارداتی از کشور  jمیباشد که تابعی مستقیم از واردات و
معکوس از قیمت نسبی کاالی وارداتی کشور  jنسبت به قیمت کاالی وارداتی است .معادله ()49
نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی وارداتی است که در واقع میانگین وزنی قیمت کاالهای
وارداتی از کشورهای مختلف است .در عین حال قیمت کاالی وارداتی به پول داخلی ( 𝑇𝐹𝑡𝑃) برابر
قیمت کاالی وارداتی به پول خارجی ( 𝐹𝑡𝑃) ،ضر در نرخ اسمی ارز ( 𝑡𝑅𝐸) میباشد:
𝐹𝑡𝑃 ∗ 𝑡𝑅𝐸 = 𝑇𝐹𝑡𝑃

()44

فرض میشود قیمت کاالی خارجی دارای يک فرآيند خودتوضیحی دارای ريشه واحد است:
()41

𝑓𝑝𝑒1+𝜌𝑝𝑓 𝐹 −𝜌𝑝𝑓 𝐺𝑃𝐹+
𝑡
𝑝𝑡−2
𝑒

𝐹
𝑝𝑡𝐹 = 𝑝𝑡−1

 -9-2-3صادرات کاالی نهایی قابل مبادله داخلی
تعداد زيادی واردکننده خارجی وجود دارند که متقاضی کاالی نهايی قابل مبادله داخلی هستند.
واردکنندگان خارجی نیز مانند واردکنندگان داخلی با ترکیب کاالهای قابل مبادله خارجی از
کشورهای مختلف ،يک سبد کاالی نهايی قابل مبادله را تولید نموده و در کشور خود به فروش
میرسانند .هدف هر واردکننده خارجی در کشور نمونه  ،kحداکثر نمودن تابع سود (ياوری و
همکاران:)64 :8939 ،
()46

1

𝑗𝑑)𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦)𝑗( 𝐹𝑡𝑃)𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 ΠtF (𝑘) = 𝑃𝑡𝐹 (𝑘)𝑦𝑡𝐹 (𝑘) − ∫ 0

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:
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𝑘𝜃

1
𝜃𝑘−1
𝜃𝑘−1
1
]𝑗𝑑 𝑘𝜃 )𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦 𝑘𝜃)𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 [∫0

()49

= )𝑘( 𝐹𝑡𝑦

که در تابع سود 𝑦 𝐹 (𝑘) ،نماد عرضه کل کاالی وارداتی از سوی واردکنندگان کشور 𝑃𝑡𝐹 (𝑘) ،k

قیمت کاالی وارداتی در کشور  𝑦 𝐹 (𝑘𝑗) ،kتقاضای واردکنندگان کشور  kاز کاالهای وارداتی
کشور  𝑝𝐹 (𝑗) ،jقیمت کاالی وارداتی از کشور  jو )𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 بیانگر سهم کشور  jدر هزينههای
واردکننده کشور  kمیباشد .در تابع تولید 𝜃𝑘 ،نماد کشش جانشینی میان کاالهای وارداتی
کشورهای مختلف در فرآيند تولید واردکننده خارجی است .معادالت حاصل از بهینهيابی
واردکننده خارجی کشور  kپ

از خالصه نمودن عبارت است از:
)𝑘( 𝐹𝑡𝑦

()41

𝑘𝜃−

)𝑗( 𝐹𝑃

))𝑘(𝐹𝑡𝑃( )𝑗𝑘( 𝑡∗𝜆 = )𝑗𝑘( 𝐹𝑡𝑦
𝑡

1
𝑘𝜃1−

1

]𝑗𝑑 𝑘𝜃𝑝𝑡𝐹 (𝑘) = [∫0 𝜆∗𝑡 (𝑘𝑗)𝑝𝑡𝐹 (𝑗)1−

()43

معادله ( )41بیانگر تقاضای کاالهای وارداتی کشور  jاز سوی کشور  kمیباشد .معادله ( )43نیز
بیانگر معادله تعیین قیمت کاالی نهايی وارداتی در کشور  kاست که در واقع میانگین وزنی قیمت
کاالهای وارداتی تمام کشورها است .بايد توجه داشت که تقاضای کاالی وارداتی کشور  jاز
کشور  ،kدر واقع صادرات کشور  jبه کشور  kمحسو میشود .اگر فرض کنیم صادرات کاالی
قابل مبادله داخلی به کشور  kبرابر معادله ( )41باشد و با فرض مشابه بودن کشورها ،صادرات
کاالی قابل مبادله داخلی به خارج برابر است با:
()19

