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چکیده
امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنهوان چهارچوب بهرای تحلیه نوسهانا اسهفااهه
م کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخ های مفوسط از ایهن مهد را به عنهوان بخشه از ابهزار
شبی سازی و پیشبین بکار گرفف اند .زمان ک الگوهای نوکینزی فقط قهاهر به نشهان هاهن نوسهانا اراهی
ساعا کار نیروی کار باشند و هر آنها منبع برای بیکاری وجوه نداشف باشند ،هچار چالش م شوند .لذا هر
این مطالع سع م شوه ک نسخ ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقع معرف شوه ،ب طوری که
هر آن ب هر هو سمت نیروی کار (عرض و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توج شوه .سپس هاللت های سیاست
بهین و قاعده ساهه بهین بررس و با نفایج الگوی برآوره شده مقایس م گرهند .الگهوی ارائه شهده هر ایهن
مقال عالوه بر اخفالال بازار کاال ب اخفالال بازار کار نیز توج کرهه است .همچنین هر این الگهو مهار آپ
هسفمزه شناسای م شوه و عدمتعاه هر بازار کار با توج ب هرهو سمت عرض و تقاضای نیروی کهار لحها
م شوه .با توج ب اینک سیاست گذاری پول هر اقفصاه ایران از یهک قاعهده مبفنه بهر نهر بههره پیهروی
نم کند ،سع م شوه نوع تعدی یافف ای از قاعده تیلور ارائ شوه ک هر آن از یک قاعده نر رشد پای پول
اسفااهه شوه .نفایج قاعده ساهه بهین نشان م ههد ک مقام پول باید نسهبت به نوسهانا تولیهد بیشهفر از
نوسانا تورم قیمت واکنش نشان ههد .همچنین نفایج نشان مه هههد که قاعهده سهاهه بهینه هر تخمهین
سیاست بهین رمزی ب خوب عم کرهه است ،زیرا توابع واکنش آن سیاست بهین و قاعده ساهه بهین بسیار
ب هم نزهیک هسفند.
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از چارچوب الگوی نوکینزی برای تجزیهوتحلیل نوسانات و سیاستگذاری
پولی رایج شده است .این چارچوب ،سازگاری درونی الگوهای تعادل عمومی پویا را با فروض کینزی
ترکیب میکند و بنابراین کارایی سیاست پولی را افزایش میدهد .بسیاری از بانکهای مرکزی و
مؤسسات سیاستی ،نسخهای از الگوی نوکینزی با مقیاس متوسط را بهعنوان بخشی از جعبه ابزار خود
برای هدفهای شبیهسازی و پیشبینی اتخاذ میکنند .برای تحلیلها به یک تابع واکنش بانک
مرکزی نیاز است .قاعده تیلور معروفترین تصریح این تابع واکنش است .این قاعده بیان میکند که
مقام پولی با ابزار نرخ بهره به انحرافات تولید و تورم از مقادیر هدف خود پاسخ میدهد؛ اما در ایران
قاعده تیلور اجرا نمیشود و به جای نرخ بهره ،متغیر سیاست پولی به ویژه در کوتاهمدت ،بیشتر حجم
پول است؛ بنابراین در این مطالعه همانند بسیاری از مطالعات چون توکلیان ( )1۹۳1و جوان و
همکاران ( )1۹۳۱از یک قاعده نرخ رشد حجم پول استفاده میشود.
در این مطالعه به پیروی از مطالعه جوان ،افشاری و توکلیان ( )1۹۳۱یک الگوی تعادل عمومی
پویای تصادفی با لحاظ بیکاری طراحی میشود و پس از برآورد پارامترها به روش کالیبراسیون و
بیزی ،مطلوب بودن قاعدههای سیاست پولی در قالب الگوی نوکینزی تجزیهوتحلیل میشود .مقاالت
بسیار دیگری تاکنون به تجزیهوتحلیل سیاستهای بهینه پرداختند ،اما هیچکدام اختالالت بازار کار
که منجر به ورود بیکاری میشود را منظور نکردهاند .در این مقاله نه تنها در طراحی الگوی نوکینزی،
بیکاری بهصورت صریح معرفی شده است ،بلکه تجزیهوتحلیل مطرح شده نیز با تمرکز بر روی
بیکاری صورت میگیرد.
برای دستیابی به اهداف فوق ارائه مقاله به صورت زیر ساماندهی شده است .نخست مروری بر
ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده صورت میگیرد .سپس ،الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
چندبخشی طراحی شده معرفی میشود و سپس روش حل و برآورد پارامترهای الگو بر مبنای روش
بیزی ارائه میشود .سپس رفتار بیکاری و سایر متغیرهای کالن تحت سیاست پولی بهینه
تجزیهوتحلیل میشود و با قاعده موجود در الگوی برآورد شده مقایسه میشود .در ادامه به بررسی
قاعده ساده بهینه پرداخته میشود و نهایتاً نتایج آن با سیاست بهینه و الگوی برآورد شده مقایسه
میگردد .سرانجام ،نتیجهگیری بر اساس یافتهها و در چارچوب الگو ،موضوع بخش پایانی مقاله
خواهد بود.
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 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری
در حال حاضر الگوهای  DSGEنوکینزی به علت اینکه فرصت گنجاندن چسبندگیهای اسمی
دستمزد و قیمت را در الگو فراهم میکنند بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .این الگوها زمینه بررسی اثر
سیاست پولی بر نوسانات اقتصادی را نیز مهیا میکنند؛ اما با وجود مزیتهای فراوان ،این الگوها
دارای محدودیتهایی هم هستند .یکی از عمده ضعفهایی که اغلب به آن اشاره میشود ،عدم نشان
دادن منبع و دلیل وجود متغیر کلیدی بیکاری در الگوسازی است .عدم وجود متغیر بیکاری در
الگوهای نوکینزی طراحی شده در اقتصاد ایران که طی سالهای اخیر با نرخ بیکاری باالیی مواجه
است ،میتواند الگوها را از واقعیات اقتصادی دور کند .گویی در چنین الگوهایی ،بیکاری و
اصطکاکهای مربوط به آن برای درک نوسانات متغیرهای اسمی و حقیقی و عوامل کلیدی طراحی
سیاست پولی اهمیتی ندارند.
در بسیاری از ادبیات ،بیکاری در الگوی نوکینزی با استفاده از رویکرد جستجو و انطباق معرفی
میشود .برخی از محققان نیز چسبندگیهای اسمی را که نشانی از چارچوب نوکینزی هستند ،با
اصطکاکهایی از بازار کار مانند الگوهای جستجو و انطباق ترکیب میکنند .برخی فرض دستمزدهای
انعطافپذیر را تضعیف کردند و شکلهای مختلف چسبندگی دستمزد حقیقی و اسمی را معرفی کردند.
در سال  8۰1۰گالی تفسیر متفاوتی از بیکاری ارائه کرد و بیکاری را در یک الگوی نوکینزی گنجاند.
البته رویکرد عمومی برای معرفی بیکاری در یک الگوی کالن تحت مطالب گفته شده در گالی
( )1۳۳۱نیز بهگونهای یافت شد؛ اما کاربرد خاص الگوی نوکینزی در گالی ( )2011a, 2011bو
بهصورت مستقل در کاسارس )8۰1۰( 1گسترش یافته است .در این بین به مرور توجه برخی از
مقاالت از جمله گالی به موضوعات هنجاری و علیالخصوص داللتهای اصطکاکهای بازار کار و
بیکاری برای طراحی سیاست پولی جلب شد .نوآوری الگوی گالی این بود که به هردو سمت بازار کار
توجه کرد .وی به دلیل با کشش در نظر گرفتن عرضه نیروی کار ،موفق شد بیکاری را ناشی از
اختالالت هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار ببیند .جوان ،افشاری و توکلیان ( )1۹۳۱نیز یک
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع نوکینزی برای اقتصاد ایران را طراحی کردند و در آن از
الگوی گالی 8برای نشان دادن عدم تعادل بازار کار و بیکاری استفاده کردند .بدین منظور در این
مطالعه با توجه به وجود نرخ بیکاری باال در اقتصاد ایران سعی شده است تا به پیروی از الگوی
طراحی شده توسط جوان و همکاران به داللتهای سیاست پولی پرداخت.

