ي كاربردي ايران
فصلنامه علمي مطالعات اقتصاد ِ
سال دهم ،شمارهي  ،37بهار 1400

صفحات25-1 :
DOI: 10.22084/aes.2020.21307.3040

(مقاله پژوهشی)

قواعد بازخوردی اسمی در سیاستگذاری پولی ایران :بررسی قاعده مککالم
1

سیدضیاالدین کیاالحسینی
2
اکبر کمیجانی
3
حسین توکلیان
*4
زهرا رحیمی
تاریخ دریافت1398/12/29 :

تاریخ پذیرش1399/03/24 :

چکیده
پس از بروز بحرانهای مالی در سالهای گذشته ،قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاستگذاران
پولی قرار گرفت .نوآوری این قواعد ،مكانیسم بازخوردی است که تعدیالت صریحی را برای ابزار سیاست پولی
زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف میشود ،درنظر میگیرد .قاعده مککالم را میتوان یكییی
از معروفترین انواع مدلهای بازخوردی برشمرد .در این مطالعه ،بررسی تجربی رفتار سیاسییتگییذاری بانییک
مرکزی ایران در قالب قاعده مککالم غیرخطی و در دورهی زمانی  1368:4الی  1396:4با استفاده از مییدل-
های مارکوف سوئیچینگ انجام میشود .با توجه به اینکه بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص
و صریحی را اعالم نمیکند ،برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیرقابل مشاهده انجام میشییود .در
اینراستا ،برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشیید تولییید اسییمی از روش فیلتییر
کالمن بیزی استفاده شده و سپس با اسییتفاده از بییرآورد متغیرهییای حالییت ،مدلسییازی در چییارچوب مییدل
مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیمهای رونق و رکود صورت گرفت .بررسی قییدر مطلییق ضییرایب مییدل
برآوردی نشان میدهد که بانک مرکزی در دوران رکود ،وزن بیشتری به متغیر شكاف رشد تولید اسمی و در
دوران رونق ،وزن بیشتری به متغیر شكاف تورم اختصاص داده است .این مسییهله مبی یّن عكسالعمییل صییحیح
بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است .ازاینرو رفتار نامتقارن سیاستگذار پولی بییا توجییه بییه تییاب
عكسالعمل آن تهیید میشود.
کلید واژهها :قواعد بازخوردی اسمی ،قاعده مککالم ،فیلتر کالمن بیزی ،مارکوف سوئیچینگ.
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 .1مقدمه
ایدهی استفاده از قواعد پولی به شکل مرسوم توسط بانک مرکزی را میتوووان بووه فریوودمن،)1960( 1
کیدلنوود» و پرسووکات )1977( 2نسووب داد (تیلووور .)2018 ،3قاعووده مووککووالم 4پو از قاعووده تیلووور
معروفترین قاعده پولی در ادبیات اقتصادی تحلیل تابع عک العمل پولی اس  .در قاعده معرفیشووده
توسط مککالم ( ،)1984پایهی پولی ابزار سیاس گذاری اس که توسط بانک مرکزی میتواند حتووی
در بازههای کوتاهمدت نیز تغییر کند؛ ازاینرو ،قاعده مذکور میتواند بوورای اقتصووادهای نوظهووور و یووا
کشورهایی با بازارهای مالی توسعهنیافته ابزارهای سیاستی مناسبی باشد( 5تیلور .)2000 ،درنظر گرفتن
تابع زیان بانک مرکزی به فرم درجهی دوم و تابع عرضهی خطی دو فرض مهم استخراج قواعد پولی
بهصورت خطی در گذشته بودند .با گذش زمان بسو یاری از اقتصوواددانان ایو ن فووروض را بووه چووال
کشیدند (زاندرسکا2014 ،6؛ نیوئنریچ و تیلمن2014 ،7؛ احمد2016 ،8؛ گوگاس 9و همکاران.)2018 ،
ثبات قیمتی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد از مهمترین اهداف بانک مرکزی ایران اس ؛
درحالیکه بررسی رفتار شاخصهای کلیدی اقتصاد شامل تورم و رشد اقتصادی نشان میدهوود بانووک
مرکزی در دستیابی به اهداف نامبرده چندان موفق عمل نکرده اس (مجتهد .)1388 ،بررسو ی سووری
زمانی تورم در طی دورهی  1368-96نشان میدهد که بهجز سالهای  1395 ،1369و 1396در سایر
سالها کشور با نرخ تورم باالی  10درصد مواجه بوده اسو  .همچنو ین در طو ی دورهی موردبررسو ی،
اقتصاد در غالب دورهها رشد اقتصادی کمتر از  5درصد و حتی در برخی سالها رشد اقتصووادی منفو ی
تجربه کرده و تنها در سالهای  1370 ،1369و  1395رشد اقتصادی دو رقمو ی حاصوول شووده اسو ؛
بنابراین با وجود پایداری تورم و رکود در اقتصاد ایران ،بررسی قاعدهمندی رفتار سیاس گذار پولی حائز
اهمی اس  .ازاینرو در ادامه ،رفتار غیرخطی بانک مرکزی در چارچوب قاعده مککالم بررسی مو ی-
شود.
در اینراستا و بهمنظور بررسی قاعده مک کالم در ابتدا با فرض غیرقابل مشاهده بودن متغیرهووای
هدف ،برآورد آنها با استفاده از روش فیلتر کالمن بیزی انجام میشود .سپ رفتار سیاس گذار پووولی
1. Friedman
2. Kydland & Prescott
3. Taylor
4. Mccallum rule

 .5عالوهبر موارد یاد شده با توجه به این که نرخ بهره بهعنوان ابزار سیاس گذاری پولی توسط بانک مرکزی ایران بهکار نمیرود،
استفاده از قاعده تیلور بدون انجام تعدیالت اساسی امکانپذیر نیس .
6. Sznajderska
7. Neuenkirch & Tillmann
8. Ahmad
9. Gogas & others
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با استفاده از مدلهای مارکوف سوئیچینگ در دو حال واریان متغیر و واریان با الگوووی گووار بووا
درنظر گرفتن دورههای رکود و رونق مدلسازی میشود .نوآوری این مطالعووه از دو جنبووه اسو  :اول،
فرض وجود دو متغیر هدف شامل تورم و رشد تولید اسمی بهشکل غیرقابل مشاهده که از روش فیلتوور
«کالمن بیزی» و بهصورت همزمان برآورد میشوند .دوم بررسی قاعده مککالم بهصووورت غیرخطووی
که در چارچوب مدلهای مارکوف سوئیچینگ انجام میگیرد.
ساختار مطالعهی حاضر بهاینترتیب اس که در بخ دوم ،مبانی نظری شامل قواعد بازخوردی
اسمی و قاعده مککالم غیرخطی ارائه میشود .بخ سوم ،پیشینهی تحقیق و مطالعات تجربی در دو
بخ مطالعات خارجی و داخلی اس  .بخ چهارم ،روششناسی تحقیق شامل روش تحقیق و
معرفی متغیرها و تخمین مدل اس  .در بخ پنجم و پایانی ،نتیجهگیری مطالعه ارائه شده اس .
 .2مبانی نظری
و طرفدار سیاس -
بهصورت کلی اقتصاددانان پولی در دو طیف حدی معتقد به استفاده از قواعد
های صالحدیدی 2تقسیم میشدند .هرچند امروزه این مرزبندی صحیح نیس و بهجای بحو قاعووده
در مقابل صالحدید ،3بح قاعده و صالحدید مطرح اس  .بهگونهایکووه اسووتفاده از قواعوود پووولی بووا
درجاتی از صالحدید بهعنوان مناسبترین راهکووار سیاسو گووذاری پووولی مطوورح مو یشووود؛ بنووابراین
توصیهی کارشناسان انتخاب قاعدهای اس که درجات مناسبی از صالحدید را در اختیار مقامات پووولی
قرار داده تا در مواقع لزوم از قدرت صالحدیدی خود نیز استفاده نمایند (گلنسر .)2017 ،4در اینراسووتا،
در ادامه قواعد بازخوردی اسمی و قاعده مککالم غیرخطی معرفیشده و سووپ بووا اعمووال تعوودیالت
الزم در این قاعده و لحاظ رفتار صالحدیدی مقامات پولی ،مدلسازی انجام میشود.
پولی1

