مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 2931

بررسی نظری و تجربی نرخ طبیعی بهره از دیدگاه متعارف و مقایسه آن با
دیدگاه رقیب :مطالعه موردی اقتصاد ایران 2531-2531

رسول بخشی دستجردی
داود محمودی نیا

2

1

چکیده
هدف ما از این تحقيق ،برآورد و تخمين نرخ طبيعی بهره در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 2931-2931
میباشد .بر اساس مبانی نظري بيان شده در دیدگاه متعارف ،نرخ طبيعی بهره نرخی است که بر حسب آن
نرخ محصول در سطح بالقوه قرار دارد و تورم نيز با ثبات است .اما در این مقاله دیدگاه جدید در مورد نرخ
طبيعی بهره ارائه شده است که بر طبق این دیدگاه ،نرخ طبيعی بهره فقط ریشه غير پولی بهره بازاري است و
نرخ طبيعی بهره از این منظر ،نرخی نيست که بر حسب آن تورم باثبات باشد و محصول هم در سطح بالقوه
قرار گيرد .نتایج تجربی این تحقيق نشان میدهد که نرخ طبيعی بهره در اقتصاد ایران ،پایينتر از نرخ بهره
پولی بوده است که حاکی از باالتر بودن بيکاري موجود از اندازه طبيعیاش میباشد .براي از بين بردن شکاف
بيکاري طبيعی الزم است ازطریق اصالح سيستم پولی و بانکی کشور ،نرخ بهره پولی را به سمت اندازه طبيعی
آن سوق داد .الزم است با اقدام مسئولين پولی کشور ،عرضه واقعی پول افزایش یابد تا جزء پولی بهره بازار
کاهش یابد .همچنين براي کاهش نرخ بهره طبيعی الزم است نرخ ترجيح زمانی ازطریق کاهش نسبت مصرف
به سرمایهگذاري توسط بخش دولتی و خانوارها کاهش یابد.
کلمات کلیدی :نرخ طبيعی بهره ،الگوریتم کالمن فيلتر ،اقتصاد ایران ،دیدگاه رقيب.
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JEL Classification: C32, E43.
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 -2مقدمه
افزایش سرمایهگذاري و افزایش تقاضا که در نتيجه میتواند رشد اقتصادي و کاهش بيکاري را به
همراه داشته باشد ،به عنوان یکی از مهمترین اهداف فعاالن اقتصادي یک کشور به شمار میرود.
همانطور که کينز هم خاطر نشان کرده ،یکی از مهمترین دالیل بيکاري در اقتصاد میتواند ناشی
از عدم توجه به بخش تقاضاي اقتصاد و ناکافی بودن سرمایهگذاري باشد .البته مشکل بيکاري و
کاهش سرمایهگذاري یکی از مهمترین مسایل امروز اقتصاد ایران نيز به شمار میرود .از دیدگاه
اقتصاددانان و نظریهپردازان یکی از مهمترین متغيرهاي اقتصادي که میتواند تحریکی براي افزایش
رشد سرمایهگذاري و رشد اقتصادي باشد ،متغير نرخ بهره است .به طوري که هر چه نرخ بهره کمتر
شود ،در نتيجه آن سرمایهگذاري و افزایش تقاضا بيشتر میشود .نرخ بهره نيز از طرف علماي اقتصاد
و مکاتب اقتصادي تعيين کنندههاي خاص خود را دارد و چگونگی تعيين این نرخ ،یکی از مباحث
بزرگ در ميان آنان بوده است .بعضی از دیدگاهها موافق با بهره و بعضی هم مانند کينز و فریدمن
مخالف بهره بودهاند.
اما آنچه اقتصاددانان کالسيک و بعد از آن نئوکالسيکها بر آن تاکيد کردند ،کشف و به دست
آ وردن نرخی از بهره است که بر طبق آن نرخ ،اقتصاد در اشتغال کامل قرار گيرد و سطح تورم نيز
باثبات باشد .این نرخ ،نرخ طبيعی بهره ناميده شد .شاید بتوان گفت که اولين تعریف از متغير نرخ
طبيعی بهره توسط کنت ویکسل )2333( 2اقتصاددان سوئدي بيان شده و این تعریف در قرن نوزدهم
توسط اقتصاددانان مکتب نئوکالسيک و مکاتب دیگر مورد بسط و توسعه قرار گرفته بود .بر اساس
این دیدگاه نرخ بهره طبيعی نرخی است که با شناخت و کشف آن ،محصول در سطح بالقوه قرار
میگيرد و تورم نيز بر حسب آن نرخ باثبات است به گونهاي که هيچ فشار تورمی یا رکودي در
اقتصاد وجود ندارد .این دیدگاه در طی ساليان سال و حتی تا امروزه مورد تایيد بسياري از اقتصاددانان
بوده و آنان سعی کردهاند با روشهاي جدید و مدلهاي اقتصادي پيشرفته به دنبال کشف و برآورد
این نرخ در اقتصاد کشورهاي مختف دنيا باشند .آنان اینطور استدالل میکردند که با کشف نرخ
طبيعی بهره ،نرخ بهره واقعی بازار میتواند با کمک ابزار سياستهاي پولی ،به سمت این نرخ حرکت
کند به گونه اي که شکاف نرخ بهره (تفاوت بين نرخ بهره واقعی و نرخ طبيعی) کاهش یابد و باعث
حرکت اقتصاد بر روي مسير اشتغال کامل شود .بنابراین و بر طبق نظریات اقتصاددانان نظام

Kunt Wicksell
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سرمایه داري ،وجود بهره در اقتصاد امري طبيعی است و نباید با آن مخالفت کرد بلکه باید به دنبال
کشف نرخ بهرهاي بود که بر حسب آن اقتصاد بر روي مسير اشتغال کامل قرار گيرد.
اما محققان این مقاله تالش نمودهاند تا ریشههاي مهم و تعيين کننده نرخ بهره و همچنين نرخ طبيعی
بهره را از دیدگاه جدیدي مورد بحث و بررسی قرار دهند .در این دیدگاه که براي اولين بار و توسط
محققين این مطالعه صورت میگيرد تعریف دیگري از نرخ طبيعی بهره ارائه میشود .در این دیدگاه
نرخ طبيعی بهره آن نرخی نيست که به ازاي آن اشتغال کامل برقرار و تورم باثبات باشد .منظور از
این نرخ طبيعی بهره ،نرخی است که فقط تعيين کننده غير پولی دارد .به طور کلی نرخ بهرهاي که
در بازار مشاهده می شود شامل دو جزء پولی و غير پولی است .جزء غير پولی بهره را بهره طبيعی
میناميم که خود شامل نرخ رجحان زمانی ،بهرهوري نهایی سرمایه و  ...میباشد و قصد داریم
سياستگذار اقتصادي را از اندازه این نرخ آگاه نمایيم و پيشنهاد نمایيم که سياستگذار اقتصادي
باید از طریق اتخاذ سياستهاي درست اقتصادي ،نرخ بازاري را به این نرخ نزدیک نماید .2اما ریشه
دیگر نرخ بهره بازار ،ریشه پولی بهره میباشد که این نرخ ناشی از سياستهاي پولی نامناسب در
اقتصاد است که از طریق بانک مرکزي اتخاد میشود.
بنابراین هدف تحقيق حاضر بررسی نظري و تجربی نرخ طبيعی بهره از دو دیدگاه متعارف و رقيب
میباشد .در ادامه این مباحث مطرح میشود :در فصل دوم مبانی نظري نرخ طبيعی بهره از دو دیدگاه
رقيب و متعارف مورد بررسی قرار میگيرد .مروري بر مطالعات انجام شده در قسمت سوم بحث
می شود .در فصل چهارم نيز به بررسی مدل و تخمين آن پرداخته خواهد شد .قسمت پایانی نيز به
جمعبندي و ارائه پيشنهادات اختصاص مییابد.