1. Casares
2. Gali
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 .2-2پیشینه پژوهش
در این بخش به اختصار به برخی از مطالعات انجام شده در زمینه نحوه سیاستگذاری پولی پرداخته
میشود .ابتدا مطالعات داخلی که در زمینه سیاستگذاری پولی انجام شدهاند بحث میشود و سپس به
مطالعات خارجی که سیاستگذاری پولی را در قالب یک الگوی  DSGEکه اختالالت بازار کار را
منظور کردهاند ،پرداخته میشود.
فخرحسینی ،شاهمرادی و احسانی ( )1۹۳۰در مطالعهای با توجه به وابسته بودن اقتصاد کشور
ایران به صادرات نفت ،اقدام به طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن
رقابت انحصاری و انعطافناپذیری اسمی دستمزد و قیمت در الگوهای کینزی برای اقتصاد ایران
کردهاند و به بررسی اثر چهار تکانه تکنولوژی ،قیمت نفت ،مخارج دولت و نرخ رشد پول پرداختهاند.
آنها در مطالعه خود از دادههای ساالنه  1۹31-1۹21به قیمت ثابت سال  1۹2۹و بهصورت سرانه
استفاده کردهاند .هدف مقاله آنها بررسی تکانههای مختلف ازجمله تکانه نفت بوده است و در مقاله
آنها بازار کار در تعادل بوده است.
کمیجانی و توکلیان ( )1۹۳1نیز با استفاده از یک الگوی تعدیل شده نوکینزی برای اقتصاد ایران
در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی به نحوه سیاستگذاری پولی در فضای سلطه شدید
مالی و هدفگذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداختند .آنها تابع عکسالعمل غیرخطی برای
سیاستگذاری پولی در ایران معرفی کردند که براساس آن نرخ رشد حجم پول بر اساس شکاف تولید
و انحراف تورم از تورم هدف تعیین میشود ،بهگونهای که ضرایب اهمیت شکاف تولید و شکاف تورم

در دوره رکود و رونق متفاوت است .تورم هدف در مطالعه آنها بهصورت میانگین تورم جاری و تورم
دوره گذشته در نظر گرفته شده است .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در دوران رکود حساسیت
بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق بیشتر متوجه تورم است.
شاهمرادی و صارم ( )1۹۳8با استفاده از یک الگوی  ،DSGEقاعده پولی بهینه برای بانک
مرکزی ایران را استخراج کردند .آنها قاعده سیاست بهینه پولی را نرخ رشد حجم پول در نظر
گرفتهاند ،بهطوریکه تابعی از شکاف تورم ،شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی است .نتایج
مطالعه آنها نشان میدهد که نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید ندارد و بهطور کامل در
انتظارات تورمی انعکاس مییابد.
ربیع همدانی ( )1۹۳۹در مطالعهای تالش کرد تا سازگاری رژیم استاندارد هدفگذاری تورمی با
اقتصاد ایران را در مواجهه با تکانههای قیمت نفت بررسی کند .بدین منظور یک الگوی تعادل عمومی
پویای تصادفی طراحی کرد و در آن گذار نرخ ارز باال ،دالری شدن بدهیها ،ناکامل بودن اعتبار بانک
مرکزی و وابستگی به درآمدهای صادراتی نفتی را لحاظ کرد .نتایج مطالعه وی با توجه به
شاخصهای کاهش انحراف معیار و شاخص رفاه نشان میدهد که سیاست بهینه پولی در اقتصاد
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ایران برخالف الگوی استاندارد هدفگذاری تورمی یک قاعده سیاست پولی هدفگذاری نرخ تورم
تولیدکننده همراه با تغییرات نرخ ارز حقیقی است؛ بنابراین پیشنهاد داد که بانک مرکزی برای تثبیت
داخلی و خارجی اقتصاد کالن در بازار ارز نیز در قالب قاعده سیاست پولی دخالت داشته باشد و
رویکرد استاندارد هدفگذاری نرخ تورم مصرف کننده همراه با انعطافپذیری کامل نرخ ارز را دنبال
نکند.
توکلیان ( )1۹۳3در مطالعهای به بررسی سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران پرداخت .وی برای
بررسی سیاستگذاری پولی از یک نوع تعدیل یافتهای از قاعده تیلور استفاده میکند که در آن نرخ
رشد پایه پولی بر اساس انحراف تورم و تولید از مقادیر هدف آنها تعیین میشود .با توجه به اینکه تورم
هدف تعیین شده در قانون برنامههای توسعه لزوماً اجرا نمیشود ،وی از یک هدف تورم ضمنی
استفاده کرده است .وی با این فرض قاعده تعدیل یافته سیاستگذاری پولی را با استفاده از یک
الگوی  DSGEبرآورد میکند و سپس سیاستگذاری پولی صالحدیدی و سیاستگذاری پولی بهینه
را بهدست میآورد .نتایج وی بیان میکند که فقط در اواخر دهه  1۰و ابتدای دهه  2۰قاعده
سیاستگذاری پولی وجود داشته است و در اغلب موارد تورم هدف ضمنی باالتر از تورم هدف
برنامههای توسعه بوده است.
سلیمانی موحد ،افشاری و پدرام ( )1۹۳3به طراحی یک الگوی  DSGEبراساس مشارکت بخش
خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسالمی پرداختند.
آنها در این مقاله یک قاعده مشارکت اسالمی را بهعنوان قاعده سیاستی به جای قاعده تیلور معرفی
کردند که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایههای تولید به انحرافات تولید و تورم از
سطح یکنواختشان واکنش نشان میدهد .نتایج مطالعه آنها نشان داد که با معرفی این قاعده ،شکاف
تولید و تورم و واریانس آنها کاهش مییابد .همچنین آنها دریافتند که ابزار معرفی شده بهعنوان ابزار
پولی ،دارای توانایی مقابله با نوسانات اقتصادی را دارد و میتواند جایگزین بهتری نسبت به نرخ بهره
باشد .سپس قاعده سیاستی بهینه را استخراج کردند .نتایج قاعده بهینه نیز نشان داد که مقام پولی باید
نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد.
بیات ( )1۹۳1در رساله دکتری خود بهمنظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در شرایط بیثباتی مالی،
یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ) (DSGEبا لحاظ برخی واقعیتهای مشاهده شده در
اقتصاد ایران طراحی کرد .وی در تحقیق خود از دو سناریو برای تابع واکنش بانک مرکزی استفاده
کرد که براساس سناریو اول ،بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول
واکنش میدهد و براساس سناریو دوم ،بانک مرکزی عالوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص
کل قیمت سهام نیز واکنش میدهد .نتایج مطالعه وی نشان میدهد که اگر قاعده پولی به شکل
سناریو اول باشد ،ضرایب برآورد شده در قاعده پولی با میزان بهینه این ضرایب تفاوت چندانی ندارد و
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بانک مرکزی بهصورت بهینه به شکاف تورم و تولید واکنش داده است؛ اما اگر قاعده پولی به شکل
سناریو دوم باشد ،مقدار بهینه ضریب تورم بیشتر و مقدار بهینه ضرایب تولید و شاخص کل قیمت
سهام کمتر از مقدار برآورد شده برای این ضرایب است .بهعبارت دیگر ،مقام پولی در تابع واکنش خود
براساس سناریو دوم باید وزن بیشتری به تورم و وزنهای کمتری به تولید و شاخص کل قیمت سهام
دهد .همچنین نتایج نشان میدهد که سناریو اول زیان رفاهی کمتری از سناریو دوم دارد و لذا واکنش
بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد.
بالنچارد و گالی ( )8۰۰2یک الگوی مبتنی بر مطلوبیت طراحی کردهاند که در آن چسبندگیهای
اسمی و بیکاری را لحاظ کردهاند .آنها در الگوی خود به داللتهای تبادل بیکاری و تورم برای هدایت
سیاست پولی پرداختند .آنها ابتدا چسبندگیهای اسمی را کنار گذاشتند و نشان دادند که تحت یک
تصریح مطلوبیت استاندارد ،تکانه تکنولوژی هیچ اثری بر بیکاری در یک تخصیص کارای مقید ندارد.
همچنین نقش اصطکاکهای بازار کار و چسبندگی دستمزد حقیقی را در تعیین اثرات تکانه تکنولوژی
بر بیکاری نشان دادند .سپس چسبندگیهای اسمی را در قالب تعیین قیمتهای تأخیری توسط
بنگاهها معرفی کردند .آنها ارتباط بیکاری و تورم را بهدست آوردند و در مورد چگونگی اثرگذاری
اصطکاکهای بازار کار و چسبندگیهای دستمزد اسمی بر این رابطه بحث کردند .سرانجام به
داللتهای سیاست پولی پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در صورت وجود چسبندگی
دستمزد و اصطکاکهای بازار کار ،سیاست تثبیت اکید تورم بهترین سیاست پولی نیست و منجر به
نوسانات ماندگار ،بزرگ و ناکارای بیکاری در پاسخ به تکانه تکنولوژی میشود؛ بنابراین از نظر آنها
سیاست پولی بهینه سیاستی است که در کنار تورم ،به نوسانات بیکاری نیز توجه کند.
گالی ( )8۰1۰به ارزیابی نقش بالقوه چسبندگی دستمزد اسمی بهعنوان منبع نوسانات بیکاری در
پاسخ به تکانههای مختلف پرداخته است .وی مفهوم بیکاری را با استفاده از یک الگوی نوکینزی
استاندارد گسترش داده است .وی در چارچوب پیشنهادی خود ،شکاف تولید را با سنجههای مبتنی بر
بیکاری نشان داده است و در نهایت مطالعه خود را به یک نوع بانک مرکزی اختصاص میدهد که
بطور سیستماتیک به شکاف بیکاری عالوه بر سایر متغیرها پاسخ میدهد .مطالعه وی بیکاری را
حاصل وجود قدرت بازاری در بازارهای نیرویکار میداند و نوسانات بیکاری را فقط با وجود چسبندگی
اسمی دستمزد نشان داده است و نقش دیگری برای اصطکاکهای بازار کار قائل نبوده است .الگوی
او شامل سه بخش خانوار ،بنگاه و مقام پولی است .فرض مهم مقاله وی این است که نیرویکار
غیرقابل تقسیم در نظر گرفته شده است .نتایج مطالعه وی بیانگر این است که چسبندگی دستمزد تنها
منبع نوسانات بیکاری در الگو است و هرچه درجه چسبندگی باالتر باشد ،نوسانات بیکاری در الگو
افزایش مییابد .در نهایت وی به بررسی سیاست پولی بهینه پرداخته است .نتایج تحقیق وی نشان
میدهد که سیاست پولی بهینه زمانی اتفاق میافتد که بانک مرکزی همزمان به متغیرهای بیکاری و
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تورم پاسخ دهد .نتیجه اساسی مقاله این است که بانک مرکزی باید به نوسانات بیکاری اهمیت
بیشتری دهد.
 .3الگو
همانگونه که قبالً اشاره شد ،الگوی مورد استفاده در این مطالعه مبتنی بر مطالعه جوان ،افشاری و
توکلیان ( ) 1۹۳۱است .آنها در مطالعه خود به طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع
نوکینزی برای اقتصاد ایران پرداختند که در آن از الگوی گالی 1برای تعریف بیکاری (با لحاظ
اختالالت بازارکار و قیمتگذاری و دستمزد تأخیری براساس روش کالو )8استفاده کردند .کارگزاران
اقتصادی این الگو شامل خانوار ،بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی و بنگاه تولیدکننده کاالهای واسطهای،
دولت و بانک مرکزی است که در یک محیط اقتصاد بسته رفتار اقتصادی خود را شکل میدهند .در
این الگو فرض شده است که خانوار از مصرف کاالها و نگهداری پول ،مطلوبیت و از کارکردن،
عدممطلوبیت کسب میکند .فرض مهم این است که خانوار نیرویکار خود را با تخصصهای
گوناگون عرضه میکند .فرض میشود که دستمزد نیرویکار توسط اتحادیه کارگری (نیرویکار
متخصص) مشخص میشود .در این صورت ،سطح اشتغال هر نوع نیرویکار متخصص توسط
تصمیمات تقاضای نیرویکار بنگاهها تعیین میشود؛ بنابراین دستمزد نیرویکار و سطح اشتغال برای
هر فرد خانوار داده شده است .این تصریح سبب تبیین بیکاری در الگو میشود .فرض میشود ساعات
کار نیروی کار غیرقابل تقسیم است ،یعنی در هر دوره ،نیرویکار یا شاغل است یا بیکار .این فرض
برای لحاظ بیکاری در الگو بسیار مهم است و در حقیقت با لحاظ این فرض تمامی نوسانات نیرویکار
نشاندهنده نوسانات اشتغال است.
 .1-3خانوار
هر خانوار دارای طیفی از اعضاست که هر عضو خانوار دارای دو بُعد است و با یک شاخص دو بُعدی
به صورت  (i, j )  0,1 * 0,1نمایش داده میشود .اولین بعد شاخص  i  0,1نمایانگر نوع
خدمت نیرویکار است که هر عضو خانوار خاص در آن متخصص است .شاخص دوم عدم مطلوبیت
کار را تعیین میکند که در صورت شاغل بودن برابر با  t jاست و در صورت بیکار بودن برابر با
صفر است .بهطوریکه    0و  t  0است ،بهطوریکه در آن  عکس کشش نیرویکار
فریش ۹و   tیک انتقالدهنده ترجیحات برونزا یا تکانه عرضه نیرویکار و  jنیرویکار است .در
این الگو فرض میشود که تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که این فرض با جدا در
نظر گرفتن ترجیحات ،سطح یکسانی از مصرف را برای تمام اعضای خانوار صرفنظر از شاغل و بیکار
1. Gali
2. Calvo
3. Frisch
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بودن آنها ،تضمین میکند؛ بنابراین هر خانوار ارزش حال مطلوبیت را نسبت به قید بودجه در طول
حیات خود مطابق رابطه ( )1حداکثر میکند:
Max
N t (i )1
 MBt 1b
di 
(
) )
1 
1  b Pt