 -2-1قواعد بازخوردی اسمی

قواعد بازخوردی اسمی 5در ابتدا توسط مککالم ( )1984مطرح شد .این نوع قواعد پولی اخیراً و پو
از بروز بحرانهای مالی بسیار موردتوجه سیاس گذاران واقع شده اس  .قاعووده پووولی تیلووور و قاعووده
1. Monetary Rule
2. Discretion Policy
3. Rules vs discretion

کاربرد سیاس های پولی در قالب قواعد و یا صالحدید ،دارای مشکالتی اس  .التزام بانک مرکزی به صرف قواعد پولی ،سبب مو ی-
شود که در مقابل شوکهای وارده به اقتصاد ،سیاس گذار پولی قادر به انجام واکن مناسب نباشود .از طرفو ی انجوام سیاسو هوای
صالحدیدی مترادف با قضیه ناسازگاری زمانی ) (time inconsistencyاس .
4. Glasner
)5. Nomihal Feedback Rule (Nfrs
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پولی مککالم از معروفترین انواع قواعد بازخورد اسمی هسووتند و مکانسو یم تعوودیل و تصووریح آن در
قالب قواعد اسمی بازگشتی اس  .نوآوری این قواعد ،مکانیسم بازخوردی اس که تعدیالت صووریحی
را برای ابزار سیاس پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف میشود ،درنظوور مووی-
گیرد .روابط زیر یک مدل بازخورد اسمی را نشان میدهد که شووامل  4عنصوور ابووزار سیاسو گووذاری
قابلکنترل مقامات پولی (  ،)ytمتغیر هدف اسمی ( ∗ 𝑥) ،نرخ رشوود پایووه متغیوور هوودف اسوومی( )λ0و
پارامتر بازخورد ( )λ1اس .
∗
∆yt = λ0 − ∆(x − y)t|t−1 + λ1 (x − x)t−1
()1
∗
𝑡 ∆x𝑡 = λ0 for all
()2
∗
∆xt|t−1 = λ0 + λ1 (x − x)t−1
()3
بهصورت کلی ،مکانیسمهای بازخوردی در قالب متغیر هدف بلندمدت تعریف موویشوووند و شووکاف
متغیر اسمی هدف از مقدار واقعی آن) (x ∗ − xبهعنوان مکانیسووم تصووحیح عموول موویکنوود .در ایو ن
مدلها بین اصالح ناگهانی و تدریجی متغیر هدف تبادل وجود دارد و مقادیر کوچک پووارامتر بووازخورد
( ،)λ1تعدیالت اصالحی اندکی انجام میدهند .الزم به ذکر اس که انتخاب چنوودین متغیو ر هوودف بووا
وزنهای متفاوت توسط سیاس گذاران پولی سبب مو یشووود موودلهای بووازخورد اسوومی بووه واقعیو
نزدیکتر شوند؛ بنابراین درصورتیکه بانک مرکزی بی از یک هدف انتخاب کند ،مکانیسم بووازخورد
دوم 1تعریف میشود و رابطهی ( )1بهصورت زیر بازنویسی میشود:
∆yt = λ0 − ∆ (x − y)t|t−1 − λ1 (x ∗ − x)t−1 + λ2 (z ∗ − z)t−1
()4
حال اگر فرض شود  ztمتغیری اس که مقامات پولی در کوتاهمدت بو ر آن تأکیددارنوود و  xtمتغیوور
هدف بلندمدت اس (بهعنوانمثال  ،xtسطح قیم ها و  ztنوسانات بازار مووالی) تصووریح رابطووهی ()4
رتبهبندی اهداف سیاستی را بهصورت زیر پیشنهاد میدهد:
"در بلندمدت ،شکاف بین سطوح مطلوب و واقعی متغیرهای هوودف صووفر اسو  ،بنووابراین هوودف
سیاستی بلندمدت این اس که متغیر هدف اسمی  ،xtرشدی برابر  0λرا تجربه کند".
لحاظ سطوح هدف  xtبدون درنظر گوورفتن شوووکهووای گذشووته ممکوون اسو منجوور بووه نتووایج
گمراهکننده شود؛ بنابراین تصحیح شوکهای مثب و منفی گذشته از اهمی باالیی برخوووردار اسو .
بهمنظور رفع این مشکل ،بهجای رابطهی ( ،)2رابطهی ( )5پیشنهاد میشود کووه در آن * ، xtمیووانگین
وزنی مقادیر گذشته واقعی و هدف  xtاس .
()5

∗
xt∗ = λ0 + δxt−1
+ (1 − δ) xt−1

1. Seccand feedback mechanism
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در رابطهی اخیر ،چنانچه  δ = 1باشد ،شوکهای گذشته همواره تصحیح میشووود و اگوور = 𝛿

0باشد این شوکها اصالح نمیشوند و درصورتیکه  0 <δ<1باشد اصووالحات بهصووورت توودریجی
صورت میگیرد (دوکر و فیشر .)19981،در ادامه معرفی اجمالی قاعووده مووککووالم کووه یکو ی از انووواع
مدلهای بازخوردی اسمی اس  ،انجام میشود.
 -2-2قاعده مک کالم غیرخطی