𝐹𝑡𝑦

𝑘𝜃−
𝑇𝐻∗𝑡𝑃
)
𝐹𝑡𝑃

( 𝑡∗𝜆 = 𝑘𝑑)𝑘( 𝐹𝑡𝑦

𝑘𝜃−

𝑇𝐻∗𝑃

1

))𝑘( 𝑡𝐹𝑃( )𝑘( 𝑡∗𝜆 𝑦𝑡𝐸𝑋𝑇 = ∫0
𝑡

بنابراين صادرات کاالی قابل مبادله داخلی به خارج تابعی مستقیم از حجم صادرات جهانی ( 𝐹𝑡𝑦)
و معکوس از قیمت نسبی کاالی قابل مبادله داخلی به قیمتهای جهانی است ،که در آن قیمت
کاالی قابل مبادله داخلی به واحد پول خارجی ( 𝑇𝐻∗𝑡𝑃) برابر است با:
()18

حجم صادرات جهانی در اين الگو متغیری برونزا است:

𝑇𝐻𝑡𝑃
𝑡𝑅𝐸

= 𝑇𝐻∗𝑡𝑃
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𝑡𝑓𝑦𝑒 𝑒 𝐹𝑆𝑡𝑦 = 𝐹𝑡𝑦

()11

که در آن 𝐹𝑆 𝑦 نماد روند پايدار صادرات جهانی و 𝑓𝑦𝑒 شوکهای صادرات جهانی است.
همچنین فرض میشود که سهم پايدار کشور در صادرات جهانی ( ∗𝜆) با توجه به نسبت روند
پايدار صاردات کشور به روند پايدار صادرات جهانی تعديل میگردد:
𝑇𝑋𝐸𝑆𝑡𝑦
𝐹𝑆𝑡𝑦

()19

= 𝑡∗𝜆

 -3-3سیاستگذار مالی (دولت)
ابتدا فرض میشود که قید بودجه دولت به صورت زير میباشد (توکلیان:)991 :8939 ،
()14

𝑔

∗
Tt + 𝑠𝑡 (1 + 𝑟 ∗ )𝐹𝑡−1
∗𝑡𝐹 𝑡𝑠 = 𝑝𝑡 𝐺𝑡 + 𝑍𝑡 + (𝑅𝑡−1 − 1)𝐵 +

به طوری که در معادله فوق 𝑡𝑇 بیانگر مالیات است .همچنین ∗𝑡𝐹 ارزش دارايیهای خارجی بوده،
𝑡𝐺 مخارج دولت با قیمتهای نسبی 𝑔𝑡𝑝 ،و 𝑡𝑍 مجموع پرداختهای انتقالی به خانوارها میباشد.

با معرفی قید بودجه دولت در ادامه به معرفی هزينههای دولت در بخش کاالهای عمومی پرداخته
شده است .فرض میکنیم که میزان هزينههای اسمی دولت نه تحت يک فرآيند بهینهيابی
اقتصادی ،بلکه تحت فرآيندهای سیاسی بودجهريزی و به صورت برونزا تعیین میگردد و در عین
حال تحت تأثیر شوکهای نفتی نیز قرار دارد:
()11