()1

1



E0   t (log Ct   t 

0

t 0

s.t.
PC
t t  Bt  PT
t t  Pt I t  MBt 
 (1  rt 1 ) Bt 1  MBt 1  Dt

1

t 1

 W (i) N (i)di  P R K
t

t

t

t

0

سیر تشکیل سرمایه نیز بهصورت زیر است:
()8

Kt  (1   ) Kt 1  It

از حداکثرسازی تابع مطلوبیت مصرفکننده نسبت به قید بودجه ،شرایط مرتبه اول حاصل میشود
که عبارتند از معادله استاندارد اویلر مصرف ( ،)۹تقاضای حقیقی پول ( )3و رابطه فیشر ( .)1نکته مهم
این است که عرضه نیرویکار در این الگو به صورت جداگانه استخراج میشود.
()۹

 Pt 1 Ct 1 

 PT Ct 

 1  rt   Et 
b

()3
()1

 MBt 
1
 Ct 
1
 
1  rt
 Pt 
1  rt
Rt  (1   )  Et
 t 1

فرض میشود که دستمزد نیرویکار متخصص  Wt  i در یک اتحادیه تعیین میشود .در این

صورت سطح اشتغال هر نوع نیرویکار متخصص  Nt  i توسط تصمیمات تقاضای نیرویکار بنگاهها

تعیین میشود؛ بنابراین  Wt  i و  Nt  i برای هر فرد خانوار معین است .در این الگو فرض بر این
است که چسبندگی دستمزد وجود دارد و به پیروی از الگوی کالو ( )1۳2۹فرض میشود که نیرویکار
متخصص در هر نوع کار داده شده (اتحادیهها) ،دستمزد را با احتمال  1   wدر هر دوره تعدیل
میکنند .این احتمال مستقل از آخرین زمانی است که دستمزد تعدیل شده است ،بهعالوه مستقل از
نوع نیرویکار نیز هست؛ بنابراین ،کسری از کارگران   wدر هر دوره دستمزد خود را بدون تغییر نگه
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میدارند و   wرا شاخص طبیعی چسبندگی دستمزد میگویند .با این اطالعات میتوان معادله تورم
دستمزد پایهای را استخراج کرد.1
()۱

 tw   Et  tw1  w  tw   w    tw

بهطوریکه   tw  wt  wt 1تورم دستمزد است و عالمت (^) باالی متغیر بیانگر لگاریتم متغیر
است tw  wt  pt  mrst .لگاریتم مارکآپ دستمزد متوسط است و همچنین
1   w 1   w 
 w است؛ به عبارت دیگر ،تورم دستمزد رابطه مثبتی با تورم دستمزد دوره
 w 1   w 
بعد و رابطه منفی با انحرافات مارکآپ دستمزد متوسط از مقدار دلخواه آن دارد.
با تعریف دستمزد حقیقی به صورت  ، wt  Wt  Ptاتحاد زیر رابطه بین دستمزد حقیقی و تورم
قیمت و تورم دستمزد را بیان میکند:
()1

wt  wt 1   tw   t

 .2-3بیکاری
در این الگو لزوماً تقاضا و عرضه نیرویکار با هم برابر نیست .یک نیرویکار متخصص از نوع  iدر