به عقیدهی مککالم قاعده پولی باید بهگونهای تنظیم شود که مقامات پولی بتوانند بهطور مستقیم آن
را کنترل کنند و بالدرنگ قابل پیادهسازی باشد (مککالم .)1988 ،همچنین وی معتقد اس که قاعده
پولی بی از آنکه به متغیر هدف قاعده مرتبط باشد به ابزار نیل به هدف آن بستگی دارد (مککووالم،
 .)2000مطابق قاعده مک کالم باید "نرخ رشد پایه پولی درصووورتیکه تولیو د اسوومی کمتوور از مسوویر
هدف باشد بهصورت ماهانه یا روزانه افزای یابد و بالعک " .در سال  ،1993مککالم قاعده خووود را
بازبینی کرد و بهجای تولید اسمی از نرخ رشد تولید اسمی بهعنوان هدف در قاعده پولی اسووتفاده کوورد
(سان و همکاران .)2012 ،2شکل کالسیک و ساده قاعده مککالم را بهصورت زیر میتوان نوش :
) ∆Bt = ∆X ∗ − ∆VBt + λ(∆X ∗ − ∆Xt−1
()6
که در آن  Btلگاریتم پایه پولی ∆VBt ،متوسط نرخ رشد سرع گردش پووول X t ،لگوواریتم تولیو د
اسمی و  λپارامتر عک العمل پولی اس  𝑋 ∗ .نشاندهندهی لگاریتم تولید اسمی هدف اس .
اولین و مهمترین ویژگی قاعده مککالم ترجیح تولید اسمی به کلهای پولی اس ؛ زیرا کوولهووای
پولی رهنمونهای غیرمطمئنی بهعنوان هدف برای سیاس گذاری هستند .دومین ویژگی ایوون قاعووده،
کاربرد پایه پولی بهجای نرخ بهره بهعنوان ابزار سیاس پولی اس  .به عقیده مککالم قاعده پولی باید
بهصورت مطلوبی عملی باشد و پایه پولی ابزاری مناسب آن اس (همان .)2012 ،از طرفی نرخ بهووره
در کشورهایی که بازارهای مالی فعال ندارند ،فاقد کارایی الزم بوورای سیاسو گووذاری اسو ؛ ازایوونرو
بانک مرکزی بسیاری از کشورهای مزبور از قاعده مککالم برای سیاس گذاری پولی اسووتفاده مو ی-
کنند .در کشور ما نیز بهدلیل عدم توسعهیافتگی بازارهای مالی و پیادهسازی نظام بانکداری بدون ربووا،
استفاده از ابزار سیاس گذاری نرخ بهره وجاه قانونی و شرعی ندارد؛ ازاینرو استفاده از قواعد پووولی
مانند قاعده مککالم در سیاس گذاری پووولی کارسوواز اسو (کمیجووانی ،فوورزینوش و کیاالحسووینی،
.)1392

1. Dueker & Fischer
2. Sun & others
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ویژگی سوم قاعده کالسیک مککالم ،در نظر گرفتن متغیر رشد هدف ثابو بوورای تولیو د اسوومی
بهجای درنظر گرفتن هدف متغیر در طول چرخههای تجاری اس (همان .)2012 ،درواقووع ،ایوون اموور
میتواند آثار سیاس های ناگهانی را بهعنوان منبع نوسانات نامطلوب حذف کند .از طرفی با توجووه بووه
مطالعات بالیندر ،)1987( 1کو یم 2و همکوواران ( ،)2006حیو ات و میشوورا ،)2011( 3مووا ،)2014( 4احموود
( )2016و  ...بررسی قواعد پولی بهصورت خطی ،سبب ایجاد تورش سیستماتیک شده و نتایج گمووراه-
کنندهای در تحلیل رفتار سیاس گذار پولی خواهد داش ؛ از اینرو در این مطالعه ،فرض خطووی بووودن
رفتار سیاس گذار کنار گذاشته میشود و رفتار غیرخطی و صووالحدیدی مقامووات پووولی در مدلسووازی
لحاظ میشود.
براساس مطالعات سونسووون ( ،)2003پترسووون ،)2007( 5نیو وئنریچ و تو یلمن ( ،)2014گوگوواس و
همکاران ( )2018و  ...رفتار بانک مرکزی کشورها عموماً غیرخطی اس  .در این راستا با توجه بووه آن
که در قاعده کالسیک مککالم ،تنها متغیر هدف ،رشد تولید اسمی اس ؛ برحسب متغیر هدف ،قاعووده
کالسیک مککالم ،قادر به انعکاس پاسخ پایه پولی به نرخ تووورم بهصووورت مسووتقیم نیسو  .هرچنوود
معادله فیشر 6و بسیاری از مطالعات تجربی نشان میدهد که عرضهی پول و تورم ،ضریب همبسووتگی
باالیی دارند و با توجه به اینکه قاعده تیلور بهصورت صریح و مستقیم به نوسانات قیم پاسخ مووی-
دهد از این منظر در قیاس با قاعده مککالم دارای برتری اس  .بهمنظور رفع این مشکل و با توجه به
مطالعات مککالم ( )2000و اورفانایدز )2003( 7که براساس آن حرکو هوومسووو و هوومجهو سووطح
قیم ها و عرضه پول تأیید میشود ،میتوان قاعده مککالم تعمیمیافته و غیرخطی را بهصووورت زیوور
درنظر گرف (کنگ:)2008 ،8
∗
) Bt = ∆X ∗ − ∆VBt + λ(∆X ∗ − ∆Xt−1 ) + γ(Π − Π𝑡−1
()7
در این مطالعه با توجه به مطالعات کنگ ( ،)2008یی ،)2012( 9بووائولی ،)2013( 10هووو و سوورلتیز11
( )2016و کوووهنن و توووتیلیلن )2017( 1از موودل زیو ر بوورای بررسو ی رفتووار صووالحدیدی و غیرخطووی
سیاس گذار بانک مرکزی استفاده میشود.
1. Blinder
2. Kim & others
3. Hayat & Mishra
4. Ma
5. Peterson
6. Fisher
7. Orphanides
8. Kong
9. Yi
10. Baoli
11. Xo & Serletis
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∆Bt = β1st + βs2t (∆xt∗ − ∆xt ) + βs3t (π∗t − πt ) + +βs4t ∆VBt
+ βs5t (oil∗t − oilt ) + ut 𝑠𝑡 = 𝑒, 𝑟 2
𝑡𝑆
𝑡𝜀 𝜎 = 𝑡𝑈