) 𝐺𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑂𝑃 +
𝑡
𝑡

𝜌𝐺𝑡 = 𝐺𝑡−11+𝜌𝑔 𝐺𝑡−2 −𝜌𝑔 𝑒 (𝐺𝐺+

مخارج دولت در دو بخش جاری ( 𝑡𝐶𝐺) و عمرانی ( 𝑡𝐼𝐺) به صورت زير میباشد:
()16

𝑡𝐼𝐺 𝐺𝑡 = 𝐺𝐶𝑡 +

که در اين رابطه فرض میشود سرمايهگذاری در سرمايه دولتی به تدريج در طول زمان شکل
می گیرد و بنابراين سرمايه دولتی تا چندين دوره قابل بکارگیری نخواهد بود .با اين تصريح زمانبر
برای سرمايهگذاری دولتی میتوان تأثیر تأخیرهای بوجود آمده در پروژههای عمرانی دولت بر
اقتصاد را به خوبی نشان داد .برای مشخص کردن تأخیر بین زمان تصويب پروژه عمرانی دولت و
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زمان به ثمر نشستن اين سرمايهگذاری به شکل سرمايه ،بهتبعیت از لیسر و همکاران)1989( 8
تصويب سرمايهگذاری دولت در بودجه در زمان  tرا با 𝑡𝐼𝐴 و تعداد فصلهای الزم برای کامل
کردن پروژه سرمايهگذاری را با  Nنشان میدهیم .بنابراين در اين صورت قاعده حرکت سرمايه
دولتی به صورت زير خواهد بود:
𝐾𝐺𝑡 = (1 − 𝛿𝑔 )𝐾𝐺𝑡−1 + 𝐴𝐼𝑡−𝑁+1

()19

که در آن  KGسرمايه دولتی و 𝑔𝛿 نرخ استهالک سرمايه دولتی است و سرمايهگذاری دولتی
تصويب شده در بودجه از يک فرآيند خودتوضیح مرتبه اول (به شکل لگاريتم خطی شده) تبعیت
میکند.
 -4-3بانک مرکزی و سیاستگذار پولی
در اين بخش با در نظر گرفتن استقالل ابزار برای بانک مرکزی فرض میشود که سلطه مالی وجود
نداشته و دولت نمی تواند کسری خود را از بانک مرکزی تامین کند .بر اساس مطالعه سارجنت
زمانی که بانک مرکزی استقالل داشته باشد ،دولت برای تامین مالی بدهی خود اقدام به انتشار
اوراق قرضه میکند .با تغییر در نرخ بهره اوراق ممکن است افراد تمايلی به خريد اوراق نداشته
باشند در اين شرايط دولت از مقام پولی استقراض میکند .بر اين اساس بانک مرکزی از طريق
کنترل پايه پولی و تعديل قاعده تیلور به دنبال کنترل شکاف تولید ،نرخ ارز و تورم میباشد
(مهرگان و همکاران.)89-86 :8939 ،
()11

̅̅̅̅̅̅ 𝑀𝑡 = 𝜌𝑀 (𝑀𝑡−1 ) + (1 − 𝜌𝑅 )(𝜋𝑡 − 𝜋̅) + 𝛼𝑌 (𝑌𝑡 − 𝑌̅) + 𝛼𝑟𝑒𝑟 (𝑅𝐸𝑅𝑡 −
) 𝑅𝐸𝑅

در اين مدل فرض میشود که بانک مرکزی از طريق کنترل رشد حجم پول در کشور در پی
کنترل تورم ،ارز و تولید میباشد .اين عمل میتواند از طريق ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ
تسهیالت و سسردهها و ...صورت گیرد .با توجه به اينکه ذخاير ارزی و نرخ ارز در کشور تابعی از
درآمدهای نفتی است ،بانک مرکزی تنها از طريق تغییر اين ضريب قادر است بر فرآيند انباشت
دارايیهای خارجی خود تأثیرگذار باشد .به عبارت بهتر در چارچو اين مدل ،دولت عامل اصلی

)Lipper and et al (2010
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تعیین پايه پولی از مسیر سیاست مالی است و بانک مرکزی تنها از طريق تغییر ضريب انباشت
درآمدهای نفتی ( 𝑡𝑅𝐶) قادر است بر پايه پولی اثرگذار باشد .فرض میشود که بانک مرکزی بر
اساس يک مالحظه سیاستی که در آن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی است به سیاستگذاری
میپردازد:
𝑟𝑒𝜇𝑔𝑒𝑟 −

𝑅𝐶

) 𝑡𝑟𝑒𝑔 ( = )𝑡𝑅𝐶 (

()13

با تقسیم طرفین اين رابطه بر 𝑡𝑃 پايه پول حقیقی رابطه زير خواهد بود .فرض میشود که انباشت
دارايیهای خارجی حقیقی بانک مرکزی به صورت زير باشد:
𝑡𝑟𝑓 𝑚𝑏𝑡 = 𝑑𝑐𝑡 +

()69

𝑡𝑜𝜔 +

()68

𝑓𝑟𝑡−1
𝑡𝜋

= 𝑡𝑟𝑓

در واقع ،در اين رابطه فرض شده که انباشت دارايی خارجی بانک مرکزی به نحوی است که به
میزان فروش مستقیم درآمدهای حاصل از نفت 𝑡𝑂 به وسیله دولت به بانک مرکزی بستگی دارد.
همچنین فرض میشود که درآمدهای نفتی از يک فرآيند خودرگرسیون مرتبه اول به شکل زير
پیروی میکند:
()61

𝑜𝑡 = 𝜌𝑜 𝑜𝑡 + 𝜀𝑡𝑜 .