صورت اشتغال با عدممطلوبیتی برابر با  t jمواجه است .با در نظر گرفتن رفاه خانوار بهعنوان
معیار ،فرد در دوره  tتمایل به کار کردن دارد ،اگر و فقط اگر رابطه ( )2برقرار باشد.
()2

Wt  i 
 t Ct j
Pt

یعنی فقط و فقط زمانی فرد حاضر بهکار کردن است که دستمزد حقیقی نیرویکار از عدممطلوبیت
نیروی کار آن بیشتر باشد .عبارت عدم مطلوبیت کار کردن بر حسب مطلوبیت نهایی مصرف بیان
میشود .با در نظر گرفتن حالت تساوی رابطه ( )2و لگاریتمی خطی کردن آن ،رابطه ( )۳بهدست
میآید:
()۳

 .1جزییات بیشتر استخراج روابط در مقاله جوان ،افشاری و توکلیان ( )1۹۳۱آورده شده است.

Wt  Pt  Ct   Lt  t
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نیرویکار به صورت  Lt   Lt  i diنشان داده میشود .بهطوریکه  . t  log tمعادله ()۳
0

را میتوان عرضه نیرویکار یا شرط مشارکت در نیرویکار دانست .حال نرخ بیکاری  utرا بهعنوان
تفاوت لگاریتمی بین عرضه نیرویکار (  ) Ltو اشتغال (  ) N tتعریف میکنیم ،بنابراین:
ut  Lt  Nt

()1۰

در حالتی که بیکاری وجود داشته باشد ،عرضه نیرویکار برابر با تقاضای نیرویکار نیست ،بنابراین
در صورت عدمبرقراری رابطه ( ،)۳میتوان مارکآپ دستمزد متوسط را بهصورت





w
 t  (Wt  Pt )  Ct   Nt  tتعریف کرد .با ترکیب تعریف مارکآپ دستمزد با رابطه

( )۳و ( )1۰رابطه بین مارکآپ دستمزد و نرخ بیکاری بهصورت زیر بهدست میآید:
()11

tw  ut

بنابراین نرخ بیکاری در دوره  tمتناسب با مارکآپ دستمزد است .هر کاهشی در مارکآپ بهدلیل
کاهش در دستمزد واقعی یا افزایش در مصرف و اشتغال ،سبب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد
بهگونهایکه افراد بیکار شاغل میشوند و یا اینکه مشارکت افراد در کار کم میشود .قدرت این اثر با
پارامتر  یعنی درجه عدممطلوبیت ناشی از کارکردن تعیین میشود .این تعریف نرخ بیکاری بسیار
مشابه تعریف متعارف بیکاری است .اشتغال با فرض معین بودن دستمزد ،از طرف بنگاه تعیین
میشود .از طرف دیگر ،عرضه نیرویکار را خانوار تعیین میکند .چسبندگی اسمی دستمزد علت وجود
بیکاری است.
میتوان نرخ بیکاری طبیعی  u nرا با فرض عدموجود چسبندگی اسمی تعریف کرد .با در نظر
گرفتن این فرض ،نرخ بیکاری طبیعی بهطور متناسب با مارکآپ دلخواه ثابت بهصورت برونزا نوسان
میکند؛ بنابراین با فرض مارکآپ دلخواه ثابت ،نرخ بیکاری طبیعی هم یک مقدار ثابت برابر با مقدار
زیر است:
w
()18

معادله ( )11و ( )18ماهیت کامل بیکاری را در این الگو مشخص میکند .معادله ( )18نشان
میدهد که وجود قدرت بازاری که در بازارکار با مارکآپ دستمزد مثبت تجلی مییابد ،سبب بهوجود
آمدن بیکاری مثبت حتی در غیاب چسبندگی دستمزد اسمی میشود .همچنین معادله ( )11بیان
میکند که نوسانات در بیکاری نتیجه نوسانات در مارکآپ دستمزد است .مطابق با فروض در نظر
un 
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گرفته شده ،نوساناتِ مارک آپ نتیجه نوسانات در میزان چسبندگی دستمزد اسمی است .میتوان گفت
نرخ بیکاری طبیعی با نوسانات مارکآپ دلخواه دستمزد تغییر میکند ،درحالیکه نوسانات نرخ بیکاری
از دو عنصر تشکیل شده است :اول ،تغییرات نرخ طبیعی (که حاصل تغییرات در مارکآپ دستمزد
دلخواه است) و دوم ،انحرافات مارک آپهای دستمزد از مقدار دلخواهش که بهدلیل چسبندگی
دستمزد ایجاد میشوند .در نهایت ،با ترکیب رابطههای ( )11( ،)۱و ( )18رابطه بین تورم دستمزد و
نرخ بیکاری را بهصورت زیر بهدست آورد که آن را میتوان منحنی فیلیپس دستمزد نوکینزی نامید.
()1۹

 tw   Et  tw1  w  ut  u n    tw

 .3-3بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی

فرض میشود یک بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی در اقتصاد وجود دارد که  Yt  Z واحد از تولید

بنگاههای رقابت انحصاری تولیدکننده کاالی واسطهای Z   0,1 ،را در قیمت اسمی ) Pt ( Z

خریداری میکند تا  Ytواحد کاالی نهایی را با استفاده از تکنولوژی با بازده ثابت نسبت به مقیاس زیر
تولید کند.
()13

 Yt

t
t 1

] dz

t 1
t

1

) [  Yt ( z
0

که  log t   log t 1   tاست و از یک فرایند  AR 1پیروی میکند .در این معادله
 t  0,1کشش جانشینی است.

 .۴-3بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه
فرض میکنیم طیفی از بنگاههای رقابت انحصاری وجود دارد که هرکدام از آنها با توجه به تابع تولید

رابطه ( ،)11محصوالت متفاوتی را تولید میکنند که ( zبهطوریکه  ) z  0,1نمایانگر نوع
محصول تولیدی است .تولیدکنندگان کاالی واسطه در یک بازار رقابتی ،سرمایه را اجاره کـرده و
نیروی کار خود را استخدام میکنند .بنگـاه Zام Kt 1  Z  ، z   0,1 ،واحـد سـرمایهKGt 1 ،

واحد سرمایه دولتی و )  Nt ( zواحـد نیروی کار را برای تولید  Yt  Z واحد کاالی واسطه براساس
تابع تولید زیر انتخاب کند:
()11

Yt ( z )  At [ Kt 1 (Z ) KGt1 ] Nt ( z )1

در آن     0,1سهم سرمایه در تولید و  Atتکانه تکنولوژی است کـه از فراینـد
خودرگرسـیون مرتبﺔ اول زیر تبعیت میکند:

12
12
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log At   A log  At 1    tA

()1۱

 KGحجم سرمایه دولت است که فرض شده است به صورت سرمایهافزا در تولید کاالی واسطه

تأثیر میگذارد   0,1 .شاخص میزان تأثیرگذاری سرمایه دولت در تولید را نشان میدهد .از
حداکثرسازی سود بنگاه با توجه به تابع تولید روابط ( )11و ( )12حاصل میشود:
Wt  Z  1    Kt 1  Z 