()9
)𝜀𝑡 = 𝑁~(0,1
()10
𝑆
2
𝜎 𝑆𝑡 = 𝜂0𝑡 + 𝜂 𝑆𝑡 𝑈𝑡−1
+ 𝜃 𝑆𝑡 𝜎𝑡−1
()11
در رابطهی فوق  Btلگاریتم پایه پولی X t ،لگاریتم تولید اسوومی 𝛽1 ،نشوواندهنوودهی رشوود تولیو د
اسمی هدف ( ∗ 𝑋∆( 𝜋𝑡 ،تورم 𝜋𝑡∗ ،نشاندهندهی تورم هدف ∆𝑉𝐵𝑡 ،متوسووط سوورع گووردش پووول،
𝑡𝑙𝑖𝑜 رشد قیم نف ایران و ∗𝑡𝑙𝑖𝑜 میزان تعادلی آن اس  .روابط ( )10( ،)9و ( )11نیز در مدلسووازی
گار بهکار میروند .همچنین در رابطهی ( )8لحاظ شکاف تورم و درنظوور گوورفتن رفتووار صووالحدیدی
مقامات پولی و رژیمهای مختلف سبب برآورد قاعده مککالم بهصورت غیرخطی میشود.
بررسی معادله مککالم غیرخطی نشان میدهد زمانی که نرخ رشد تولید اسمی بی از میزان
هدف اس  ،پایه پولی برای تخفیف این فشار بی ازحد ،باید کاه یابد .بهصورت مشابه ،زمانی که
نرخ تورم بی از نرخ تورم هدف اس  ،رشد پایه پولی برای تنظیم اقتصاد توسط بانک مرکزی کم
میشود .همچنین زمانی که شکاف رشد قیم نف مثب اس  ،سیاس گذار پولی رشد پایه پولی را
افزای میدهد؛ ازاینرو براساس تئوری انتظار میرود زمانی که بانک مرکزی بر مبنای قاعده مک-
کالم عمل میکند ،ضرایب شکاف رشد تولید اسمی ،شکاف تورم و شکاف رشد قیم نف مثب
برآورد شوند .در ادامه با توجه به مختصات سیاس پولی در کشور و رفتار صالحدیدی سیاس گذاری
بانک مرکزی از معادلهی ( )8در چارچوب روش مارکوف سوئیچینگ در دو حال واریان متغیر و
واریان با الگوی گار استفاده میشود.
 .3پیشینهی تحقیق و مطالعات تجربی
در اقتصاد پولی متغیرهای ابزاری و اهدافی مانند نرخ بهره ،پایه پولی ،تورم و تولید بسیار اهمی دارند.
مقامات پولی کشورها استراتژی و عک العمل نسب به متغیرهای مهم اقتصووادی را در قالووب قواعوود
پولی بهصورت مستمر رصد میکنند .مطالعات تجربی بسیاری در خصوص بهکارگیری قواعد پووولی در
کشورهای مختلف انجام شده اس  .در ادامه به برخی از مهمترین مطالعات انجام شده اشاره میشووود
که در دو بخ مطالعات خارجی و مطالعات داخلی دستهبندی شدهاند.

1. Korhonen & Nuutilainen

 e .2و  rبهترتیب به معنای رونق ) (expansionو رکود ) (recessionاس .
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 -3-1مطالعات خارجی

دوکر و فیشر ( )1996در مطالعهی خود با عنوان "هدفگذاری تووورم در یووک اقتصوواد بوواز و کوچووک:
تجربه سوئی " به تخمین و بررسی قاعده مککالم با درنظر گرفتن نرخ ارز پرداختند .آنهووا در ایوون
مطالعه از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده کردند.
ما ( )2014در مطالعهای با عنوان "سیاس پولی غیرخطی :شواهدی از کشور چین" به بررسووی غیوور-
خطی قاعده سیاس پولی در چین با استفاده از موودل نیوووکینزینی  DSGE-STRموویپووردازد .وی در
مطالعهی خود استدالل میکند که بهعل وجود نظام اقتصادی متمرکز ،اقتصاد چین متمایز از اقتصوواد
کشورهای توسعهیافته اس  ،بهگونهای که نرخ بهره نق کلیدی در مکانیسم انتقال سیاس پولی ایفا
نمیکند و بنابراین قاعده پولی بر مبنای کنترل عرضهی پول ،انتخاب اول مقامات پولی در چین اس .
تخمین بیزی مدل در این مطالعه نشان میدهد که بانک مرکووزی چووین طووی سووالهووای  1992الووی
 2013قاعده غیرخطی را پذیرفته اس .
دمته و پرن  )2016(1در مطالعهی خود عملکرد فدرال رزرو بین دو جنگ جهانی را براساس قاعده
مککالم بررسی کردند .در این راستا آنها در مطالعهی خود از مدلهای گذشتهنگر ،آیندهنگر و شبیه-
سازی تاریخی طی سالهای 1921الی 1933استفاده میکنند و نتیجووه موویگیرنوود کووه در سووالهووای
نامبرده بانک مرکزی آمریکا از قاعده مککالم ناقص استفاده کرده اس .
هو و سرلتیز ( )2016در مطالعهی خود به بررسی تغییر رژیم در سیاس های پولی و مالی با فوورض
متغیر بودن نوسانات در طول زمان پرداختند .آنها برای بررسی سیاس پولی از قاعووده تیلووور و بوورای
بررسی سیاس مالی از قاعووده مالیو ات اسووتفاده کوورده و از موودل مووارکوف سوووئیچینگ گووار بوورای
مدلسازی بهکار بردند .رویکرد استفاده شده در این مقاله نتایج بهتری نسب به مدلهای رایج تغییو ر
رژیم برای دادههای آمریکا ارائه میکند.
اسکات و بارار ( )2017در مطالعهی خود با عنوان " انحرافات سیاس پولی :تجزیووهوتحلیل موودل
فضا -حال بیزی" به بررسی قاعده تیلور با استفاده از روش فیلتوور کووالمن بیو زی مو یپووردازد .نتووایج
حاصل از این مطالعه نشان میدهد که در دوران بحران مسکن در امریکا ،سیاس پووولی ایو ن کشووور
دارای انحرافات جدی بوده اس .
لی و لیو )2017( 2در مطالعهی خود با عنوووان "قاعووده سیاسو پووولی مناسووب در چووین :رویکوورد
بیزین "DSGEبه شناسایی قاعده پولی مناسب در اقتصاد چین پرداختهاند .در این مطالعه ،سووه دسووته
قاعده سیاس پولی شامل قاعده تیلور ،قاعده مککالم و قاعده تیلور بسط داده شده طووی سووالهووای
1. Damette and Parent
2. li & liu
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 1996الی  2015م .تخمین بیزی زده میشوند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که قاعده تیلووور بسووط
داده شده بهترین نتایج را ارائه میدهد.
کوهنن و توتیلیلن ( )2017در مطالعهی خود با عنوان "شکستگی قواعد سیاس پولی در روسو یه"
تغییر قواعد پولی بانک مرکزی روسیه را بررسی میکنند .آنها با تخمین قواعد پولی مختلووف شووامل
قاعده تیلور و مککالم نتیجه میگیرند که سیاس گذاری پولی دههی گذشته در این کشور بووا قاعووده
تیلور انطباق بیشتری دارد.
جانگ )2018( 1در مطالعهی خود با عنوان "آیا قاعده مککالم در دوران بحران مالی بهتر از قاعده
تیلور عمل میکند؟" به بررسی قواعد پولی تیلور و مککالم و جایگاه بانووک مرکووزی اروپووا در دوران
بحران مالی با استفاده از روش شبیهسازی میپردازد .نتایج این مطالعه نشووان موویدهوود کووه در دوران
موردبررسی و در زمان پایین بودن نرخ بهره ،قاعده مککالم برتری نسب به قاعده تیلور ندارد.
 -3-2مطالعات داخلی