) 𝜀𝑡𝑜 ~𝑁(0. 𝜎𝑜2

سیاست گذار پولی سعی دارد تا به طور متوسط تورم هدف را در طول زمان ثابت نگه دارد اما
گاهی اوقات در رسیدن به اين هدف ناکام باقی میماند .با توجه به اين توضیحات ،تابع
عک العمل سیاستگذاری پولی به صورت زير تعريف میشود:
()69

𝑡𝜈 𝑚̇𝑡 = 𝜌𝑚 𝑚̇𝑡_1 + 𝜆𝜋 (𝜋𝑡 − 𝜋𝑡∗ ) + 𝜆𝑦 𝑦𝑡 +

که در آن 𝑡̇𝑚 درصد رشد پايه پولی 𝜋𝑡 ،تورم 𝑦𝑡 ،شکاف تولید و 𝑡𝜈 شوک پولی است که فرض
میشود از يک فرآيند خودرگرسیون مرتبه اول به صورت زير تبعیت میکند:
()64

𝑚𝑡𝜀 𝜈𝑡 = 𝜌𝜈 𝜈𝑡−1 +
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و 𝑚𝑡𝜀 شوکی است که به تورم هدف سیاستگذار پولی وارد میشود.
 -4برآورد الگوی تجربی تحقیق
در بخش قبلی سیاستگذاری پولی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .اما رويکردی که اخیراً برای
تجزيه و تحلیل سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار میگیرد ،رويکرد مدلهای مبتنی بر عامل
ناهمگن است .سیاستگذاری پولی در قالب اين مدل در واقع در چارچو

مکتب اقتصادی

کینزی جديد تجزيه و تحلیل میشود .در اين بخش به حل عددی مدل تعادل پويا تحت سیاست
بهینه بر اساس اطالعات دوره زمانی  8961تا  8931پرداخته میشود .اطالعات مورد استفاده در اين
مطالعه بر اساس سال پايه  8939میباشد ،از اين رو مدل مبتنی بر زمان پیوسته با کارگزاران
اقتصادی ناهمگن حل میشود که برای اين منظور از رويکرد مطرح شده توسط آياگاری (،)8334
آچدو و همکاران ( )1989و نئنو و مول ( )1989استفاده میشود.
به منظور بررسی صحت و درستی برآوردهای حاصل از روش مونت کارو با زنجیره مارکوف
( )MCMCدر اينجا از آزمون تشخیصی بروکز و گلمن )8311( 8استفاده شده است .اين آزمون
تشخیصی به صورت تک متغیره و چند متغیره گزارش میشود که در اينجا تنها آزمون چند متغیره
آن در نمودار ( )8گزارش میگردد و آزمونهای تک متغیره آن در پیوست آورده شده است.
نتايج اين آزمون تشخیصی نشان میدهد که واريان

درون نمونهای و بین نمونهای به مقدار ثابتی

همگرا شده اند که بیانگر صحت مناسب برآوردهای صورت گرفته از پارامترهای مدل با استفاده از
روش بیزين است.

)Brooks & Gelman (1988
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نمودار  :1آزمون تشخیصی چند متغیره بروکز و گلمن

متغیرهای مورد استفاده در اين مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،مصرف،
مخارج دولت ،حجم پول ،مالیات ،درآمد نفتی ،عرضه نیروی کار و  ...میباشد .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.
جدول :1کالیبره پارامترهای مدل پایه
توصیف