 .2البته الزم به توضيح است که در این تحقيق فرض بر این است که ریشههاي غير پولی بهره مانند ترجيح زمانی و بهره وري موجود
در کاالهاي سرمایهاي و  ...از لحاظ نظري میتوانند بهره اي را در بازار ایجاد کنند .به بيان دیگر فرض شده که اظهار نظر اقتصاددانانی
که این ریشهها را به عنوان تعيين کننده هاي غير پولی بهره معرفی می کنند ،درست است .هر چند دالیل محکمی وجود دارد که بر
اساس آنها ،میتوان مدعی شد که هيچکدام این ریشه هاي واقعی قادر به توضيح هيچ بخشی از بهره بازاري نيستند و در واقع بهره
موجود در بازار تماماً ریشه پولی دارد و لذا نرخ بهره طبيعی صفر است! براي اطالع از این دالیل به مقاالت بخشی دستجردي (،2939
 2933 ،2931و  )2931مراجعه نمایيد.
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 -1بیان نظری نرخ طبیعی بهره
 -2-1نرخ طبیعی بهره از دیدگاه متعارف
بر اساس دیدگاه کالسيکها ،نرخ بهره از طریق بازار پس انداز و سرمایه تعيين میشود و نرخ بهرهاي
که برابري پس انداز و سرمایهگذاري را سبب میشود بنام نرخ بهره طبيعی شناخته شده است و این
تعبير اولين بار بوسيله ویکسل به کار برده شده است (گرجی .)93 :2931 ،شاید بتوان اولين دیدگاه

نظري و آغازگر در مورد نرخ طبيعی بهره را در این جمله ویکسل نشان داد" :بعضی از نرخهاي
بهرهوري وام وجود دارد که نسبت به قيمت کاال خنثی است و هيچ تمایلی به افزایش و کاهش آنها
ندارد" ( .)Wicksell, 1898: 102بر اساس گفتهي ویکسل ،نرخ طبيعی بهره یک نقش مرکزي در
تئوري کالن و پولی خواهد داشت .نرخ بهره طبيعی ،معياري را براي اندازهگيري ثبات سياستهاي
پولی ایفا میکند ،به این صورت که اگر نرخ بهره واقعی پایينتر از مقدار طبيعیاش باشد با سياست
پولی انقباضی و اگر نرخ بهره واقعی باالتر از مقدار طبيعیاش باشد با سياست پولی انبساطی با آن
مقابله میشود ( .)Williams and Laubach, 2003: 1063در سيستم ویکسل یک فشار تورمی زمانی
که نرخ بهره بازاري پایينتر از نرخ طبيعیاش باشد وجود دارد و آن هم بدليل افزایش عرضه پول
است .همچنين فرایند رکودي یا فشار ضد تورمی 2در سيستم تئوري ویکسل مرتبط شده با بيشتر
شدن نرخ بهره بازاري باالتر از نرخ طبيعی آن که با کاهش عرضه پول مشخص میشود.
با وجود دیدگاهاي ویکسل در مورد نرخ طبيعی بهره ،این دیدگاه در سالهاي بعد مورد انتقاد
اقتصادانان قرار گرفته بود .همانطور که ميردال 1بيان کرده بود ،ویکسل تعاریف متفاوتی از نرخ
طبيعی بهره ارائه کرده که لزوما این تعاریف با هم سازگار نيستند .ميردال ( )2393این دیدگاهها را
اینطور بيان کرده است:

"بر طبق گفته ویکسل ،نرخ بهره طبيعی  -2برابر است با بهرهوري فنی نهایی از سرمایه واقعی( 9به
عنوان مثال نرخ بهره طبيعی)  -1یکسان کننده عرضه و تقاضا براي پس انداز  -9تضمين کننده ثبات
سطح قيمت .ویکسل فرض کرده که این  9معيار براي نرخ بهره طبيعی یکسان هستند .اما او نمیتواند
آنرا اثبات کند" (.)Myrdal, 1939: 37-38

1
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Myrdal
3. Marginal Technical Productivity of Real Capital
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کينز در کتاب گفتاري درباره پول 2جوهره نظریه ویکسل را مورد بحث و تایيد قرار میدهد .اما در
کتاب تئوري عمومی بهره ،اشتغال و پول این مفهوم را رد کرد ( .)Brzezina, 2007: 4کينز اعتقاد
داشت که نرخ طبيعی به سطح اشتغال در اقتصاد بستگی دارد .بنابراین چندین نرخ احتمالی از نرخ
طبيعی بهره وجود دارد که هر نرخ با سطح مختلفی از اشتغال مرتبط خواهد بود .این جمالت و
انتقادات کينز را میتوان در کتاب مشهور او با عنوان نظریه عمومی اشتغال ،بهره و پول یافت.
در مدلهاي نيوکينزي ،شکاف محصول به عنوان تفاوت بين محصول کل و سطح محصولی که
سازگار با انعطافپذیري دستمزد و قيمت است تعریف میشود (محصول بالقوه) .بنابراین نرخ طبيعی
بهره به عنوان نرخ بهره واقعی زمانی که دستمزد و قيمتها انعطافپذیر هستند میباشد .یک ویژگی
مهم از این تعریف این است که از جنبهي تئوري ،یک رابطه سازگار بين نرخ بهره واقعی طبيعی و
متغيرهاي دیگر در اقتصاد مانند شکاف محصول وجود دارد .ضعفی که در این مدل وجود دارد این
است که نرخ بهره واقعی طبيعی نسبت به متغيرها و سيستم مورد استفاده در آن حساس میباشد
(.)Bernhardsen, 2007: 61
مدلهاي نيوکينزین میتواند بر اساس دو معادله بيان شود .معادله اول بيانکننده معادله شکاف
محصول ( xtمنحنی  )ISیا معادله تقاضاي کل و معادله دوم بيان کننده معادله تورم (  tمنحنی
فيليپس) و یا معادله عرضه کل میباشد:
()2

) *xt  Et xt 1   (it  Et  t 1  rt

() 1

 t  Et t 1  kxt

در معادله تقاضا  itنرخ بهره اسمی و  Et  t 1تورم انتظاري در دوره بعد است .شکاف نرخ بهره
واقعی تفاوت بين نرخ بهره واقعی انتظاري  it  Et  t 1و نرخ طبيعی بهره * rtمیباشد .در فرم

سادهاي از این مدل ،زمانی که محصول جاري و انتظاري در سطح قيمتها نوسان پذیر هستند ،این
امر سبب می شود که نرخ بهره واقعی برابر با نقطه طبيعیاش باشد و بر طبق معادله ،سبب کاهش
شکاف محصول و صفر شدن این شکاف میشود .همچنين وقتی که نرخ بهره واقعی بيشتر از نرخ

A Treatise of Money

1.
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بهره واقعی طبيعی باشد و یا اینکه انتظار میرود که در آینده اینطور باشد ،این امر سبب کاهش
مصرف خواهد شد و بنابراین باعث کاهش در شکاف محصول میشود.2
از طرف دیگر نرخ طبيعی بهره در قاعده تيلور به صورت زیر بحث میشود:
فرم تعميم یافته قاعده تيلور را میتوان به صورت معادله  9نشان داد:
()9

)*i  rt*   (   *)  q (q  q

که در این معادله * rtهمان نرخ طبيعی بهره میباشد و  نرخ تورم و  qسطح محصول واقعی
است .حال اگر در این معادله *    و *  q  qباشد ،در این صورت نرخ بهره اسمی  iبرابر

نرخ طبيعیاش میباشد و اقتصاد در تعادل قرار میگيرد .به این ترتيب عدم فاصله از هدف تورمی و
شکاف محصول حاکی از موفقيت سياست پولی و ثبات نرخ بهره است .حال اگر شکاف محصول
افزایش یابد ،قاعده تيلور ،حکم به  iباالتر میدهد تا این شکاف تقليل یافته و اقتصاد به سمت رشد
بلند مدت خود در حرکت باشد .و همچنين اگر *    باشد نيز باز هم باید نرخ بهره اسمی

باالتري اعمال شود تا از فشارهاي تورمی کاسته شود.1
 -1-1مبانی نظری نرخ بهره و نرخ طبیعی بهره از دیدگاه رقیب
در ادبيات اقتصاد کالن مفاهيم مختلفی از نرخ بهره معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است .براي
نمونه نرخ بهره اسمی ،نرخ بهره واقعی ،نرخ بهره طبيعی ،نرخ بهره خنثی ،نرخ بهره پولی ،نرخ بهره
بانکی ،نرخ بهره بيولوژیک ،نرخ بهره تکنولوژیک ،نرخ بهره خودي یا کاالیی برخی از این مفاهيم
هستند .هر کدام از نرخها تعریف خاصی دارد و اقتصاددانان منظور ویژهاي از کاربرد آنها دارند.
نرخهاي بهرهاي که ما روز به روز مشاهده میکنيم در اصطالح اسمی بيان شدهاند .در تعادل ،نرخ
بهره بازاري و نرخ بهره بانکی (البته بين نرخ بانک و نرخ بازار تفاوت وجود دارد) معادلهایی است
که می توان براي نرخ واقعی بهره برشمرد .براي بيان درک بهتري از مفهوم نرخ بهره اسمی و واقعی
مثالی رائه میشود .هنگامی که شخصی ورقه قرضهاي را خریداري میکند ،این ورقه ،دو نوع عایدي
یا بازدهی براي فرد خواهد داشت :یک بازدهی ،همان نرخ بهرهاي است که فروشنده ورقه قرضه
(وام گيرنده) ،آن را متعهد شده است بپردازد .این نرخ در تعادل همان نرخ واقعی بهره و یا نرخ بهره
1.