بررسی مطالعات داخلی درخصوص قواعد پولی نشان میدهد که عمدهی مطالعات انجام شده بر قاعده
تیلور تمرکز داشته و مطالعات کمی به بررسی قاعده مککالم در سیاس گذاری پووولی ایووران پرداختووه
اس  .در ادامه به مهمترین مطالعات داخلی انجام شده اشاره میشود:
مطالعات انجام شده براساس قاعده تیلور:

کمیجانی و توکلیان ( )1390در مطالعووهی خووود بووا عنوووان "تحلیو ل و آزمووون عوودم تقووارن در رفتووار
سیاستگذاری پولی بانک مرکزی" ،با استفاده از قاعده پولی تیلور ،به بررسی چگونگی تغییر حساسو ی
بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رونق و رکود میپردازند .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که در دوران رکود حساسی بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق بیشووتر
متوجه تورم اس .
کمیجانی و همکاران ( )1393در مطالعهی خود با عنوان "تورم هدف ضمنی ،رفتار نامتقارن و وقفه
در تشخیص وضعی اقتصادی سیاس گذاران پولی در اقتصاد ایران" با فرض ثبات ضوورایب موودل در
طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف ،این متغیر را از روش فیلتوور کووالمن کالسو یک
برآورد کردهاند .سپ به بررسی قاعده تیلور پرداخته و حساسی بانک مرکزی را نسب به متغیرهووای
هدف در دورههای رکود و رونق با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ متفاوت ارزیابی میکنند.
کمیجانی ،الهی و صالحی ( )1394در مقالهای بووا عنوووان "بررسی اثرات نامتقارن سیاس پولی بر
تورم و شکاف تولید در ایران :رویکرد حد آستانهای"عک العموووول سیاس پولی با اثرات آستانهای را
1. Jung
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برای بانک مرکزی ایران با استفاده از تابع عک العمل غیرخطی و با کاربرد روش دومرحلهای آستانه-
ای بررسی کردند .آنها در مطالعهی خود به این نتیجه رسوویدند کووه بانک مرکزی به انحرافات منفی
تولید از هدف نسب بوه انحرافوات مثبو اهمی بیشتری میدهد و هوومچنو ین تنها هنگامیکووه نرخ
تورم باالتر از حد آسوتانه قورار گیورد ،بانوک مرکوزی عک العمل نشان میدهد.
توکلیان ( )1394در مطالعهی خود سیاس گذاری پووولی در اقتصوواد ایو ران را در قالووب یو ک موودل
 DSGEبررسی کرده اس  .وی در مطالعهی خود قاعده تیلور تعدیلیافته را با استفاده از مدل DSGE
برآورد کرده و سیاس گذاری پولی بهینه را استخراج میکند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که تنها
در اواخر دههی  70و ابتدای دههی  80قاعده سیاس گذاری پولی وجود داشته اس .
وجه تمایز این مطالعه با مطالعات نامبرده کاربرد روش مارکوف سوئیچینگ و مارکوف سوووئیچینگ
گار برای بررسی و مدلسازی غیرخطی رفتار سیاس گذار پولی در چارچوب قاعده مووککووالم اسو .
حال آنکه کمیجانی و توکلیو ان ( )1390و کمیجووانی و همکوواران ( )1393در مطالعووات خووود از روش
مارکوف سوئیچینگ برای بررسی قاعده تیلور استفاده کردهاند .همچنین کمیجانی و همکوواران ()1393
در مطالعهی خود تورم هدف را غیرقابل مشاهده فرض کرده و از روش فیلتر کالمن کالسو یک بوورآورد
میکنند؛ درحالیکه در این مطالعه هر دوی متغیرهای هدف قاعده مککالم شامل رشد تولید اسوومی و
تورم ،غیرقابل مشاهده فرض شده و بهصورت همزمان با استفاده از مدل فیلتر کووالمن بیو زی تخمو ین
زده میشوند .درواقع بهمنظور انطباق بیشتر مدل با شرایط اقتصاد ایران ،عالوهبر متغیو ر تووورم هوودف،
رشد تولید اسمی هدف نیز برای کارگزاران اقتصادی غیرقابل مشاهده فرض و برآورد شده اس .
مطالعات انجام شده براساس قاعده مککالم و :...

جاللی و همتی ( )2013در مطالعهی خود با عنوان "اثرات آستانهای در تووابع عکو العموول سیاسو
پولی :شواهدی از بانک مرکزی ایران" نتیجه میگیرد که بانک مرکزی ایران بهطور منظم هیچیک از
قوانین شناخته شده ابزاری یا انواع ترکیبی را رعای نمیکند .آنها در مطالعووهی خووود بوورای بررسو ی
قواعد پولی مرسوم از روش  GMMو رگرسیون آستانهای استفاده میکنند.
کمیجانی ،فرزینوش و کیاالحسینی ( )1392در مطالعهای با عنوان "قاعده سیاس پولی در محیط
بانکداری بدون ربا" به بررسی قواعد پولی بانکداری مرسوم و انطباق با بانکداری اسووالمی بووا درنظوور
گرفتن مسأله حرم ربا در چارچوب روش تحلیل محتوا میپردازند و با توجووه بووه کامیو ابی دو قاعووده
تیلور و مک کالم در کارهای تجربی برای کشورهای درحال توسعه توصیه میکنند قواعوود نووامبرده بووا
درجاتی از انعطافپذیری بهعنوان راهنمای مسیر بلندمدت سیاس پولی بهکار روند.
کیاالحسینی و همکاران ( )1396در مطالعهی خود با عنوان "نق قاعدهمنوودی سیاسو پووولی بوور
رشد اقتصادی" با استفاه از قاعده مککالم ،انطباق این قاعده را بووا نظووام اقتصووادی ایووران در بووازهی
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زمانی  1363الی  1392با استفاده از روش  GMMو بهصورت خطی آزمون میکنند .نتایج حاصوول از
این پژوه نشان میدهد مسیر بهینهی تعریفشده توسط قاعده مککالم برای نرخ رشد پایهی پولی
میتواند خطمشی مناسبی برای سیاس پولی در ایران باشد و میتوان از آن بووهعنوان یووک شوواخص
معیار در تصمیمات سیاستی استفاده کرد .شیوهی بررسی قاعده مککالم در مطالعووهی کیاالحسو ینی و
همکاران ( ،)1396بهصورت خطی بوده و برای بررسی از روش  GMMو شبیهسازی تاریخی اسووتفاده
شده اس  .حال آنکه در این مطالعه از رویکرد غیرخطی برای بررسی و مدلسازی استفاده میشود.
یزدانی و مؤمنی ( )1396در مطالعهی خود به بررسی قاعده تیلور و مککووالم در اقتصوواد ایووران بووا
استفاده از روش کالسیک فضا-حال میپردازند .در قاعووده سیاسووتی تیلووور ،معادلو هی نوورخ سووود بووا
متغیرهای تورم ،شکاف تولید ،شکاف نرخ ارز و اعمال وقفه دوم نرخ سود ،مناسبتوورین الگووو از رفتووار
بانک مرکزی معرفیشده و در قاعده مککالم نیز دو متغیر سیاستی رشد پایهی پولی و رشد نقوودینگی
به شکاف تولید و شکاف نرخ ارز واکن نشان داده اس  .بررسی قواعوود پووولی تیلووور و مووککووالم در
مطالعهی یزدانی و مؤمنی ( )1396بهصورت خطی بوده اسو کووه در مطالعووهی حاضوور ایو ن بررسو ی
بهشکل غیرخطی و در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ و مارکوف سوئیچینگ گار انجام میشود.
مطالعات داخلی انجام شده دربارهی سیاس گذاری پولی بانک مرکزی ایووران در چووارچوب قاعووده
مککالم ،بسیار محدوده بوده و غالباً بر استفاده از روشهای خطی استوار اس ؛ حال آنکووه براسوواس
مطالعات سونسون (  ،)2003پترسون ( ،)2007نیوئنریچ و تیلمن ( ،) 2014گوگاس و همکاران ()2018
و  ...رفتار بانک مرکزی کشورها عموماً غیرخطی اس  .ازطرفی با توجه به اینکه بانک مرکزی ایو ران
بهصورت صریح و مشخص از قواعد پولی تبعی نمو یکنوود (کمیجووانی و همکوواران1393 ،؛ جاللو ی و
همتی2013 ،؛ توکلیان ،)1394 ،در این مطالعه رفتار نامتقارن و غیرخطی بانووک مرکووزی در چووارچوب
قاعده مککالم تعمیمیافته بررسی میشود و از روش مارکوف سوئیچینگ و مارکوف سوئیچینگ گار
برای تخمین و برآورد مدل استفاده میشود .در این مطالعه ،فرض مو یشووود بانووک مرکووزی در دوران
رکود و رونق اقتصووادی عک العموول مشووابهی نو دارد .درواقووع رفتووار صووالحدیدی مقامووات پووولی در
مدلسازی لحاظ میشود.
 .4روششناسی تحقیق
 -4-1روش تحقیق