Rt
 Nt  Z 

()11




R 
1 
1 1
Wt  Z   t 
 
   At
 KGt 1 

()12

1

 1 
mct  

 1 

این دو معادله به همراه تابع تولید ( )11و حرکت تکانه تکنولوژی ( )1۱و قاعده تشکیل سرمایه ()۹
روابط مربوط به بخش تولید را تشکیل میدهند.
همچنین مسأله انتخاب قیمت  1   pدرصد از بنگاههایی که قادر به تعدیل قیمت خود هستند،
عبارت است از:
t

 P Z 
t  Z
 Pt  Z   mct  Z    t
 Yt  Z
t
 Pt  Z 

()1۳

Z



Et   
Z 0

 tمطلوبیت نهایی مصرف است .سود بنگاهها با یکدیگر جمع میشوند و بهصورت سود توزیع شده
به خانوارها بهعنوان سهامداران بازگردانده میشود.
از حداکثرسازی این مسأله ،منحنی فیلیپس نوکینزی بهصورت رابطه ( )8۰بهدست میآید:
()8۰

) 1   p 1   p   (mc  
1

 t 1 
Et t 1 
t
t
1 
1 
p

t 

 .۵-3دولت و بانک مرکزی

بهدلیل مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران هر دو بخش دولت و بانک مرکزی در یک چارچوب در
نظر گرفته شده است .فرض بر این است که دولت سعی دارد بودجه خود را متوازن نگه دارد ،لذا بانک
مرکزی نیز بهنحوی عمل میکند که دولت به هدف توازن بودجه دست یابد .بهعبارت دیگر بانک
مرکزی سعی میکند تا سیاستگذاری پولی خود را در جهت رسیدن به دو هدف ثبات قیمتها و
افزایش رشد اقتصادی حفظ کند ،در عین حال که بودجه دولت را در توازن نگاه میدارد.
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ازجمله ویژگیهای خاص ایران میتوان به دو ویژگی مهم دولت و بانک مرکزی اشاره کرد .اوالً
وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران است که دولت در صورت ایجاد کسری بودجه از بانک مرکزی
استقراض میکند .ثانیاً ،نحوه هزینه کردن دولت و نحوه تأثیر آن بر تولید است .فرض شده است که
هزینههای دولت به دو صورت جاری و عمرانی رخ میدهد .همچنین تشکیل سرمایه دولتی با تأخیر
رخ میدهد .با این توضیحات قید بودجه دولت بهصورت حقیقی عبارت است از:
()81

Bt 1
B  MBt  MBt 1 
 Tt  t 
Pt
Pt
Pt

Gt  1  rt 1 

که در آن مخارج دولت بهصورت مجموع مخارج جاری   GCt و مخارج عمرانی   GI t تعریف
میشود.
()88

Gt  GCt  GIt

علت این تفکیک مخارج این است که بتوان تأثیر تأخیرهای به وجود آمده در پروژههای عمرانی
دولت را بهخوبی نشان داد .به همین جهت فرض میشود سرمایهگذاری دولتی در طول زمان به
تدریج شکل میگیرد و بنابراین سرمایه دولتی را تا چندین دوره نمیتوان بکار برد .برای نمایش تأخیر
بین زمان تصویب پروژه عمرانی دولت و زمان به ثمر نشستن این سرمایهگذاری به شکل سرمایه،
تصویب سرمایهگذاری دولت در بودجه در زمان  ،tبا  AtIو تعداد فصلهای 1الزم برای کامل کردن
پروژه سرمایهگذاری با  Nنشان داده میشود؛ بنابراین قاعده تشکیل سرمایه دولتی بهصورت زیر است:
()8۹

KGt  (1   g ) KGt 1  AtI N 1

 AtIسرمایهگذاری دولتی تصویب شده در بودجه از یک فرایند ) AR(1به شکل لگاریتم خطی شده
بهصورت زیر تبعیت میکند.
()83

AtI   I AtI1   tI

 tI  i.i.d .N  0,  I2 

هزینه سرمایهگذاریهای انجامشده که بیانگر مخارج عمرانی است را میتوان بهصورت زیر نوشت:
N 1

()81

GI t   n AtI N
n 0

 .1بهدلیل اینکه برای برآورد پارامترها از دادههای فصلی استفاده شده است؛ لذا به دادههای فصلی به ثمر رسیدن پروژه عمرانی نیازمندیم.
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1

N 1



n

n 0

است  .ها نرخ سرمایهگذاری انجام شده در هر دوره را نشان میدهد .فرض بر

این است که کارگزاران اقتصادی مقادیر جاری و گذشته اجزای اخالل  tI j  j 0 ،را مشاهده


میکنند؛ بنابراین از بودجه تصویب شده آگاه بودهاند و زمان اتمام پروژهها برای آنان اهمیت دارد.
فرض میشود که مخارج جاری دولت نیز از یک فرایند ) AR(1تبعیت میکند .مخارج جاری دولت
بهصورت زیر تعریف میشود:
GCt  GC GCt 1 + t g

()8۱

رابطه ( )81تعریف رشد پایه پولی است که بهصورت خطی لگاریتمی نوشته شده است:


mbt  MBt  MBt 1  mbt  mbt 1  ˆt

()81


بهطوریکه  mbtنرخ رشد پایه پولی و   tتورم است.
فرض میشود که تابع عکسالعمل سیاستگذاری پولی بهنحوی است که سیاستگذار نرخ رشد
حجم پول را به نحوی تعیین میکند تا به اهداف خود برسد .این فرضی است که میتواند رفتار
سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران را توضیح دهد .از آنجا که هدف بانک مرکزی حفظ ثبات تورم و
افزایش رشد اقتصادی است ،تابع عکسالعمل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به صورت زیر نمایش
داده میشود:




mbt  mb mbt 1     t   y yt  t

()82

بهطوریکه   tاز یک فرایند ) AR(1بهصورت زیر پیروی میکند:
 t   t 1   tmb

()8۳

2
 tmb  i.i.d .N (0,  mb
)

چنانچه قید بودجه دولت ( )88و قید بودجه مصرف کننده ( )8با هم ترکیب شوند ،شرط تسویه
بازار کاالها و خدمات بهصورت زیر بدست میآید:
Yt  Ct  Gt  It

()۹۰
همچنین سرمایهگذاری کل  ITtبهصورت زیر

است1:

 .1تمامی معادالت اصلی الگوی طراحی شده باال لگاریتم خطی میشوند که آنها بهصورت لگاریتم خطی شده در پیوست آورده شدهاند.
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ITt  It  GIt

 .۴کالیبراسیون و برآورد الگو
برای برآورد پارامترهای این الگو از رویکرد بیزی و از الگوی متروپولیس-هستینگز استفاده میشود .با
استفاده از الگوریتم متروپولیس-هستینگز ده زنجیره موازی با حجم یک میلیون برداشت نمونه برای
بهدست آوردن چگالی پسین پارامترها استخراج میشود .از آنجا که هفت تکانه ساختاری در الگو
وجود دارد ،امکان استفاده از هفت متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو وجود دارد .دادههای مورد
استفاده در این مطالعه ،1دادههای تعدیل شده فصلی تورم شاخص قیمت مصرفکننده ،تولید ناخالص
داخلی ،مخارج مصرفی دولت ،مخارج سرمایهگذاری کل ،نرخ مشارکت اقتصادی ،تورم شاخص
دستمزد خدمات ساختمانی و رشد پایه پولی در دوره  1۹23:1تا  81۹۳۹:3هستند .تمامی دادهها با
استفاده از روش  X12فصلیزدایی شدهاند .شکاف تولید بهصورت انحراف لگاریتم تولید حقیقی از
تولید بالقوه تعریف میشود .تولید بالقوه نیز با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات (HP)۹محاسبه
میشود .این موضوع در مورد مصرف دولتی و سرمایهگذاری کل و نرخ مشارکت دولتی نیز صادق
است .همچنین براساس تعریف نرخ رشد در ادبیات مکتب نوکینزی ،نرخ رشد متغیر بهصورت نسبت
متغیر در دوره  tبه متغیر در دوره  t-1تعریف میشود و از آنجا که کلیه متغیرها در الگو بهصورت
انحراف لگاریتم متغیر از مقدار وضعیت پایدار تعریف شدهاند ،نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی و نرخ
تورم دستمزد از استخراج فیلتر  HPبا    677لگاریتم نسبت هر متغیر به مقدار دوره گذشته آن
بدست آمده است .مارکآپ دستمزد متوسط به نرخ بیکاری طبیعی از طریق