Bernhardsen, T. Gerdrup, K., 2007: 61
 .Orphanides (2007) .براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به ختایی ( )2931و
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بانکی (اگر از بانک خریده باشد) و یا نرخ بازاري بهره (اگر از بازار خریده باشد) است .بازدهی و
یا عایدي دوم ورقه قرضه ،افزایش قيمت بازاري خود ورقه قرضه است .هر ورقه قرضه در بازار
قيمتی دارد که افراد در آن قيمت ،آن را خرید و فروش میکنند .این قيمت متأثر از شرایط عرضه و
تقاضا بوده و نوسان خواهد داشت .بنابراین در شرایط تورمی ،پس از یک دوره اگر خریدار ورقه
قرضه ،آن را بفروشد ،دو نوع بازدهی به دست آورده است :یک بازدهی همان نرخ بهره متعهد شده
روي ورقه قرضه و بازدهی دیگر ،افزایش قيمت ورقه در بازار است .مجموع این دو بازدهی عبارت
از نرخ بهره اسمی می باشد .اما قدرت خرید فرد متناسب با بازدهی واقعی ورقه قرضه (نرخ بهره
متعهد شده) افزایش مییابد و نه برابر با کل نرخ بهره اسمی .زیرا افزایش قيمت بازاري ورقه ناشی
از شرایط تورمی در اقتصاد بوده است.
این وضعيت در مورد هر نوع دارایی بادوام سرمایهاي دیگري (غير از اوراق قرضه) مانند خانه،
تجهيزات سرمایهاي و  ...نيز صادق است .براي مثال ،تجهيزات سرمایهاي براي توليد کاال و خدمات
شامل دو جزء بازدهی هستند :بازدهی واقعی ناشی از به کارگيري آنها در فرایند توليد و افزایش
قيمت بازاري تجهيزات مذکور که به خاطر تورم ایجاد شده است .هر نوع دارایی چه ورقه قرضه
باشد و چه هر دارایی دیگري مانند خانه ،گندم ،خرگوش و  ،....داراي بازدهی مثبت یا منفی است.
مثالً یک خرگوش  2کيلویی را در ابتداي دورهاي در نظر بگيرید .فرض کنيد این خرگوش  21هزار
تومان می ارزد .پس از یک سال این خرگوش دو نوع بازدهی به شرح زیر عاید مالک خود خواهد
نمود:
بازدهی اول :افزایش وزن خرگوش از  2کيلو به  2.1کيلو ()%11
بازدهی دوم :افزایش قيمت هر کيلو خرگوش از  21هزار تومان به 22هزار تومان ()%21
بازدهی اول در اقتصاد کالن همان نرخ بهره واقعی است .اما بازدهی دوم در اقتصاد کالن نمایندهاي
از تورم در سطح عمومی قيمتها میباشد .با این توضيحات میتوان فهميد که کل بازدهی حاصل
از داشتن این خرگوش براي دارنده آن برابر با اختالف ارزش بازاري جدید خرگوش نسبت به ارزش
بازاري آن در سال گذشته میباشد که برابر با  9111تومان خواهد بود .اما نمیتوان گفت که قدرت
خرید واقعی این فرد نسبت به سال قبل  9111تومان رشد کرده است .زیرا این  9111تومان اسمی
است و نه واقعی .زیرا بخشی از بازدهی خرگوش ناشی از افزایش قيمت بازاري آن ،آن هم به خاطر
تورم  21درصدي موجود در اقتصاد بوده است .یعنی قيمت بقيه کاالهایی که این فرد میخواهد آنها
را بخرد نيز هم اکنون  21درصد گرانتر شده است .بنابراین قدرت خرید واقعی این فرد کمتر از
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 9111تومان و فقط به اندازه نرخ بهره واقعی خرگوش که همان  %11است افزایش یافته است .قيمت
جدید خرگوش در بازار برابر با  29111تومان خواهد بود که نسبت به قيمت اوليه  21111تومان ،به
خاطر دو عامل افزایش یافته است .مجموع این دو عامل را به عنوان نرخ بهره اسمی ) (iمعرفی
میکنيم:
10000(1 + i) = 10000(1 + 0.2)(1 + 0.1) = 13200 → i = 0.32

اگر نرخ بهره واقعی را با  rو نرخ تورم را با  πنشان دهيم با اندکی ساده سازي میتوان نوشت:
i = r + π + 𝑟π

اما مقدار  rπچون حاصل ضرب دو نرخ کوچکتر از یک میباشد ،مقدار کوچکی خواهد بود و
لذا توسط نویسندگان حذف میشود .بنابراین داریم:
i≈r+π

که همان معادله فيشر براي بهره اسمی است.
نرخ بهره واقعی در بازار عبارت است از متوسط تمام بازدهیهاي واقعی که براي کليه داراییهاي
سرمایهاي ایجاد می شود .در وضعيت انتقالی (قبل از برقراري تعادل اوليه) برخی از نرخهاي واقعی
بهره از بقيه باالترند و لذا افراد تمایل مییابند در این فرصتها به جهت بازدهی باالتر ،سرمایهگذاري
نمایند .با این اقدام ،مرحله به مرحله بازدهیهاي واقعی مذکور متناسب با افزایش توليد ،کاهش
مییابد .البته روي دیگر سکه این افزایش تمایل ،کاهش تمایل از فعاليتهاي داراي بازده پایينتر
است .این اقدام نيز مرحله به مرحله توليد این دسته فعاليتها را کاهش داده که متعاقب آن ،بازدهی
این قبيل فعاليتها افزایش خواهد یافت .بنابراین دو نيرو به صورت متضاد ،کفه بازدهیها را در
اقتصاد به تعادل میرساند.
اما ممکن است تعادل اوليه (کوتاه مدت) ایجاد شده یعنی برقراري نرخ بهره واقعی ،طبيعی نباشد و
با شرایط بالقوه اقتصاد ناسازگار باشد .در این حالت گفته میشود که نرخ بهره از مقدار طبيعی آن
فاصله دارد .به عبارت دیگر ،ممکن است به خاطر وجود بيکاري (اشتغال ناقص) و یا به خاطر اشتغال
مازاد (بيکاري منفی یا وجود بيکاري پایينتر از نرخ طبيعی) نرخ بهره واقعی باالتر و یا پایينتر از
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نرخ طبيعی آن قرار گرفته باشد .در این وضعيت گفته میشود اقتصاد در تعادل قرار ندارد (هر چند
تعادل اوليه بين نرخهاي مختلف بازدهی واقعی وجود داشته باشد).
با ورود پول به تحليل به عنوان یک دارایی که بهره به آن تعلق میگيرد ،بحث اندکی متفاوت
میشود .در تعادل نهایی نرخ بهرهاي که روي پول دریافت میشود ،همان نرخ بهره واقعی است که
با اندازه طبيعیاش برابر خواهد بود .یعنی در تعادل ،نرخ بهره واقعی ،متناسب با شرایط طبيعی اقتصاد
است .اما نرخ بهره پول تنها متأثر از بازدهی در بخش واقعی نيست ،بلکه از شرایط حاکم بر عرضه
و تقاضاي پول و یا ماهيت پول نيز تأثير میگيرد.
اگر بخش پولی اقتصاد در عدم تعادل باشد ،نرخ بهره واقعی در واکنش به آن ،تغيير میکند و از
شرایط طبيعیاش فاصله میگيرد .اگر به هر دليلی عرضه پول نتواند متناسب با تقاضاي آن پيش رود،
نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
از نظرکينز با ورود پول ،تعادل در اقتصاد هنگامی برقرار خواهد شد که کليه نرخهاي بهره خودي
داراییهاي سرمایه اي (بازدهی هر نوع دارایی) بر حسب پول با نرخ بهره پول برابر باشد .اگر نرخ
بهره پول پایينتر از نرخ بهره کاالهاي دیگر باشد ،از دو طریق برابري بين آنها و نرخ بهره روي پول
برقرار خواهد شد .از یک طرف سرمایهگذاري بر روي کاالها افزایش مییابد که متعاقب آن ،نرخ
بهره آن کاالها کاهش خواهد یافت .از طرف دیگر تقاضا براي وام به منظور سرمایهگذاري بر روي
دارایی ها افزایش خواهد یافت که در نتيجه آن نرخ بهره پول را نيز افزایش خواهد داد .این عمليات
آن قدر ادامه مییابد که مجدداً تعادل بين نرخ بهره پول و نرخ بهره دیگر کاالها برقرار شود .اما اگر
در ابتدا نرخ بهره پول ،از نرخ بهره بقيه داراییها باالتر باشد ،تعادل مذکور از طریق افزایش نرخ
بهره بقيه کاالها براي در تعادل قرار گرفتن با نرخ بهره پولی که این بار باال است ،انجام خواهد شد.
اما براي افزایش بازدهی بقيه داراییها ،الزم است توليد آنها کاهش یابد (رابطه معکوس بين کارایی
نهایی سرمایهگذاري و ميزان سرمایهگذاري) که متعاقب آن بيکاري ایجاد میشود .این وضعيت ،هر
چند تعادلی است اما بهينه و کارا نيست .در این وضعيت نرخ بهره پولی و نرخ بهره واقعی برابر است
اما از شرایط بالقوه و طبيعی فاصله دارد .براي برقرار شدن وضعيت طبيعی ،الزم است نيروهاي بيکار
در سيستم مشغول کار شوند .براي این منظور ،ضرورت دارد نرخ بهره روي پول کاهش یابد .با
کاهش نرخ بهره پولی ،نرخهاي بهره دیگر کاالها نيز میتوانند کاهش یابند .حد بهينه این کاهش
صفر است ،یعنی اگر نرخ بهره داراییهاي سرمایه به صفر ميل کند ،تمام بازدهیهاي ممکن در
اقتصاد حاصل شده است .متعاقب کاهش نرخ بهره پولی ،نرخ بهره واقعی کاالها نيز کاهش خواهند
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یافت .اما براي اینکه حد بهينه حاصل شود ،الزم است نرخ بهره روي پول صفر باشد .بنابراین وضعيت
طبيعی هنگامی حاصل خواهد شد که کليه فرصتهاي بالقوه کسب بازدهی بالفعل شود.
البته در وضعيت بهينه مذکور دو فرض اساسی وجود دارد .فرض اول اینکه هيچ رجحان زمانی وجود
ندارد .فرض دوم اینکه اقتصاد در وضعيت سکون به سر میبرد ،یعنی جمعيت و سطح تکنولوژي
بدون تغيير می ماند .چنانچه ارجحيت زمانی وجود داشته باشد ،نرخ بهره پولی را از طریق
سياستگذاري اقتصادي تنها میتوان تا حد نرخ ترجيح زمانی کاهش داد و لذا ،نرخهاي بهره دیگر
کاالها (بازدهی سرمایهگذاري) تنها میتواند تا حد نرخ ترجيح زمانی کاهش یابد و نه بيشتر .بنابراین
در این وضعيت ،تعادل طبيعی هنگامی حاصل میشود که نرخ بهره واقعی بيانگر نرخ ترجيح زمانی
باشد.
اگر فرض نمایيم جمعيت نيز رشد کند ،در این صورت تعادل نهایی هنگامی برقرار میشود که
بازدهی سرمایه گذاري با مجموع نرخ ترجيح زمانی و نرخ رشد جمعيت برابر شود.
اما ممکن است نرخ بهره پولی واقعی با اندازه طبيعی آن (که از رشد جمعيت و نرخ ترجيح زمانی
ناشی می شود) برابر نباشد .براي مثال ممکن است نرخ بهره واقعی از اندازه طبيعیاش باالتر باشد.
دليل این مسأله به خاطر محدودیتها و انعطافناپذیريهاي موجود در بخش پولی اقتصاد میباشد.
یک تعریف از نرخ بهره طبيعی به شرح زیر است:
نرخ بهره اي که در آن عرضه و تقاضا در بازار پول برابر باشد ،نرخ بهره طبيعی است.
براي اینکه درک روشنی از این تعریف داشته باشيم ،میتوان اینطور بيان کرد که به طور کلی نرخ
بهره واقعی را میتوان به دو قسمت تفکيک نمود:
قسمت اول ،جزء طبيعی (  ) rnو قسمت دوم ،جزء پولی (  ) rmمیباشد .یعنی داریم:
()1