با توجه به چال های مهم نظام پولی کشور و عدم استقالل بانک مرکزی ،میتوان ادعا کرد که بانک
مرکزی ایران بهصورت صریح از قاعده پولی مشخصی تبعی نمیکند (کمیجانی و همکوواران)1393 ،
(جاللو ی و همتو ی2013 ،؛ توکلیو ان)1394 ،؛ بنووابراین در ایوون مطالعووه بوورای بررسووی رفتووار تجربووی
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سیاس گذار پولی ،تعدیالت مناسب در قاعده مککالم کالسیک انجام شووده و ایو ن قاعووده بهصووورت
غیرخطی برخالف مطالعات کمیجانی ،فوورزین وش و کیاالحسو ینی ( ،)1392کیاالحسو ینی و همکوواران
( )1396و یزدانی و مؤمنی ( )1396بررسی میشود .در این راستا و بهمنظور بررسی رفتار صووالحدیدی
بانک مرکزی ،از مدل مارکوف سوئیچینگ و مدل مارکوف سوئیچینگ گار استفاده میشود .درواقووع
کاربرد این روش چه از حی درنظر گرفتن رژیمهای مختلف و چه از حی مشخص نبودن تورم هدف
و تولید هدف ،منعک کنندهی رفتار صالحدیدی بانک مرکزی و عدم پایبندی کامل بووه قواعوود پووولی
اس .
1
روشهای مورداستفاده در این مطالعه شامل روشهای فیلتر کالمن بیزی و مارکوف سوئیچینگ
(گار ) اس  .بدینصورت که در ابتدا متغیرهای هدف شامل رشد تولید اسمی و تورم ،غیرقابل
مشاهده فرض شده و مشابه مطالعه اسکات و باراری )2017( 2از روش فیلتر کالمن بیزی برای برآورد
آنها استفاده میشود .در این مطالعه دو متغیر حال  3در مدلسازی لحاظ شده که برای برآورد
همزمان و دقیق متغیرهای حال با توجه به حجم نمونه و تعداد پارامترها رویکرد بیزی بهکار میرود؛
همچنین در ادامه پ از برآورد متغیرهای هدف ،مطابق مطالعات دوکر و فیشر ( )1996و هو و سرلتیز
( )2016از روشهای مارکوف سوئیچینگ و مارکوف سوئیچینگ گار برای مدلسازی رفتار
سیاس گذار پولی استفاده میشود که در ادامه بهطور خالصه معرفی میشوند.
مدلهای فیلتر کالمن از روشی بازگشتی 4برای محاسبهی جزء غیرقابلمشاهده یا بردار حال  5در
زمان  tو براساس اطالعات موجود در زمان  tاستفاده میکنند .این مدلها بهصورت کلی شامل دو
مرحلهی پی بینی و بهروزرسانی هستند؛ بدینصورت که در هر مرحله خطای پی بینی محاسبهشده
و بهصورت وزنی وارد مدل میشود و بر این مبنا فرایند تخمین و برآورد تکرار میشود (کیم و
نلسون )2000 ،6در این مطالعه برای برآورد مدل فیلتر کالمن از روش بیزی استفاده شده اس .
اقتصادسنجی بیزی بر مبنای قوانین احتمال پایهگذاری شده و این مسأله یکی از مزایای این روش
اس  .درواقع باورهای پیشین دربارهی فرضیههای مختلف بیان و سپ این باورهاى پیشین در پرتو

 .1مدلهای فیلتر کالمن عموماً در مدلسازی سریهای زمانی پویا بهکار میروند که شامل متغیرهای غیرقابلمشاهده هستند .این
مدلها کاربرد گستردهای در تئوریهای اقتصادی دارند.
2. Scott & barari
3. State variable
4. Recursive
5. State Vector
6. Kim & Nelson

سال دهم -شماره  -37بهار 1400

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

13

دادههاى گردآوریشده در قالب باورهاى پسین اصالح میشوند .اساس این روش ،قضیه بیز 1اس
(کوپ.)2003 ،2
مدل مارکوف سوئیچینگ برای اولین بار توسط همیلتون )1989( 3مطرح شوود؛ ایوون موودل یکووی از
معروفترین مدلهای سری زمانی غیرخطی اس که در مدلسازی تغییر رژیم کاربرد دارد .اصلیترین
ویژگی مدلهای تغییر رژیم این اس که کل یا برخووی از پارامترهووای موودل امکووان جابووهجایی بووین
رژیمهای مختلف را براسوواس فراینوود مووارکوف دارنوود (کو یم و نلسووون .)2000 ،موودلهووای مووارکوف
سوئیچینگ از انواع مختلفی تشکیل شده اس  .با توجه به اینکه کدامیک از اجزای معادله وابسته بووه
تغییر رژیم باشد ،حال های مختلفی ایجاد میشود که میتوان به مارکوف سوووئیچینگ در میو انگین،4
مارکوف سوئیچینگ در عرض از مبدأ ،5مارکوف سوئیچینگ در ناهمسانی واریان  6و ...اشاره کرد .در
مدل مارکوف سوئیچینگ گار بُردار پارامترهای متغیو ر در طووول زمووان شووامل سووه عنصوور میو انگین
شرطی ،واریان شرطی و شکل پارامتر توزیع شرطی اس (آگوستسون.)2014 ،7
 -4-2معرفی متغیرها و تخمین مدل