رابطه  M w  w  exp u n وابسته است .با استفاده از میانگین داده نرخ بیکاری طبیعی
 w 1
n
برای سالهای  1۹23تا  1۹۳۰برگرفته از مقاله اخباری و محققنیا ( u  0.11 ،)1۹۳3است و با
توجه به رویکرد بیزی    2.2383بهدست خواهد آمد؛ بنابراین با این فروض   w  4.58است.
برای محاسبه نرخ سرمایهگذاری در هر دوره (رابطه  )81به پیروی از فرض مطالعه لیپر ()8۰1۰
فرض میشود که یک تأخیر زمانی سه ساله ( 18فصل) وجود دارد که در فصل اول سال اول بهدلیل
فرایند مدیریتی ،پروژه عمرانی دولت هیچگونه پیشرفتی ندارد .در سه فصل بعدی سال اول فرض
میشود  81درصد از پروژه اجرا میشود و  11درصد مابقی آن در دو سال بعد تکمیل میگردد؛
بنابراین ، i  0.25 / 3 ،برای  i=1,2,3و  i  0.75 / 8برای .i=4,5,…,11
 .1برای برآورد الگو از برنامه  Dynareتحت نرمافزار  Matlabاستفاده شده است.
 .8بهدلیل عدم وجود داده فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای قبل از  ،1۹23امکان استفاده از سری زمانی طوالنیتری نبود.
3. Hodrick-Prescott
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با تصریح معادالت اصلی الگو در حالت پایدار ،برخی از پارامترها را میتوان برحسب متغیرها بدست
آورد؛ بنابراین با قرار دادن میانگین متغیرها به جای وضعیت باثبات متغیرها میتوان این پارامترها را
محاسبه کرد و نیازی به برآورد آنها نیست .مقادیر این پارامترها در جدول  1نمایش داده شده است.
برای برآورد سایر پارامترهای این الگو از روش بیزی و از الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده
است .تخمین بیزی مبتنی بر تابع حداکثر راستنمایی مربوط به سیستم تعادل عمومی پویای تصادفی
است .مزیت این روش این است که میتوان اطالعات اضافی را از راه توزیعهای پیشین در خصوص
پارامترها به الگو افزود .در واقع تخمین بیزی یک الگوی  ،DSGEبراساس یک تابع درستنمایی است
که از حل الگو بهصورت لگاریتم خطی بهدستآمده است .برای برآورد باید نوع توزیع ،میانگین و
انحراف معیار پیشینِ 1پارامترها تعیین شود .توزیع ،میانگین ،انحراف معیار پیشین و نتایج حاصل از
برآورد پارامترها (میانگین پسین )8در جدول  8ارائه شده است .در این مقاله توزیع پیشین برای هر
پارامتر براساس ویژگیهای آن پارامتر و ویژگیهای توزیع موردنظر انتخاب شده است.
جدول  :1شاخصهای کالیبره شده الگو
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منبع :محاسبات نویسندگان
جدول  :2برآورد پارامترهای الگو
پارامتر

توضیحات

چگالی



نرخ ترجیحات زمانی مصرفکننده

بتا

p

درصد بنگاههایی که به تعدیل قیمت خود نمیپردازند

بتا

w

درصد نیروی کاری که به تعدیل دستمزد خود نمیپردازند

بتا



سهم سرمایه در تولید

بتا



کشش جانشینی بین سرمایه خصوصی و دولتی

نرمال



عکس کشش نیرویکار فریش

گاما

میانگین پیشین (انحراف معیار)
۰/۳32
()۰/۰88
۰/3
۰/۰8
۰/1
۰/38
()۰/1
۰/۰1۰31
()۰/۰3
8/81
۰/۰1

برآورد
۰/۳۱13
۰/۰21۰
۰/۹۳۱۱
۰/1822
۰/۰۰2۹
8/8۹2۹

1. prior
2. posterior
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8/۱۳
()۰/۰1
-8/331۱
()۰/81
-1/2381
()۰/81
۰/۰1

b

عکس کشش تراز حقیقی پول

گاما



ضریب اهمیت تورم در تابع عکسالعمل سیاست پولی

نرمال

y

ضریب اهمیت تولید در تابع عکسالعمل سیاست پولی

نرمال

a

خطای استاندارد تکانه تکنولوژی

گامای
معکوس



خطای استاندارد تکانه عرضه نیروی کار

گامای
معکوس

۰/۰1

 mb

خطای استاندارد تکانه سیاست پولی

گامای
معکوس

۰/۰1

I

خطای استاندارد تکانه سرمایهگذاری مصوب در بودجه

گامای
معکوس

۰/۰1

g

خطای استاندارد تکانه هزینههای دولت

گامای
معکوس

۰/۰1

a

ضریب فرایند خود رگرسیون تکنولوژی

بتا



ضریب فرایند خود رگرسیون تکانه عرضه نیروی کار

بتا

I

ضریب فرایند خود رگرسیون سرمایهگذاری مصوب در
بودجه

بتا

g

ضریب فرایند خود رگرسیون هزینههای دولتی

بتا



ضریب فرایند خود رگرسیون سیاست پولی

بتا

 DC

ضریب فرایند خود رگرسیون پولی در تابع عکسالعمل
پولی

بتا









۰/1
()۰/۰1
۰/1
()۰/۰1
۰/1
()۰/۰1
۰/1
()۰/۰1
۰/1
()۰/۰1
۰/1
()۰/۰1
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8/۱۹۹22
-۰/۱۱۱3
-8/2811
۰/۰81۹
8/381۹
۰/1۰۱۳
1/۱18۱
۰/181۰
۰/۱۳۳۹
۰/131۱
۰/113۹
۰/۱2۱1
۰/1311
۰/۱۳13

منبع :محاسبات نویسندگان

نمودار  1توزیعهای پسین و پیشین پارامترها را نمایش میدهد .همانطور که در نمودار مشاهده
میشود توزیع های پسین شکل متعارف خود را دارند و مد آنها به درستی تعیین شده است .در برخی از
نمودارهای گزارش شده در نمودار  1چگالی پیشین و پسین بر هم منطبق شدند که این امر بیانگر این
است که یا اطالعات پیشین در مورد این پارامترها کامالً صحیح بوده است و یا اینکه با استفاده از
دادههای مورد استفاده نمیتوان این پارامترها را برآورد کرد .در صورت صحت هرکدام از این حالتها،
نتیجه بیانگر کالیبره شدن آن پارامتر است.
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نمودار  :1چگالی پسین و پیشین پارامترها بر پایه الگوریتم متروپولیس-هستینگز
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 .۵سیاستگذاری پولی بهینه
یکی از رویکردهای مورد بررسی در بحث سیاستگذاری بهینه ،سیاستگذاری بهینه رمزی است .در
این رویکرد مقام پولی خود را ملزم به پیروی از یک سیاستگذاری خاص میکند .بهعبارتدیگر مقام
پولی تابع زیان خود را در دوره اولیه نسبت به محدودیتهایش حداقل میکند و شرایط بهدستآمده را
برای تمامی دورهها ادامه میدهد .برای بهدست آوردن قواعد بهینه رمزی ،تابع زیان رفاهی (که ب
اساس تابع هدف برنامهریز اجتماعی است) با توجه به شرایط اقتصاد حداقلسازی میشود؛ بنابراین
ابتدا یک تابع زیان رفاهی برای مقام پولی (با توجه به اقتصاد طراحی شده در بخش قبل) معرفی
میگردد .براساس مطالعه گالی ( )8۰1۰میتوان تقریب مرتبه دوم را برای زیان رفاهی خانوار نماینده
بهصورت رابطه ( )۹8نوشت که به علت انحرافات از تخصیص کارا است .توجه شود که با توجه به
اینکه در الگوی معرفی شده ،چسبندگی دستمزد لحاظ شده است ،لذا تابع زیان بهصورت زیر معرفی
میشود:
()۹8