r  rn  rm

جزء پولی نرخ بهره واقعی ناشی از شرایط حاکم بر بخش پولی اقتصاد است ،به گونهاي که هر چه
تقاضاي پول (  ) MDاز عرضه (  ) MSآن باالتر باشد ،نرخ بهره باالتري نيز برقرار خواهد بود .به
عبارت دیگر می توان رابطه زیر را نوشت:
()3

MS (1  rm )  MD
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تنها وقتی که عرضه و تقاضاي پول برابر باشند ،جزء پولی نرخ بهره صفر خواهد بود .اما جزء طبيعی
نرخ بهره متأثر از نرخ ترجيح زمانی و نرخ رشد ظرفيت بالقوه در اقتصاد است .ظرفيت بالقوه اقتصاد
نيز متأثر از نرخ رشد جمعيت ،نرخ رشد دانشورزي میباشد.
بنابراین یک راه براي تشخيص ميزان اختالف عرضه و تقاضاي پول ،محاسبه نرخ بهره طبيعی و کسر
نمودن آن از نرخ بهره واقعی موجود در بازار میباشد .مابقی ناشی از اختالف بين عرضه و تقاضاي
پول است .از طریق سياستهاي پولی صحيح میتوان اختالف بين نرخ بهره واقعی و طبيعی را از بين
برد.
ب ر خالف دیدگاه متعارف که بيان کرده بود در سطح نرخ طبيعی بهره محصول در سطح بالقوه قرار
دارد و بيکاري هم وجود ندارد ،در دیدگاه رقيب براي بررسی وجود بيکاري باید نرخ طبيعی را با
نرخ بهره پولی مقایسه کرد و آنگاه تصميمهاي الزم اتخاذ شود .میتوان سه حالت را در نظر گرفت.
در حالت اول فرض می شود که نرخ بهره پولی برابر با نرخ بهره طبيعی در اقتصاد باشد .در این
صورت نرخ بيکاري نيز در سطح طبيعیاش قرار دارد .بنابراین یک مفهوم جدیدي از بيکاري طبيعی
نيز در این مقاله مطرح میشود که این بيکاري طبيعی زمانی به وجود میآید که نرخ بهره پولی در
سطح طبيعیاش باشد .در حالت دوم فرض میشود که نرخ بهره پولی بيشتر از نرخ بهره طبيعی در
اقتصاد باشد و در این صورت ،بيکاري باالتر از حد طبيعی در اقتصاد وجود خواهد داشت و باید از
طریق راهکارهاي سياستی نرخ بهره پولی را حداقل به سمت نرخ طبيعیاش نزدیک کرد .حالت
سوم زمانی است که نرخ بهره پولی صفر باشد که در این صورت اشتغال کل عوامل در اقتصاد
حاصل میشود.
بر اساس آموزههاي کينز به ازاي هر نرخی از بهره نرخ مشخصی از بيکاري بر اقتصاد تحميل خواهد
شد (کينز ،2391 ،فصل  .)21به طورکلی بر اساس نظریات بهره ،نرخ بهره داراي دو ریشه ترجيح
زمانی و مولدیت موجود در طبيعت است .چنانچه مولدیت موجود در طبيعت را نادیده بگيریم ،نرخ
بهره بازار تنها یک تعيينکننده واقعی خواهد داشت و آن ترجيح زمانی است .اگر نرخ ترجيح زمانی
به ميزان  %1باشد ،در این صورت بهره روي پول در بازار نيز  1درصد خواهد بود .با این نرخ از بهره
روي پول ،تعادل بخش واقعی در اقتصاد هنگامی رخ خواهد داد که بازده نهایی سرمایهگذاري به
حد  1درصد برسد .به بيان دیگر در تعادل بازدهی نهایی سرمایهگذاري با نرخ بهره روي پول برابر
است .فرض کنيد به هر دليلی ترجيح زمانی افراد از  %1به  %9افزایش یابد .این نرخ از ترجيح زمانی،
نرخ بهره پولی  %9را توليد خواهدکرد .با این نرخ جدید از بهره بازده سرمایهگذاري  %1دیگر مقرون
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به صرفه نخواهد بود و بنابراین باید آن را افزایش داد .براي افزایش بازده نهایی سرمایهگذاري الزم
است سرمایهگذاري کاهش یابد .کاهش سرمایهگذاري به معناي خروج سرمایه از بخشهاي توليدي
و به همراه آن کاهش اشتغال عوامل توليد از جمله ،زمين ،سرمایه و نيروي کار خواهد بود .این
عوامل بيکار شده باید در جایی مشغول شوند که بازدهی نهایی باالتري دارد .چون در حال حاضر
بازدهی روي پول  %9است و بنابراین باالتر از بازدهی روي بخش واقعی است ،عوامل بيکار باید در
توليد پول مشغول شوند و از طریق توليد پول بيشتر ،بازدهی نهایی آن را کاهش دهند ،اما مسأله این
است که امکان توليد پول بيشتر از طریق استخدام عوامل توليد بيشتر وجود ندارد .زیرا پول مانند
توليدات بخش واقعی در بازار قابل توليد نيست و به اصطالح کشش توليدي و البته جانشينیاش صفر
یا تقریباً صفر است .بنابراین بازدهی نهایی سرمایه گذاري از طریق کاهش اشتغال و بنابراین کاهش
توليد ،افزایش خواهد یافت تا به  %9برسد .این وضعيت نيز خود یک وضعيت تعادلی است ولی
تعادلی که در آن بيکاري نيز وجود دارد .این ميزان از بيکاري را بيکاري طبيعی ناميدهایم زیرا ناشی
از ریشه طبيعی بهره یعنی ترجيح زمانی است .قاعدتاً براي کاهش بيکاري طبيعی باید تعيين کننده آن
یعنی نرخ بهره طبيعی یا در گامی باالتر ،نرخ ترجيح زمانی کاهش یابد .چنانچه سياستگذار
اقتصادي قادر باشد نرخ ترجيح زمانی را در اقتصاد کاهش دهد ،قادر است بيکاري طبيعی را نيز
کاهش دهد .اما هر اقدامی از سوي سياستگذار اقتصادي که منتهی به افزایش نرخ ترجيح زمانی
شود ،میتواند بيکاري طبيعی را نيز افزایش دهد.
وضعيتی که در باال ترسيم شد مربوط به بيکاري طبيعی است .اما ممکن است نرخ بهره حاکم بر بازار
پول بيش از نرخ توليد شده از جانب ریشههاي طبيعی بهره مانند ترجيح زمانی باشد .ممکن است در
مثال باال نرخ بهره  3درصد باشد ،حال آنکه نرخ ترجيح زمانی  1درصد است .در این حالت ،بازده
نهایی سرمایهگذاري به جاي این که در مقدار  %1که مستلزم بيکاري کمتري است ،تثبيت شود در
نرخ  3درصد تثبيت خواهد شد که قاعدتاً بيکاري باالتري نيز بر اقتصاد تحميل خواهد شد.
 -5مروری بر مطالعات انجام شده
شاهمرادي ،کاوند و ندري ( ) 2933به برآورد نرخ تعادلی بهره و توليد بالقوه براي اقتصاد ایران
پرداخته اند .در این مطالعه نرخ تعادلی بهره به عنوان نرخ بازده سرمایه در قالب یک مدل تعادل
عمومی نئوکالسيک معرفی شده است .نتایج این تحقيق نشان میدهد که در بين سالهاي  2911تا
 2911نرخ تعادلی بهره از نوسانات زیادي برخوردار بوده به طوري که در دوره  2913:1مقدار این
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نرخ به  21درصد رسيده است .اما از دوره  2911تا  2931نوسانات و پراکندگی این نرخ حول مقدار