آمار و دادههای مورداستفاده در این مطالعه بهمنظور تخمین و برآورد قاعده پولی مککووالم بهصووورت
فصلی و مربوط به دورهی زمانی  1368:4الی 1396:4میباشند که از سای بانک مرکووزی جمهوووری
اسالمی ایران استخراج شدهاند .برآورد و تخمین مدلهووای ایوون مطالعووه بووا اسووتفاده از نرمافزارهووای
 Oxmetrics ،Eviwesو  Openbugsصورت گرفته اسو  .متغیرهووای مورداسووتفاده در مدلسووازی
بهشرح جدول ذیل هستند .الزم به ذکر اس که متغیرها بهصووورت فصوولیزدایووی شووده در تخمووین و
برآورد معادالت استفاده شدهاند.
جدول  :1معرفی و توصیف متغیرها
نام متغیر

توضیحات

𝑡𝐵∆

نرخ رشد پایهی پولی (تفاضل لگاریتم پایه پولی نسب به فصل قبل)
𝑋

𝑡𝐵𝑉∆
) 𝑡𝜋 (𝜋𝑡∗ −

نرخ رشد سرع گردش پول (سرع گردش پول از فرمول 𝑡 VB = Bمحاسبه میشود که صورت کسر ،تولید
𝑡

ناخالص داخلی اسمی و مخرج آن پایه پولی اس و میانگین نرخ رشد 6فصل آخر محاسبه شده اس ).
شکاف تورم (شکاف تورم برابر تفاضل تورم هدف از تورم جاری اس  .برای محاسبهی تورم از شاخص قیم
1. Bayes Theorem
2. Koop
3. Hamilton
4. Markov Switching Mean
5. Markov Switching Intercept Term
6. Markov Switching hetroskedasticity
7. Augustsson
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∗𝑡𝑥∆(
) 𝑡𝑥∆ −
∗𝒕𝑙𝑖𝑜(
) 𝒕𝑙𝑖𝑜 −
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مصرفکننده به قیم ثاب سال  1395استفاده شده اس ).
شکاف رشد تولید اسمی (شکاف رشد تولید اسمی برابر تفاضل رشد تولید اسمی هدف از رشد تولید اسمی جاری
اس ).
شکاف رشد قیم نف (برای محاسبهی شکاف رشد قیم نف از فیلتر هدریک پرسکات با  𝜆 = 677استفاده
شده اس ).

در ادامه ،بررسی تجربی رفتار سیاس گذار پولی در قالب قاعده مککالم تعمیمیافته انجام میشود.
اعالم اهداف تولید و تورمی توسط بانک مرکزی بهصورت آشکار یکی از اصول اجرای رژیووم هوودف-
گذاری تورم اس  .درواقع بسیاری از کشورها اهداف مزبووور را اعووالم عمووومی کوورده و بووه آن پایبنوود
هستند؛ درحالیکه علیرغم تبعی بانک مرکزی ایران از رژیم هدفگذاری تورم ،عموالً پایبنوودی بووه
اهداف اعالم شده در اسناد باالدستی توسط بانک مرکزی وجود نداشته اس  .ازایوونرو لحوواظ مقووادیر
هدفگذاری شده تولید و تورم در قواعد پولی سبب ایجاد نتووایج نووامتعبر موویشووود (توکلیو ان.)1394 ،
بنابراین در ادامه تولید هدف و تورم هدف بهعنوان متغیر غیرقابل مشوواهده فوورض شووده و بهصووورت
همزمان با استفاده از مدلهای فیلتر کالمن برآورد بیزی میشوند .برای بوورآورد متغیرهووای غیرقابوول
مشاهده شامل رشد تولید اسمی و تورم ،رابطهی ( )8خطی درنظوور گرفتووهشووده و بووا اسووتفاده از روش
فضا-حال تخمین بیزی زده میشود.
∗
∗
∆Bt = β1 + β2 (∆xt − ∆xt )(π + β3 t − πt ) + β4 ∆VBt + β5 (oil∗t − oilt ) + ut
()12
در اینراستا و برای تخمین ،ابتدا تابع راس نمایی مشخص شده و سپ توزیووع پیشووین پارامترهووا
تعیین میشوند .همچنین با توجه به اینکه رابطهی ( )12مدل فضووا-حالو بوووده و متغیرهووای  π∗tو
∗ ∆xtمتغیرهای حال هستند ،الزم اس در چارچوب موودلهووای فیلتوور کووالمن توابووع توزیووع پیشووین
متغیرهای حال نیز تعیین شوند .در این راستا با توجه بووه مطالعووهی اسووکات و بوواراری ( ،)2017تووابع
 −1فرض شده اس .
راستنمایى معادلهی مککالم دارای توزیع نرمال با میانگین  μ∆Btو واریان
∆Bt
همچنین متغیرهای حال  π∗tو ∗ ∆xtدارای توزیو ع نرمووال بووهترتیب بووا میو انگین  μπ∗tو  μ∆x∗tو
−1
 −1فرض میشوند.
واریان
 π∗tو ∆x∗t
−1
) ∆Bt ~ Normal (μ∆Bt , ∆Bt
()13
∗
∗
∗
) μ∆Bt = β1 + β2 (∆xt − ∆xt ) + β3 (πt − πt ) + β4 ∆VBt + β5 (oilt − oilt
()14
∆xt∗ ~Normal (μ∆x∗t , −1
()15
) ∆x∗t
−1
∗
) πt ~Normal (μπ∗t , π∗t
()16
ازطرفی بهدلیل عدم وجود اطالعات پیشین مطمئن ،از توابع نرمال غیرآگاهیبخو بوورای بوورآورد
متغیرهای حال و پارامترهای مدل استفاده میشود .همچنین برای مقداردهی اولیهی متغیرهای حال
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∗ ∆xtو  π∗tاز تابع توزیع یکنواخ  1استفاده شده اس  .نتایج خروجووی پسووین موودل در جوودول ( )2بووا
استفاده از تولید  100.000زنجیره مارکفى شبیهسازىشده با الگوریتم نمونهگیووری گیووب ارائووه شووده
اس .
جدول  :2نتایج تخمین مدل فضا-حالت در روش بیزین
پارامترها

میانگین پسین
0.048
0.117
0.284
-0.020

انحراف معیار پسین
0.018
0.030
0.031
0.024

خطای مون کارلو
8.76E-4
6.17E-4
3.30E-4
3.84E-4

Β5

0.002

0.019

8.13E-5

Β1
Β2
Β3
Β4

منبع :محاسبات تحقیق

نمودار ( )1متغیرهای حال رشد تولید اسمی و تورم را نشان میدهد که از روش فیلتر کالمن بیزی
استخراج شدهاند .الزم به توضیح اس که مقادیر به دس آمده ،اهداف مدنظر بانک مرکزی برای رشد
تولید اسمی و تورم بوده که کارگزاران اقتصادی از آن با اطالع نبوده و صرفاً سیاس گذار پووولی از آن
مطلع بوده اس  .نتایج بهدس آمده نشان میدهد در غالب دورههای موردبررسی اهداف تولید و تورمی
بهدرستی تبیین شدهاند.