2
2
1
E0   t  y yt2    tp   w  tw  

2 t 0 

  ،  yو  wضرایب شکاف تولید ،تورم قیمت و تورم دستمزد در تابع زیان رفاهی است؛
بنابراین زیان رفاهی خانوار تابعی است از ارزشهای جاری و آتی انتظاری مجذور شکاف تولید ،تورم
قیمت و تورم دستمزد .اولین عبارت رابطه ( ،) ۹8زیان مرتبط با درجه ناکارایی در سطح تولید است،
درحالیکه عبارت دوم و سوم رابطه مذکور زیانهایی را اندازه میگیرد که از یک تخصیص ناکارای
تالش نیرویکار در بین بنگاهها (به علت تورم قیمتی) و در بین نوع نیرویکار (به علت تورم دستمزد)
نتیجه میشود .در صورت وجود چسبندگیهای قیمت و دستمزد ،تخصیص اولین بهترین قابل
دسترس نیست .دلیل آن این است که تخصیص کارای منابع در بین بنگاهها و انواع مختلف نیرویکار
نیازمند عدموجود پراکندگی قیمت و دستمزد است که تنها در صورتی میتواند بهدست آید که هردوی
تورم قیمت و دستمزد در تمامی زمانها صفر باشد .تعیین تخصیص تعادل (دومین بهترین) تحت
سیاست بهینه نیازمند یک مسأله بهینهیابی پویا است.
حال تابع زیان معرفی شده در رابطه ( )۹8را نسبت به  83معادله تفاضلی که ساختار اقتصاد را
نشان میدهند ،حداقلسازی میکنیم .باید خاطرنشان کرد که در این حالت قاعده ابزاری سیاست
پولی از الگو کنار گذاشته میشود و  81متغیر درونزا با  83معادله تفاضلی وجود دارد؛ بنابراین برنامهریز
اجتماعی با یک درجه آزادی اضافی مواجه است که در اینجا نرخ رشد حجم پول است؛ بنابراین حل
مسأله ،ابزار سیاستی (نرخ رشد حجم پول) را بهصورت تابعی از متغیرهای وضعیت و تکانهها
بازمیگرداند که از طریق روشهای عددی بهدست میآید.
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جدول  ۹مقادیر زیانرفاهی را به ازای ضرایب مختلف شکاف تولید ،تورم قیمت و تورم دستمزد در
تابع زیانرفاهی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود کمترین زیان رفاهی ( )۰/۰۰8۰۱مربوط
به حالتی است که ضریب شکاف تولید در تابع زیان برابر با صفر شود؛ یعنی اگر تابع زیان رفاهی را
تابعی از ارزشهای جاری و انتظاری آتی مجذور تورم قیمت و تورم دستمزد در نظر بگیریم ،مقدار
عددی زیان رفاهی بهصورت قابلمالحظهای کوچکتر از حاالت دیگر مورد بررسی است.
جدول  :3مقادیر زیانرفاهی با ضرایب مختلف شکاف تولید ،تورم قیمت و تورم دستمزد
ضرایب
تابع
زیان
زیان
رفاهی
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منبع :محاسبات نویسندگان

نمودار  :2توابع واکنش آنی به تکانه مثبت تکنولوژی

نمودار  8واکنش متغیرهای تولید  ،  y نرخ بیکاری  ،  u تورم  ،  pip اشتغال  ،  n عرضه
نیرویکار   l و دستمزد حقیقی   w را به تکانه مثبت تکنولوژی در دو حالت سیاستگذاری بهینه و
الگوی برآورد شده (با رویکرد بیزی بحث شده در بخش قبلی) نشان داده است .همانطور که مالحظه
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می شود سیاست پولی بهینه برای بهبود تکنولوژی نسبت به الگوی برآورد شده مناسبتر است؛ زیرا در
حالت سیاست بهینه ،تولید افزایش بیشتری دارد و اشتغال بجای کاهش ،افزایش مییابد .در حالت
برآورد شده با بهبود تکنولوژی و جایگزین شدن ماشینآالت با تکنولوژی باالتر و پیشرفتهتر،
نیرویکار کمتری تقاضا میشود و بنابراین اشتغال نیز کاهش مییابد؛ اما در حالت بهینه با افزایش
بیشتر تولید ،اشتغال نیز افزایش مییابد .پاسخ نرخ بیکاری در دو حالت کامالً متفاوت است ،نرخ
بیکاری در حالت سیاست بهینه تا حدی کاهش مییابد ،اما در مقابل در حالت برآورد شده افزایش
قابلمالحظهای دیده میشود .علت آن این است که وجود چسبندگی قیمت و دستمزد توأماً ،تعدیل
دستمزد حقیقی را تا حد قابلمالحظهای نسبت به حالت طبیعی خود کاهش میدهد ،اما این تعدیل در
حالت سیاست بهینه شدیدتر از الگوی برآوردی است .این امر به علت تعدیل به سمت باالی بیشتر در
دستمزد اسمی (با بهرهگیری از نرخ بیکاری پایینتر) است؛ بنابراین دستمزد حقیقی در حالت بهینه
افزایش کمتری نسبت به حالت برآوردی دارد (اگرچه در حالت بهینه مدت زمان بیشتری به طول
میکشد تا به سطح باثبات خود برسد) و این امر سبب میشود که عرضه نیرویکار در حالت بهینه
افزایش کمتری را نسبت به حالت برآوردی تجربه میکند .با توجه به افزایش عرضه نیرویکار و
تقاضای بیشتر نیرویکار ،بیکاری در حالت بهینه کاهش مییابد؛ اما با توجه به افزایش عرضه
نیرویکار و کاهش تقاضای نیرویکار در حالت برآوردی ،بیکاری افزایش مییابد .در حالت بهینه با
توجه به تولید بیشتر و از اینرو هزینههای نهایی باالتر نسبت به حالت برآوردی ،تورمزدایی در حالت
سیاست بهینه کمتر است.

نمودار  :3توابع واکنش آنی به تکانه منفی عرضه نیروی کار
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نمودار  ۹پاسخهای متغیرهای مذکور را به تکانه منفی عرضه نیروی کار در دو حالت سیاست بهینه
و برآورد شده با رویکرد بیزی (بخش قبل) نشان میدهد .یک افزایش در   tبهصورت کاهش عرضه
نیروی کار تفسیر میشود .منظور از تکانه منفی عرضه نیرویکار در این الگو ،کاهش نرخ مشارکت
بهدلیل تغییرات در ترجیحات نیرویکار با ثابت بودن مصرف و دستمزد حقیقی است .در هر دو حالت
عرضه نیروی کار کاهش مییابد ،البته در سیاست بهینه سریعتر به حالت اولیهاش برمیگردد .از
آنجاییکه اشتغال در دو حالت تفاوت قابلمالحظهای با هم ندارند و در هردو حالت کاهش یافتهاند،
لذا نرخ بیکاری (که تفاوت بین عرضه نیروی کار و اشتغال است) در هر دو حالت کاهش مییابند ،اما
در حالت بهینه سریعتر به حالت اولیه برمیگردد .با توجه به اینکه در حالت سیاست بهینه ،تورم تا حد
بسیار جزئی کاهش مییابد (این در حالی است که در حالت برآورد شده ،تورم افزایش قابلمالحظهای
در پاسخ به این تکانه نشان میدهد) ،بنابراین دستمزد حقیقی در حالت سیاست بهینه افزایش بیشتری
نسبت به حالت برآورد شده خواهد داشت .پاسخ تولید تحت سیاست بهینه از لحاظ کمی بسیار نزدیک
به پاسخ کارا بوده است ،زیرا پاسخ آن تقریباً مجزا از تکانه است.
نمودار  3پاسخ متغیرها را به تکانه مثبت پولی در دو حالت سیاست بهینه و حالت برآورد شده با
رویکرد بیزی نشان میدهد .تولید ،تورم و تمام متغیرهای بازار کار تحت سیاست بهینه کامالً مجزا از
تکانه هستند .از طرف دیگر تحت الگوی برآورد شده ،تورم و تولید افزایش مییابند .با افزایش تولید
مطابق انتظار اشتغال افزایش مییابد .با افزایش تورم ،دستمزدهای حقیقی کاهش مییابد .با کاهش
دستمزدهای حقیقی ،انگیزه کارکردن افراد کاهش مییابد و در نتیجه عرضه نیرویکار کاهش مییابد.
درنهایت با توجه تعریف نرخ بیکاری ،ابتدا با افزایش اشتغال و سپس کاهش عرضه نیروی کار،
بیکاری کاهش مییابد .همه متغیرها در بلندمدت به سطح اولیه خود بازمیگردند .با توجه به نمودار 3
می توان گفت الگوی برآورد شده در بخش قبل به اندازه کافی در مواجهه با تکانه پولی تثبیتکننده
عمل نمیکند.
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نمودار  :۴توابع واکنش آنی به تکانه مثبت پولی