ميانگين  3/1درصد بوده و از نوسانات کمی برخوردار بود که نشان دهنده بهبود ثبات اقتصادي در
این دوره میباشد.
اولين کار تجربی براي برآورد نرخ بهره طبيعی در سال  1112توسط ویليامز و الوباچ انجام شده
است .آنها با استفاده از روش کالمن فيلتر به محاسبه نرخ طبيعی بهره ،شکاف بالقوه محصول و نرخ
رشد روند در طی دوره  1111:1 – 2312:2براي کشور آمریکا پرداختند .نرخ طبيعی بهره تخمين
زده شده در این مطالعه و براي اقتصاد آمریکا بين  1درصد تا  2درصد در نوسان بوده است.
برزیزنا )1111( 2با دو روش کالمن فيلتر و ساختار برداري اتورگرسيو 1به محاسبه نرخ طبيعی بهره
در طی دوره  1119:2 – 2333:2براي کشور لهستان پرداخته است .در این مقاله سعی شده تا نشان
داده شود که مفهوم نرخ طبيعی بهره تحت شرایط خاص میتواند یک ابزار مفيد براي
سياستگذاران پولی باشد .دو روش مورد استفاده در این مطالعه نتایج تقریبا مشابهی به ارمغان آورده
بود .به طوري که ميانگين نرخ طبيعی بهره در طی دوره  1ساله برابر  3درصد و  1/1درصد در دو
روش کالمن فيلتر و ساختار بردار اتورگرسيو بوده است.
فانتس و گردیچ )1111( 9در مقالهاي با عنوان "برآورد نرخ طبيعی بهره کشور شيلی" به برآورد این
نرخ براي کشور شيلی پرداختند .در این مطالعه نرخ طبيعی بهره بين  1و  9/1درصد در نوسان بوده
است.
هوماال و رودریگوز ) 1113( 1نرخ طبيعی بهره براي کشور پرو را تخمين زدند .در این مطالعه نرخ
طبيعی بهره بر اساس مدل ویليامز و الوباچ و از طریق شش سيستم معادالت و در غالب الگوریتم
کالمن فيلتر و مدل فضاي حالت برآورد شده بود .نتایج این تحقيق نشان میدهد که در طی دوره
 1112تا  1113نسبت به فاصله زمانی  2331تا  1112نرخ طبيعی بهره داراي ثبات بيشتر بوده ،به طوري
که نوسانات در این دوره پایين بوده است .همچنين نرخ طبيعی بهره محاسبه شده نسبت به نرخ واقعی
بهره از ثبات بيشتري برخوردار بوده است.
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مارکز و مانریگو )1111( 2به برآورد نرخ طبيعی بهره و شکاف محصول با استفاده از الگوي ویليامز
و الوباچ براي کشور آمریکا و آلمان در طی دوره  1112:1-2311:2پرداختهاند .نرخ طبيعی بهره
محاسبه شده براي این دو کشور از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است ،اما در دورههاي بحران
نوسانات طبيعی را از خودش نشان میدهد .ميانگين نرخ طبيعی بهره براي آمریکا و آلمان به ترتيب
 1/3و  2/3درصد برآورد شده است.
 -4تصریح و تخمین مدل
 -2-4برخی متغیرهای مهم و برآوردی در تخمین معادالت
 -2-2-4متغیر نرخ بهره
نرخ بهره یکی از مهمترین متغيرهاي مورد استفاده در این مطالعه میباشد و از این رو اطالع دقيق از
آن میتواند نتایج واقع بينانهتري را به ارمغان آورد .نرخ بهره مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ
سود تسهيالت بانکی میباشد که دانستن این نرخ میتواند کمک زیادي در تخمين مدل ارائه دهد.
اما همان طور که مشخص است ،نرخ سود تسهيالت بانکی در کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت در
اقتصاد ایران به صورت دستوري و آن هم از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين میشود و از این رو
غير قابل تغيير بودن آن سبب میشود که متغيرهاي کالن اقتصادي دیگر بر آن اثر نداشته باشد.
بنابراین براي حل این مشکل ،نياز خواهد بود که متغيرهاي انعطافپذیري مورد بررسی قرار گيرد تا
بتوان نتایج دقيقتري بهدست آورد .ازوجی و فرهادي کيا ( )2931براي بررسی تاثير متغيرهاي اقتصاد
کالن از جمله نرخ بهره ،بر روي توسعهي مالی ،از متغير نرخ بهره واقعی سپرده به عنوان پروکسی از
نرخ بهره استفاده کردهاند .در این مقاله نرخ بهره واقعی از همان معادله معروف فيشر استخراج شده
است که در آن نرخ بهره واقعی معادل نرخ بهره اسمی منهاي نرخ تورم میباشد .همچنين حيدري و
سوري ( )2933نيز نرخ سود واقعی سپرده  3و  2ساله را در مدلهاي خود مورد استفاده قرار دادهاند.
متغير و پروکسی دیگري که در مطالعات از آن به عنوان جانشينی براي نرخ بهره استفاده شده است،
نرخ سود موزون تسهيالت میباشد .در مطالعه صورت گرفته توسط عباسی نژاد و یاري (،)2931
کميجانی و بهرامی راد ( ،)2931نرخ سود موزون تسهيالت بانکی و نرخ سود موزون تسهيالت
واقعی بانکی (نرخ سود موزون منهاي تورم) مورد استفاده قرار گرفته است .نرخ سود موزون

Manuel Marqués and Marta Manrique
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تسهيالت بانکی نرخ سودي است مرکب از انواع نرخهاي سود مختلف که با توجه به سهمشان از
کل تسهيالت بانکی وزن داده شدهاند.
در این مطالعه با تخمين چندین پروکسی براي نرخ بهره اسمی ،متغير نرخ سود موزون بانکی نرخ
مناسبتر و واقع بينانهتري نسبت به پروکسیهاي دیگر ارائه کرده است ،از این رو در این مطالعه از
این نرخ براي تخمين در مدلها استفاده خواهد شد.
 -1-2-4متغیر نرخ بهره واقعی
از طرف دیگر ،در تخمين برخی از معادالت ،نياز به متغير نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران خواهيم
داشت .از این رو بر اساس تعریف فيشر نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران محاسبه شده است .اما با
توجه به اختالف بيش از حد نرخهاي بهره اسمی با نرخ تورم ،تفاضل این دو متغير از هم سبب منفی
شدن بيش از حد متغير نرخ بهره حقيقی در اقتصاد ایران شده است (البته این مورد که نرخ بهره
واقعی داراي مقدار بيش از حد منفی است در هيچ مطالعهاي یافت نشده بود) .به همين دليل در ابتدا
مدل را بر اساس نرخ بهره واقعی که توسط فيشر تعریف شده است تخمين زدهایم اما نتایج چندان
مناسب و قابل استنباطی براي اقتصاد ایران به دست نيامد و از این رو از متغير بهرهوري نهایی سرمایه
به عنوان پروکسی براي نرخ بهره واقعی استفاده کرده و تا حدي توانستيم این مشکل را بر طرف
نمایيم.