مقدار

پارامتر

منبع

وزن فراغت در مطلوبیت

1

𝜓

برآورد محقق ()8939

نرخ استهالک

9/81

𝛿

برآورد محقق ()8939

سهم کارگزاران

9/311

ω

برآورد محقق ()8939

نرخ تنزيل

9/94

𝜌

برآورد محقق ()8939

محدوديت استقراض

خلیلی و گودرزی ()8939

-1/13

𝜙

نرخ ترجیحات بین زمانی

9/313

β

خلیلی و گودرزی ()8939

سهم نگهداری دارايی

9/96

α

برآورد محقق ()8939

ريسکگريزی

9/33

σ

برآورد محقق ()8939

کشش بهرهای تقاضای پول

9/1

η

برآورد محقق ()8939

کشش تراز حقیقی

8/99

𝑏

خلیلی و گودرزی ()8939

ضريب فرآيند خودرگرسیون شوک پولی

9/11

𝑣ρ

برآورد محقق ()8939

ضريب فرآيند خودرگرسیون پولی در تابع عک العمل پولی

9/44

𝑚ρ

برآورد محقق ()8939

ضريب فرآيند خودرگرسیون تورم هدف

9/31

∗ 𝜋ρ

برآورد محقق ()8939

عک
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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 ( )1بیانگر مقادير تعادل پايدار تحت
شرايط صالحديد و قاعده میباشد ،در شرايط تعهد تورم بهینه بلندمدت  9/19و اين در حالی است
که تورم بهینه بلندمدت تحت شرايط صالحديد  1/61میباشد.
جدول  :2مقادیر تعادل پایدار برخی از پارامترهای مدل پایه تحت سیاست بهینه
توصیف

مقدار

پارامتر

منبع

نرخ تورم

1/11

𝜋

برآورد محقق ()8939

نرخ رشد پول

9/89

𝜇

برآورد محقق ()8939

رشد دارايیها

8/11

χ

برآورد محقق ()8939

نرخ رشد دستمزد

1/84

𝑤

برآورد محقق ()8939

نرخ رشد سرمايه

1/94

𝑘

برآورد محقق ()8939

نرخ رشد تولید

9/69

y

برآورد محقق ()8939

در نمودار  1در بخش (الف) و ( ) واکنش خالص دارايی در شرايط سیاست پولی تعهدی و
صالحديدی رسم شده است .بخش (ج) و (د) نمودار واکنش توزيع ثروت را نمايش میدهد .اين
نمودارها بیانگر اثرات توزيع مجدد هر دو رژيم تورمی مرتبط با سیاست تورم صفر است .نتايج
بدست آمده بیانگر اين موضوع میباشد که خالص دارايیهای خانوارها در شرايط تعهدی عملکرد
بهتری در واکنش به شوک سیاست پولی داشته است و از طرف ديگر توزيع خالص ثروت واکنش
مثبتی به شوک ثروت از سمت خانوارهای قرضگیرنده به خانوارهای قرضدهنده داشته است.
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زمان
زمان

نمودار الف :تابع واکنش خالص دارایی تحت شرایط تعهدی

نمودار ب :تابع واکنش خالص دارایی تحت شرایط صالحدیدی

زمان
زمان

نمودار د :تابع واکنش توزیع ثروت تحت شرایط صالحدیدی

نمودار ج :تابع واکنش توزیع ثروت تحت شرایط تعهدی
نمودار  :2پویاییهای توزیع خالص ثروت بین افراد

در نهايت با مقايسه نتايج میتوان بیان کرد که خانوارهای ثروتمند به سختی تحت تاثیر تورم تحت
شرايط صالحديد قرار میگیرند .سیاست پولی بهینه تعهدی در توزيع ثروت به سامت خانوارهاای
قرضگیرنده به دلیل تعهد بر موقتی بودن تورم و جلوگیری از فروش اوراق با قیمت پاايین توساط
خانوارهای قرضگیرنده موفقیت بیشتری از سیاست پاولی بهیناه صاالحديد دارد .در نماودار  9باه
بررسی تابع چگالی خالص دارايای در اثرگاذاری شاوک سیاسات پاولی بار مصارف و ثاروت در
شرايط تعهد و صالحديدی پرداخته شده است.
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دارایی