 .۶ضرایب بهینه تابع واکنش سیاستگذاری پولی
در ابتدای مقاله تابع واکنش سیاستگذاری پولی پیشنهادی برای اقتصاد ایران با استفاده از دادههای
دنیای واقعی برآورد شد .سپس یک تابع زیانرفاهی معرفی شد و نتایج سیاستگذاری بهینه رمزی با
الگوی برآورد شده مقایسه شد .در این بخش از دستور قاعده بهینه ساده ( )osrدر نرمافزار داینر
استفاده میشود .در حقیقت با این دستور بهصورت عددی بهترین ضرایب قاعده یا تابع واکنش
سیاستگذاری محاسبه میشود .بدینمنظور جمع وزنی واریانس متغیرهایی که برای بانک مرکزی
اهمیت دارد (در اینجا تورم ،شکاف تولید و تورم دستمزد) بهعنوان تابع هدف بانک مرکزی تلقی
میشود که در رابطه ( )۹8در بخش قبلی بحث شد .هدف حداقلسازی تابع زیان رفاهی است.
در این بخش با فرض صحیح بودن تابع سیاستگذاری در الگوی طراحی شده ،ضرایب برآوردشده
با ضرایب بهینه قاعده بهینه ساده مقایسه میشوند نتایج آن در جدول  3نشان داده میشود .جدول 3
فرض میکند که تابع واکنش سیاستگذاری معرفی شده در بخش نخست مقاله (رابطه  )82صحیح
است.
جدول  :۴ضرایب بهینه تابع واکنش سیاستگذاری پولی
پارامترها
ضرایب برآورد

شده1

ضرایب بهینه
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منبع :محاسبات نویسندگان

 .1ضرایب برآورد شده همان ضرایب بهدستآمده از رویکرد بیزی در بخش نخست مقاله است.
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براساس جدول  ،3ضرایب برآورد شده برای تورم (به صورت قدرمطلق) کوچکتر از مقدار بهینه آن
است؛ اما ضریب برآورد شده شکاف تولید بهصورت قابلتوجهی به مقدار بهینه آن نزدیک است .در
حقیقت در صورت صادق بودن تابع واکنش سیاستگذاری در الگوی طراحی شده در بخش نخست
میتوان گفت رفتار بانک مرکزی با رفتار بهینه تفاوت بسیار چشمگیری ندارد؛ زیرا مطابق با ضرایب
برآورد شده با تخمین بیزی ،بانک مرکزی به شکاف تولید بسیار حساستر از تورم است و رفتار بهینه
نیز به این صورت است که بانک مرکزی واکنش بیشتری به شکاف تولید و واکنش کمتری به تورم
نشان دهد که رفتار بانک مرکزی را تأیید میکند.
در ادامه به واکنش متغیرهای کالن اقتصادی در صورت بهکار بردن قاعده ساده بهینه و مقایسه
آن با سیاست بهینه رمزی و حالت برآورد شده با رویکرد بیزی 1پرداخته میشود .برای مقایسه بهتر هر
سه حالت باهم در یک نمودار رسم شده است .نمودارهای  ۱ ،1و  1بهترتیب پاسخهای تعادلی برخی
از متغیرهای کالن اقتصادی معرفی شده در بخش قبل را به تکانه تکنولوژی ،پولی و عرضه نیروی
کار را در سه حالت سیاست بهینه ،قاعده ساده بهینه و الگوی برآورد شده نشان میدهد .شایان ذکر
است همانطور که مالحظه میشود توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم
نزدیک هستند .از اینرو میتوان گفت که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی بهخوبی
عمل کرده است.

نمودار  : ۵توابع واکنش آنی به تکانه مثبت تکنولوژی در سه حالت سیاست بهینه ،قاعده ساده بهینه و الگوی
برآورد شده
 .1منظور از برآورد رویکرد بیزی ،بخش ابتدایی مقاله است .برای بررسی دقیقتر نمودارهای مذکور ،به مقاله جوان ،افشاری و توکلیان ()1۹۳۱
رجوع شود.
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نمودار  :۶توابع واکنش آنی به تکانه مثبت پولی در سه حالت سیاست بهینه ،قاعده ساده بهینه و
الگوی برآورد شده

نمودار  :7توابع واکنش آنی به تکانه منفی عرضه نیروی کار در سه حالت سیاست بهینه ،قاعده ساده بهینه و
الگوی برآورد شده
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نتیجهگیری
در این مقاله به پیروی از مطالعه جوان ،افشاری و توکلیان ( )1۹۳۱یک الگوی نوکینزی با اختالالت
بازار کار و بازار کاال در نظر گرفته شده است .الگوی مورد بررسی در این مقاله تفسیر مجددی از
بلوک بازار کار است .این الگو وجود دستمزدهای غیررقابتی را منبع بیکاری در نظر میگیرد .برخالف
بسیاری از مقاالت که بیکاری را با لحاظ اصطکاکهایی مانند جستجو و انطباق لحاظ کردهاند،
نوآوری این مقاله این است که مشارکت کار را با کشش در نظر میگیرد و نوسانات در بیکاری را فقط
از منظر نوسانات در اشتغال نمیبیند .در چارچوب پیشنهادی نوسانات بیکاری نتیجه چسبندگی
دستمزد اسمی است که سبب میشود که دستمزد حقیقی متوسط متفاوت از مقداری شود که باید
تعدیل شود تا بیکاری را در سطح سازگار با مارکآپ دستمزد دلخواه نگه دارد .پارامترهای الگو با
استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره  1۹۳۹-1۹23به روش بیزی برآورد شدهاند .سپس،
تأثیر تکانههای منفی عرضه نیرویکار و تکانههای مثبت پولی و تکنولوژی در الگوی تعادل عمومی
پویای تصادفی برآورد شده با رویکرد بیزی با سیاستگذاری بهینه و قاعده ساده بهینه در اقتصاد ایران
مقایسه و بررسی میشوند.
برای بررسی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه ،ابتدا یک تابع زیان رفاهی معرفی شد و براساس
مقدار آن ،زیان رفاهی حاالت مختلف بررسی شد .از آنجاییکه غیر از چسبندگی قیمت ،چسبندگی
دستمزد نیز در الگو فرض شده است ،لذا زیانرفاهی غیر از زیانهای ناشی از انحرافات شکاف تولید و
تورم قیمت ،ناشی از انحرافات تورم دستمزد نیز است؛ بنابراین تابع زیان رفاهی تابعی از شکاف تولید،
تورم قیمت و تورم دستمزد است .نتایج سیاست بهینه در الگوی طراحی شده نشان میدهد که
نوسانات شکاف تولید بیش از سایر متغیرها در مطلوبیت پرهزینه است ،زیرا زیانرفاهی مرتبط با لحاظ
آن در تابع زیان سبب بزرگتر شدن زیانرفاهی میشود .کمترین زیانرفاهی زمانی حاصل میشود که
تابع زیان تابعی از تورم قیمت و تورم دستمزد باشد.
نتایج برآورد الگو با رویکرد بیزی نشان میدهد که ضریب تولید در تابع واکنش بانک مرکزی
بزرگتر از ضریب تورم است؛ به عبارت دیگر بر اساس الگوی برآورد شده بانک مرکزی وزن بیشتری
را به تولید و وزن کمتری را به تورم نشان میدهد .نتایج قاعده ساده بهینه نیز همین نتیجه را نشان
میدهد؛ یعنی در صورت صحیح بودن تابع واکنش سیاستگذاری در الگوی طراحی شده ،رفتار بهینه
در قاعده ساده بهینه نیز به این صورت است که بانک مرکزی واکنش کمتری به تورم و واکنش
بیشتری به شکاف تولید نشان دهد .توابع واکنش آنی در دو حالت سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه
بسیار به هم نزدیک است.

فصلنام علم  -پژوهش مطالعا اقفصاهیِ کاربرهی ایران
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