Y
براي به دست آوردن بهرهوري نهایی سرمایه )
K

 ، ( MPK از مدل نئوکالسيکی کاب داگالس

)  (Y  AK a L1aاستفاده میشود .اولين مرحله در تخمين بهرهوري نهایی سرمایه ،تخمين
پارامترهاي تابع کاب داگالس است .براي پيدا کردن بهرهوري نهایی سرمایه و همچنين جلوگيري
از هم خطی ميان  Lو  Kاز فرم سرانه تابع توليد استفاده خواهد شد و تابع توليد کاب داگالس ایران
با دادههاي توليد ناخالص داخلی سرانه و سرمایه فيزیکی سرانه (تشکيل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
سرانه) برآورد میشود.
 -5-2-4متغیر شکاف محصول
از جمله متغيرهاي مهم دیگر مورد استفاده در تخمين مدل از دیدگاه متعارف ،متغير شکاف محصول
می باشد .شکاف محصول به عنوان تفاوت بين محصول بالقوه و حقيقی تعریف میشود .محصول
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بالقوه نيز به عنوان سطحی از محصول است که در آن اشتغال کامل برقرار است .اگر این شکاف
مثبت باشد به آن معنی است که بروز عاملی در اقتصاد باعث شده که محصول بيش از حد معمول
توليد شود که در این صورت محصول بيش از حد توليد باعث سرمایهگذاري بيش از حد و استخدام
بيش از حد و خود عاملی براي تورم است .از سوي دیگر اگر شکاف محصول منفی باشد بدان معنی
است که کم تر از حد معمول توليد شده است و در این صورت بيکاري باالتر از حد طبيعی است
(خورسندي و همکاران .)2933 ،از این رو با مراجعه به مقاالت در اقتصاد ایران و رجوع به مقاله
دکتري خورسندي و همکاران ( )2933توانستهایم شکاف محصول را به صورت سري زمانی و از
سال  2931تا  2931استخراج کنيم.
 -1-4دادههای مورد استفاده در این مطالعه
دادههاي مورد استفاده در این مطالعه که به صورت ساالنه از سال  2931 -2931و از دادههاي سري
زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار ایران استخراج شده است ،شامل این
متغيرها میباشد :شاخص قيمتی مصرف کننده به قيمت ثابت سال  ،2911توليد ناخالص داخلی به
قيمت ثابت  ،2911جمعيت کل ،تشکيل سرمایه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال  ،2911نرخ
بيکاري ،شکاف محصول ،تسهيالت بانکها و موسسات اعتباري به بخش صادرات ،بازرگانی،
مسکن ،صنعت و معدن و کشاورزي ،نرخ سود تسهيالت بانکی در بخشهاي صادرات ،بازرگانی،
مسکن ،صنعت و معدن و کشاورزي (دو مورد آخر براي محاسبه نرخ سود موزون در اقتصاد ایران
به کار برده شده است) .همچنين از یک متغير مجازي صفر و یک نيز براي زمانهاي جنگ تحميلی
در بعضی از معادالت استفاده شده که قبل از جنگ تحميلی عدد صفر و بعد ازآن عدد  2در نظر
گرفته شده است.
 -5-4مدلهای فضای حالت 2و رهیافت کالمن فیلتر
دامنه وسيعی از مدلهاي سري زمانی شامل مدل رگرسيون خطی کالسيک و مدل  ARMAرا
میتوان به شکل مدلهاي فضاي حالت نوشته و آن را برآورد نمود .مدلهاي فضاي حالت براي
برآورد متغيرهاي غير قابل مشاهده در مقاالت اقتصادي مورد استفاده قرار میگيرد .براي نمونه

State Space Model

1.
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می توان به این دسته از متغيرها اشاره کرد :انتظارات عقالیی ،خطاي اندازهگيري ،درآمد دائمی،
سيکلهاي تجاري و روند ،نرخ بيکاري طبيعی و .....
ارائه سيستمهاي پویا در فرم مدلهاي فضاي حالت دو مزیت مهم دارد.
 -2مدل فضاي حالت به متغيرهاي غير قابل مشاهده( 2معروف به متغيرهاي حالت) این امکان را
میدهد تا با متغيرهاي مشاهده شده ترکيب شود و در راستاي هم برآورد شوند.
 -1مدلهاي فضاي حالت براي برآورد میتواند از یک الگوریتم بازگشتی قدرتمندي به نام کالمن
فيلتر استفاده کند.
کالمن فيلتر در سال  2111توسط کالمن در متون مهندسی و پس از آن در مباحث اقتصادي وارد
شد .کالمن فيلتر یک روش بازگشتی براي پيش بينی بهينه از متغيرهاي غير قابل مشاهده و برآوردهاي
کارا از مدل هاي فضاي حالت است .این رهيافت بر اساس اميد شرطی است .از ویژگیهاي اميد
شرطی این است که بهترین پيشبينی را با حداقل ميانگين مربعات خطا ( )MSEفراهم میکند
(عباسی نژاد و کاوند .)12 :2931 ،اگر جمالت اخالل به صورت نرمال توزیع شده باشند در آن
صورت متغيرها میتوانند بر اساس ماکزیمم درست نمایی 1محاسبه شوند.9
 -2-5-4نکاتی در مورد تخمین مدل در معادالت فضای حالت
چند نکته مهم در برآورد معادالت به روش الگوریتم کالمن و معادالت فضاي حالت وجود دارد
که در طی اجرا و فرآیند تخمين مدل باید به آن دقت زیاد شود که در ادامه بيان میشود:
 -2مشخص کردن دقيق معادالت سيگنال و وضعيت در مدل فضاي حالت و اثرات دقيق متغيرهاي
غير قابل مشاهده و وابستگی متغيرهاي غير قابل مشاهده بر حسب وقفههاي آن در تخمين برآورد.1
 -1انجام آزمون ریشه واحد و در صورت نياز بررسی آزمون همجمعی براي پی بردن به وجود رابطه
بلندمدت بين متغيرها .معادالت فضاي حالت یک نوع خاص از آزمون  VARاست .در معادالت
 VARدر صورت عدم پایایی متغيرها سه نوع استراتژي وجود دارد :الف) استفاده از تفاضل مرتبه
اول متغيرها در برآورد مدل ،ب) بررسی وجود هم انباشتگی بين متغيرها ،ج) استفاده از سطح متغيرها
Unobserved Variable

1.

2

. Log-likelihood Function
 . 9براي مطالعه بيشتر در مورد الگوریتم کالمن فيلتر و مدل فضاي حالت رجوع شود به هميلتون ()2331
 .1براي مطالعه بيشتر رجوع شود به:

Eviews 6 user’s guide, chapter 35, State space models and kalman filter
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و بررسی آزمون ریشه واحد جمالت پسماند .2در این مطالعه از روش همجمعی جوهانسون 1براي
بررسی وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها استفاده میشود.
 -9حساس بودن مدلهاي فضاي حالت به مقادیر اوليه و از این رو انتخاب منطقی مقادیر آن .همچنين
انتخاب بهينه مدل بر حسب انتخاب بهينه واریانس در مدل به طوري که آماره  tو احتمال از نظر
آماري معنادار بوده و آن مدلی که مقادیر بزرگتري از تابع درست نمایی را بوجود میآورد مناسب
است (شاهمردي و همکاران.)13 :2933 ،
 -4-4تخمین مدل بر اساس مطالعهی برن هاردسن و جرداپ )1001( 5برای اقتصاد
ایران
در این قسمت با توجه به مطالعه صورت گرفته توسط گردراپ و برندهانسن ،به تخمين نرخ طبيعی
بهره براي اقتصاد ایران و طی دوره زمانی  2931-2931خواهيم پرداخت .در این مدل فرض بر آن
است که نرخ بهره واقعی به دو جزء مولفه روند 1و مولفه نوسان 3تفکيک میشود که به صورت
معادله  1بيان میشوند .نرخ بهره طبيعی * rtدر این معادله به عنوان مولفه روند ،تعریف میشود.
همچنين فرض میشود که نرخ بهره طبيعی به دو جزء بستگی دارد -2 :نرخ بهره واقعی تعادلی

بلندمدت (  -1 ) جمله اخالل ) zt ( 1که سبب انحراف نرخ طبيعی بهره از نرخ واقعی تعادلی
بلندمدت آن میشود که به صورت معادله  1نشان داده شده است:

) et  N (0, e2

()1

(rt  rt*  et )1
rt*    zt

هم چنين جمله اخالل  ztاز یک فرآیند ) AR(1پيروي میکند:

 .2براي مطالعه بيشتر و بررسی ویژگیهاي این معادالت رجوع شود به:
کميجانی و توکليان 92 :2933 ،و J. D. Hamilton, Time Series Analysis, 1994, Section 20.4: 651

2.