شوک حجم پول

نمودار (الف) :تابع چگالی خالص دارایی تحت شرایط

شوک حجم پول

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

تعهدی

شوک حجم پول

دارایی

نمودار (ج) :تابع چگالی مصرف تحت شرایط تعهدی

دارایی

دارایی

شوک حجم پول

نمودار (د) :تابع چگالی مصرف تحت شرایط
صالحدیدی

نمودار  :3پویاییهای توزیع چگالی خالص ثروت و مصرف بین افراد بر اساس شوک حجم پول

نتايج بدست آمده بیانگر آن مایباشاد کاه تحات شارايط صاالحديدی و تعهادی ،مصارف بارای
خانوارهای قرضدهنده کاهش يافته و مصرف خانوارهای قرضگیرنده افزايش يافته اسات .کاناال
اثرگذاری سیاست بهینه بر مصرف از طريق تورم انتظاری آتی میباشاد .چناانچاه تاورم انتظااری
افزايش يابد منجر به کاهش قیمت اوراق و دارايی افراد میشود که منجار باه زياان باه خانوارهاای
قرضدهنده و منفعت برای قرضگیرندگان میشود.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست بهینه پولی تحت شرايط قاعده و صالحديدی با لحاظ
کارگزاران اقتصادی ناهمگن بود .در اين مطالعه به بررسی اثرات سیاست پولی بهینه در باز توزيع
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ثروت در جامعه پرداخته شد .از اين رو از اطالعات دوره زمانی  8961-8931مبتنی بر دادههای
فصلی استفاده شد .ابتدا با تقسیمبندی خانوارهای ناهمگن بر اساس ديدگاه آياگاری و نئنو و مول
بر اساس قرضگیرنده و قرضدهنده بر اساس دسترسی به بازار دارايی اثرات شوک سیاست پولی
بهینه تحت شرايط تورم صفر ،صالحديدی و تعهدی مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج بدست آمده
بیانگر اين بود که تحت شرايط سیاست بهینه صالحديد مواجه با يک تورش بازتوزيع تورمی
می باشیم .بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد که تورم بهینه تحت شرايط صالحديدی بستگی
به متوسط خالص تعهدات و دارايیهای بین خانوارها داشته که اين موضوع بر اساس وزن متفاوت
آنها به میل نهائی به مصرف صورت میگیرد .در شرايط ناقصی بازارها و ترجیحات استاندارد
خانوارهای قرضگیرنده مطلوبیت نهائی باالتری نسبت به خانوارهای قرضدهنده داشته ،بر اين
اساس مقام پولی میتواند از تورم به عنوان يک پارامتر پايهای برای بازتوزيع ثروت در بین
خانوارها استفاده کند .اين در حالی 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 مدام در تورم در آينده ،بانک مرکزی قیمت اوراق بلندمدت را افزايش خواهد داد .تحت
چنین شرايطی اثرات بازتوزيع سیاست پولی در شرايط تعهدی با مشکل مواجه میشود و وضعیت
خالص دارايیها و تعهدات در خانوارهای قرضگیرنده بدتر میشود.
بر اساس نتايج بدست آمده به دلیل ناهمگنی در رفتار کارگزارن اقتصاادی شاوک سیاسات پاولی
اثرات کمتری بر تولید داشته است که اين امر بیانگر دقت در سیاستگذاری و اعمال انضباط پولی
بیشتر در سیاستگذاریها مایباشاد .بناابراين باناک مرکازی مایتواناد باا وجاود رفتاار نااهمگن
کارگزارن اقتصادی با اتخاذ قاعده هدفگذاری تورم داخلی عالوه بر کنترل تورم ،تولید داخلی را
در سطح تولید طبیعی تثبیت کرده که الزمه آن اين میباشد که مقام پاولی دارای شاهرت و اعتباار
نزد کارگزاران اقتصادی باشد.
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منابع و مآخذ
.8

آمار و اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ايران (.)8939

 .1باستانی فر ،ايمان ( .)8938تحلیل قواعد سیاست پولی در علم اقتصاد و ارائه معیارهای قاعده
پیشنهادی ايدهآل سیاست پولی ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
.9

توکلیان ،حسین (" .)8939برآورد درجه سلطه مالی و هزينههای رفاهی آن ،يک مدل تعادل
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Abstract
The aim of this paper is to examine the role of optimal monetary policies
with heterogeneous agents in agent-based models. In this study, the
influence of different people's expectations, on shaping the macroeconomic
variables is evaluated. Also, the effects of monetary policies are investigated
with regard to different behaviors in terms of distributing the brokers and the
economic changes in the pattern of meeting expectations in general dynamic
random equilibrium models. The new heterogeneous-agent Keynesian model
provides insights into the redistribution of monetary policies and business
cycles. The recent literature helps to understand optimal monetary policies
under certain conditions. The problems involved in the analysis of optimal
monetary policies emerge from the fact that the new Keynesian models
based on the behavior of economic heterogeneous agents describe the
economic status based on the distribution of wealth. The results obtained
from this study indicate that, under discreet conditions, the efforts of
monetary authorities can lead to variations in inflation if they redistribute the
wealth in favor of families who are in debts and lie at the bottom of the list
of priorities for getting a share of net wealth.
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