Johansen
3. Tom Bernhardsen and Karsten Gerdrup
4
. Trend Component
5. Cyclical Component
6. Disturbances
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از طرف دیگر رابطهاي بين نرخ طبيعی بهره و شکاف محصول مشابه معادله  3وجود دارد .این معادله
یک فرم ساده از معادله  ISمیباشد که نشان دهنده رابطه بين شکاف محصول و شکاف نرخ بهره
واقعی است ،به طوري که هر چقدر اختالف بين نرخ بهره واقعی و طبيعی کمتر و کمتر شود ،شکاف
محصول هم کاهش مییابد.
()3

)   N (0, 2

gapt  agapt 1  b(rt 1  rt*1 )  

معادالت  1و  3در مدل فضاي حالت به معادلهي سيگنال و معادالت  1و  3به معادالت وضعيت
معروف میباشند.
همانطور که در قسمتهاي قبل هم اشاره شد ،براي برآورد متغيرها در فرم فضاي حالت و الگوریتم
کالمن فيلتر ،باید آزمونهایی قبل از برآورد مدل بر روي متغيرها انجام شود .نتایج آزمون ریشه
واحد نشان میدهد که متغيرهاي مورد استفاده در این آزمون از مرتبه ) I(1هستند.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر
در سطح

در سطح تفاضل مرتبه اول
احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

0/00

-5/12

0/16

-2/36

متغیر شکاف محصول ( ) gap

0/00

-3/94

0/22

-2/16

متغیر نرخ بهره واقعی ( ) r

در مرحله بعد براي پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها از آزمون هم انباشتگی جوهانسون
استفاده میشود .بر اساس معيار هنان کویين و شوارتز وجود  9وقفه بهينه در مدل مورد تایيد قرار
میگيرد .در جدول  1نتایج آزمون همجمعی جوهانسون نشان داده شده است که وجود  1بردار
همجمعی توسط آزمونهاي اثر 2و مقادیر ویژه 1در متغيرها مورد تایيد قرار میگيرد و از این رو
رابطه بلندمدت بين متغيرها تایيد میشود .در مرحله بعد با مشخص نمودن دقيق معادالت سيگنال و
وضعيت در مدل فضاي حالت ،به برآورد نرخ طبيعی بهره در قالب برآورد حداکثر راست نمایی 9و
1

. Trace
Max-Eigenvalue
3. Maximum Liklihood
2.
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الگوریتم کالمن فيلتر خواهيم پرداخت .نتایج مربوط به این معادالت به ترتيب در جداول  9و  1نشان
داده شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول  9نشان میدهد که یک وقفه در متغير شکاف
محصول اثر مثبت و معناداري بر شکاف محصول در دوره بعد دارد و ضریب تفاضل نرخ بهره واقعی
از نرخ طبيعی نيز داراي عالمت مثبت میباشد .بعد از تخمين این معادالت متغير نرخ طبيعی بهره در
اقتصاد ایران و در غالب مدل بيان شده به دست میآید و نمودار همزمان متغير نرخ طبيعی بهره و
نرخ واقعی بهره در نمودار  2نشان داده میشود.
جدول :1آزمون همجمعی جوهانسون
Critical value 0.05

H1

Test statistic

Trace

Max_Eigen

Trace

Max_Eigen

15/49

14/26

26/05

21/28

3/84

3/84

4/76

4/76

H0

R=1
R=2

r=0

r 1

جدول  :5مدل فضای حالت
احتمال

آماره Z

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0/00
0/00

575018
1/31E8

1/39E-8
1/04E-11

*0/08
*0/001

)Gap(-1
)(MPK1(-1)-NRI

* نشان دهنده معناداري در سطح خطاي  3درصد
جدول  :4روش کالمن فیلتر
احتمال

آماره Z

ریشه MSE

وضعیت نهایی

متغیر

0/00

118/5

0/009

1/17

NRI

همانطور که نمودار  2نشان میدهد ،بر اساس مدل گردراپ و برندهانسن ميانگين نرخ بهره طبيعی
در اقتصاد ایران و در طی دوره زمانی  2931-2931برابر  2/91میباشد .ماکزیمم این نرخ برابر 1/21
و مينمم این نرخ نيز برابر  1/39میباشد .همچنين در طی بسياري از سالها نرخ طبيعی بهره پایينتر
از نرخ بهره واقعی است .همانند سایر مطالعات که براي کشورهاي در حال توسعه نيز انجام شده
است ،نرخ بهره طبيعی داراي نوسانات زیادي در طی دوره مورد بررسی است که نشان دهنده بیثباتی
در سياستهاي پولی در طی این ساليان در اقتصاد ایران است .البته همان طور که بيان شده است،
نرخ طبيعی بهره به دست آمده در دیدگاه متعارف نشان دهنده نرخی است که بر حسب آن نرخ
تورم باثبات و محصول هم در سطح بالقوه قرار دارد .البته همان طور که مشاهده میشود ،همواره
نرخ بهره واقعی انحرافات و نوسانات زیادي از نرخ بهره طبيعی دارد .از طرف دیگر روند نرخ طبيعی
بهره و نرخ بهره واقعی نشان میدهد که بعد از زمان جنگ تحميلی ،نوسانات کمتري در این دو نرخ
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بروز کرده است که میتواند نشان دهندهي بهبودي نسبی سياستهاي پولی ،از طرف فعاالن اقتصاد
کشور باشد.
جدول  :3آماره توصیفی متغیر نرخ طبیعی بهره
انحراف معیار

میانه

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

0/36

1/33

0/53

2/14

1/33

NRI

نمودار  :2مقایسه نمودار نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره واقعی در ایران بر اساس دیدگاه متعارف
2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4
1385

1380

1375
RINT

1370

1365

1360

1355

NRI

 -3-4تخمین نرخ طبیعی بهره بر اساس دیدگاه رقیب
در این قسمت ،بر اساس دیدگاه رقيب به محاسبه نرخ طبيعی بهره پرداخته میشود .بر این اساس،
نرخ طبيعی بهره نرخی است که فقط تعيين کننده ریشههاي غير پولی بهره بازاري میباشد و نشان
دهنده نرخ رشد جمعيت ،رجحان زمانی و تحوالت تکنولوژي است .بر خالف نظریه کالسيکها
که بيان میکنند در نرخ بهره طبيعی قيمتها با ثبات است و بيکاري نيز در پایينترین حد خود قرار
دارد و یا بيکاري وجود ندارد ،اما در دیدگاه رقيب این مسئله وجود ندارد و حتی در نرخ طبيعی
بهره ،بيکاري نيز در اقتصاد وجود دارد و این مسئله با مقایسه نرخ بهره پولی با نرخ طبيعی بيکاري
مشخص میشود.
بر این اساس ،به معرفی مدلی خواهيم پرداخت که در آن تغييرات در نرخ بيکاري میتواند از انحراف
مجموع نرخ بهره اسمی و تورم از مقدار نرخ طبيعی بهره حاصل شود .دليل استفاده از این مدل آن
است که برزینا در سال  1111در مقاله خود و بر اساس دیدگاه ویکسل مشابه با این مدل را مورد
استفاده قرار داده اما در آن مقاله تغييرات نرخ تورم ناشی از تفاوت بين نرخ بهره واقعی از سطح
طبيعی اش بوده است .از سه معادله در مدل فضاي حالت براي برآورد نرخ طبيعی بهره استفاده
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میشود .مدل  21یک فرم تصادفی پویا براي نرخ طبيعی بهره است که در قالب معادله اندازهگيري
(معادله مشاهدات) بيان شده است:
()21

une   1unet 1   2 ((inf t 1  int_ mt 1 )  NRI t 1 )   3 DUM  1,t

در این معادله  ، NRIهمان نرخ طبيعی بهره (متغير غير قابل مشاهده) است که به عنوان یک متغير
مستقل در مدل وارد شده است .همچنين در این معادله  uneنرخ بيکاري inf ،شاخص قيمتی
مصرف کننده و  int_ mنرخ بهره اسمی و  DUMهم متغير دامی در مدل است.
معادله دوم به معادله وضعيت (انتقال) معروف است .نرخ طبيعی بهره در این مدل از یک فرایندگام
تصادفی 2پيروي میکند که به صورت معادله  22تعریف میشود:
()22

NRI t  NRI t 1   2,t

همچنين فرآیند ماناي( 1ایستاي) این معادله به صورت زیر بيان میشود:
()21

NRI t   4  5 NRI t 1  3,t

در اینننن معنننادالت  1 ,......, n ،نشنننان دهننننده ضنننرایب متغيرهنننا و  1,t ,..,  n,tنشنننان
دهنننده واریننانس جمننالت پسننماند مننیباشنند .در ایننن مرحلننه و قبننل از بننرآورد منندل ،همانننند
مراحننل قبننل ،خننواص مانننایی و همجمعننی متغيرهننا را مننورد بررسننی قننرار مننیدهننيم .نتننایج
حاصننل از مانننایی متغيرهننا نشننان مننیدهنند کننه متغيننر نننرخ بيکنناري و نننرخ بهننره اسننمی در سننطح
تفاضنل مرتبنه اول و ننرخ تننورم در سنطح ماننا هسننتند .همچننين همنانطنور کننه جندول  1نشننان
میدهد رابطه بلندمدت بنين متغيرهنا نينز بنر اسناس سنه وقفنه بهيننه ،منورد تایيند قنرار منیگينرد.
در جنننداول  3و  3نينننز نتنننایج آزمنننون فضننناي حالنننت و الگنننوریتم کنننالمن فيلتنننر نشنننان داده
مننیشننود .نتننایج حاصننل از جنندول  3نشننان مننیدهنند کننه یننک وقفننه در تفاضننل متغيننر نننرخ
بيکاري اثر مثبت بر تفاضل متغير نرخ بيکاري دارد.

Random Walk
Stationary

1.
2.
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جدول  :6نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر
در سطح

در سطح تفاضل مرتبه اول
احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

0/00

-5/67

0/18

-2/26

une

0/00

-4/79

0/73

-1/01

-

-

0/00

-3/78

int_ m
inf

جدول  :1آزمون همجمعی جوهانسون
Critical value 0/05

H0

Test statistic

Trace

Max_Eigen

Trace

Max_Eigen

29/79

21/13

39/95

25/40

15/49

14/26

14/54

10/85

3/84

3/84

3/69

3/69

r 1
r2
r 3

H0
r 0

r 1
r2

جدول  :3مدل فضای حالت
احتمال

آماره Z

انحراف معیار

ضریب

0/00

15/94

0/003

0/06

0/00

-34/41

0/002

-0/009

0/00

42/84

0/01

0/56

متغیر

1
2
3

* نشان دهنده معنادار در سطح خطاي  3درصد

جدول  :9روش کالمن فیلتر
احتمال

آماره Z

ریشه MSE

وضعیت نهایی

متغیر

0/03

2/08

3/59

7/50

NRI

با حل همزمنان اینن معنادالت ،نمنودار همزمنان ننرخ طبيعنی بهنره و ننرخ بهنره بنازاري در شنکل
 1نشننان داده شننده اسننت .همننان طننور کننه نمننودار نشننان مننیدهنند ،نننرخ طبيعننی بهننره همننواره در
اقتصاد ایران ،پایين تنر از ننرخ بهنره پنولی بنوده اسنت و اینن مسنئله نشنان دهننده وجنود بيکناري
حتمی در اقتصاد است.
جدول  :20آماره توصیفی متغیر نرخ طبیعی بهره
انحراف معیار

میانه

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

5/54

1/44

-5/61

16/44

3/75

NRI
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نمودار  :1مقایسه نمودار نرخ طبیعی بهره و نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران بر اساس دیدگاه رقیب
20
16
12
8
4
0
-4
-8
1385

1380

1375

1370

INT_M

1365

1360

1355

NRI

 -3جمع بندی
هدف این مقاله ،بررسی نظري و تجربی نرخ طبيعی بهره میباشد .براي این منظور دو هدف در این
تحقيق دنبال شد .در یک هدف دیدگاه متعارف از نرخ بهره طبيعی مورد بررسی قرار گرفت .در
دیدگاه متعارف نرخ طبيعی بهره ،که اولين بار توسط ویکسل و بعد از آن توسط اقتصاددانان
نئوکالسيک ،نيوکينزین ،قاعده تيلور و  ...بيان شده است ،نرخ طبيعی بهره به عنوان نرخی است که
بر حسب آن نرخ محصول در سطح بالقوه قرار دارد و تورم نيز با ثبات است .به گونهاي که هر چه
اختالف بين نرخ بهره واقعی و نرخ طبيعی بهره کمتر و کمتر شود ،در این صورت همه عوامل در
اشتغال کامل قرار میگيرند و ثبات سطح قيمتها در اقتصاد برقرار میشود.
از سوي دیگر محققين این مقاله ،تعریف و مفهوم دیگري از نرخ طبيعی بهره را مد نظر قرار دادهاند
که بر طبق آن ،نرخ طبيعی بهره نرخی نيست که بر حسب آن محصول در سطح بالقوه و تورم نيز
باثبات باشد .این نرخ به دست آمده نرخی است که فقط تعيين کننده ریشه غير پولی بهره میباشد
که خود شامل نرخ ترجيح زمانی ،نرخ رشد جمعيت و نرخ تحوالت تکنولوژي است .برخالف
دیدگاه متعارف که بيان کرده بودند در سطح نرخ طبيعی بهره محصول در سطح بالقوه قرار دارد و
بيکاري هم وجود ندارد ،در دیدگاه رقيب براي بررسی وجود بيکاري باید نرخ طبيعی را با نرخ بهره
پولی مقایسه کرد و آنگاه باید تصميمگيريهاي الزم انجام شود .میتوان سه حالت را در نظر گرفت.
در حالت اول فرض می شود که نرخ بهره پولی برابر با نرخ بهره طبيعی در اقتصاد باشد .در این
صورت نرخ بيکاري نيز در سطح طبيعیاش قرار دارد .بنابراین مفهوم جدیدي از بيکاري طبيعی نيز
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در این مقاله مطرح میشود که این بيکاري طبيعی زمانی بوجود میآید که نرخ بهره پولی در سطح
طبيعیاش باشد .در حالت دوم فرض میشود که نرخ بهره پولی بيشتر از نرخ بهره طبيعی در اقتصاد
باشد و در این صورت ،بيکاري باالتر از حد طبيعی در اقتصاد وجود خواهد داشت و باید از طریق
راهکارهاي سياستی نرخ بهره پولی را حداقل به سمت نرخ طبيعیاش نزدیک کرد .حالت سوم زمانی
است که نرخ بهره پولی صفر باشد که در این صورت اشتغال کل عوامل در اقتصاد حاصل میشود.
با این حال نتایج حاصل از تخمين مدل در دیدگاه رقيب نشان میدهد که در طی دوره 2931-2931
در اقتصاد ایران ،نرخ بهره پولی همواره باالتر از نرخ طبيعی بهره بوده است که نشان دهنده وجود
بيکاري حتمی در اقتصاد میباشد .یعنی همه عوامل توليد به طور کارا مورد استفاده قرار نگرفته و از
ظرفيت اقتصاد به طور کامل بهره برداري نشده است .البته نمودار نشان میدهد که در پایان دهه 11
و دهه  ، 31اختالف و شکاف بين نرخ بهره طبيعی و پولی رو به کاهش بوده است که نشان دهنده
بيکاري کمتر در اقتصاد است.
به عنوان اولين پيشنهاد سياستی ،به فعاالن بانک مرکزي و سياستگذاران پولی توصيه میشود تا از
طریق اصالحات پولی در مرحله اول نرخ بهره پولی را به سمت نرخ بهره طبيعی نزدیک نمایند .براي
این منظور باید عرضه واقعی پول افزایش باید تا نرخ بهره پولی کاهش یابد .با بازگشت نرخ بهره
پولی به اندازه طبيعیاش ،نرخ بيکاري نيز تا اندازه طبيعی کاهش خواهد یافت.
در دومين مرحله از پيشنهادات سياستی ،باید مقامات اقتصادي کشور تالش کنند تا نرخ طبيعی بهره
را از طریق تأثير بر نرخ ترجيح زمانی اجتماعی کاهش دهند .براي کاهش نرخ ترجيح زمانی باید
متغيرهاي مؤثر بر آن شناسایی و کنترل شوند .نسبت مصرف به سرمایهگذاري در اقتصاد از جمله
عوامل مؤثر بر ترجيح زمانی میباشد .هر چه این نسبت باالتر باشد ،معنایش آن است که اقتصاد
(شامل افراد و دولت) نسبت بيشتري از درآمدش را به مصرف دورههاي جاري اختصاص میدهد و
سهم کمتري سرمایهگذاري میشود .هر قدر بتوان نسبت مصرف به سرمایهگذاري را کاهش داد،
میتوان نرخ ترجيح زمانی را کاهش داد .چنانچه دولت در تنظيم بودجههاي ساليانه و برنامههاي
ميانمدت و بلندمدت اقتصادي ،نسبت هزینههاي مصرفی به هزینههاي عمرانی را به نفع توسعه
زیرساختها کاهش دهد گام مؤثري در کاهش نرخ ترجيح زمانی در اقتصاد برداشته شده است .هر
چه خانوارها نسبت به اثرات نامطلوب مصرف باال آگاه شوند ،میتوان نرخ ترجيح زمانی آنها را
کاهش داد .تصميم دولت در واقعی کردن قيمت انرژي از طریق کاهش اتالف منابع ،میتواند در
جهت کاهش نرخ ترجيح زمانی آحاد جامعه مؤثر ارزیابی شود.
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