1. Uniform distribution
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رشد تولید اسمی

رشد تولید اسمی هدف

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05
1395

1390

1385

1380

1375

1370

نمودار  :1متغیرهای حالت تورم و رشد تولید اسمی در تخمین بیزین

در ادامه برای تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ ،1آزمووون واریووان ناهمسووانی 2بووهمنظور بررسووی
وجود واریان ناهمسانی انجام میشود .نتایج این آزمون نشان میدهد که وجود اثوورات آر معنوویدار
 .1آزمون مانایی متغیرها براساس آزمونهای دیکی فولر و فیلیپ
بررسی مانا میباشند.

پرون انجام شد و براساس نتایج بهدس آمده کلیه متغیرهای مورد
2. Arch Test
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اس و فرضیهی صفر مبنیبر عدموجود واریان ناهمسانی پذیرفته نمیشووود؛ بنووابراین بووا توجووه بووه
معنیدار بودن اثرات آر  ،مدلسازی در دو حال واریان متغیر و واریان بووا الگوووی گووار صووورت
میگیرد.
جدول  :3نتایج آزمون آرچ در معادله مککالم

وضعی

prob

مقدار آماره

نام آماره

نام آزمون
آزمون ناهمسانی واریان

وجود ناهمسانی واریان

0.03

4.82

F-statistic

آزمون ناهمسانی واریان

وجود ناهمسانی واریان

0.03

4.70

Nr2

منبع :محاسبات تحقیق

حال بهمنظور بررسی نوع مدل از لحاظ خطی یا غیرخطی بودن روابط ،آزمون  LRانجام میشووود.
همانطور که مشاهده میشود مطابق نتایج جدول ( ،)4در هر دو الگوی واریان متغیر و الگوی گار ،
نمیتوان فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل را پذیرف  .بنابراین برآورد مدل بووا اسووتفاده از روش-
های غیرخطی و مدلهای مارکوف سوئیچینگ صحیح اس .
جدول  :4نتایج آزمون  LRدر معادله مککالم
نام آزمون
آزمون غیرخطی بودن در الگوی
واریان متغیر
آزمون غیرخطی بودن در الگوی گار

وضعی
وجود مدل
غیرخطی
وجود مدل
غیرخطی

prob

مقدار آماره

نام آماره

0.02

14.86

x2

0.00

23.47

x2

منبع :محاسبات تحقیق

پ از انجام مراحل یادشده ،نتایج تخمین مدل مککالم با استفاده از روش مووارکوف سوووئیچینگ
به شرح جدول ( )5ارائه میشود.
جدول  :5نتایج برآورد مدلهای تغییر رژیم مارکوف در مدل مککالم
متغیرها

مدل مارکوف سوئیچینگ با الگوی
متغیر1
واریان

ارزش t

مدل مارکوف سوئیچینگ با
الگوی گار 2

ارزش t

1. Markov Switching Variance
2. Markov Switching Garch
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H−1

-0.295

-3.60

-0.460

-8.87

Ce

0.076

8.60

0.103

15.1

0.055
-0.096
0.002
0.105
-0.411

9.43
-3.75
0.14
1.70
-5.56

0.067
-0.116
0.007
0.283
-0.340

11.1
-5.22
0.59
3.3
-4.70

(π∗t − πt )e

0.590

2.55

0.315

1.89

(π∗t − πt )r

0.387

2.23

0.760

5.80

σe

0.046
0.018
199.436
0.790
0.210
0.287
0.713

9.44
5.22
-

0.019
0.171
0.748
0.479
1.00000 e-100
2.05235E-010
212.657
0.495
0.505
0.241
0.759

2.83
5.70
1.76
2.60
0
0
-

0.094

*0.75

0.144

*0.70

1.975

*0.37

0.058

*0.97

Cr
∆Vβt
) (Oil∗t − Oilt
(∆xt∗ − ∆xt )e
(∆xt∗ − ∆xt )r

σr
ηe
ηr
θe
θr
Log-likelihood
𝑒𝑒p
per
pre
prr

آزمون واریان
ناهمسانی
آزمون نرمال بودن1

منبع :محاسبات تحقیق
*ارزش احتمال

بررسی معناداری ضرایب در جدول باال نشان میدهد که در هر دوی مدل تغییر رژیم بووا واریووان
متغیر و مدل تغییر رژیم با الگوی گار  ،آماره  tتمام پارامترهای مدل بهجز شکاف رشوود قیمو نفو
معنادار اس  .اما از طرفی بررسی معناداری ضرایب مدل گار در مدل تغییر رژیم با الگوی گار نشان
میدهد که  θدر هر دو رژیم رونق و رکود معنادار نیس ؛ بنابراین موودل مووارکوف سوووئیچینگ گووار ،
قادر به مدلسازی صحیح متغیرها نبوووده اسو  .ازایوونرو تحلیوول موودل در چووارچوب موودل مووارکوف
سوئیچینگ با واریان متغیر انجام میشود σ𝑒 .در این موودل  0.046و  σrبرابوور  0.018بهدسو آمده
1. Normality Test

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران
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اس که معنادار هستند .همچنین برمبنای آزمون عدم وجود واریان ناهمسانی و ارزش احتمال ،0.75
فرضیهی  ℎ0مبنیبر عدم وجود واریان ناهمسانی را نمیتوان رد کرد .همچنین مطابق آزمون نرمال
بودن پسماندها و ارزش احتمال  ،0.37فرض  ℎ0مبنی بر نرمال بودن باقیماندهها رد نمیشود.
بررسی ضرایب عرض از مبدأ مدل مککالم با تغییر واریان که همان میزان تعادلی رشد پایهی پولی
اس نشان میدهد که رشد تعادلی پایهی پولی در دوران رونق بی از دوران رکود اس  .ایوون مسووأله
نشان میدهد در دوران رونق پایهی پولی در اقتصاد ایران رشد بیشتری را تجربه کرده اس که نتووایج
بهدس آمده منطبق بر انتظارات اس  .مطابق برآورد مدل ،میزان رشد تعادلی پایه پولی در رژیم رونووق
 0.076و در رژیم رکود  0.055اس .
بررسی عالم جبری پارامترهای مدل نشان میدهد کووه ضووریب سوورع گووردش پووول منفووی و
مطابق انتظارات تئوری بهدس آمده اس  .ضرایب متغیرهای شکاف تورم در دورهی رکووود و رونووق و
شکاف رشد تولید اسمی در دوران تورم ،مثب و مطابق انتظارات اس و تنهووا ضووریب متغیوور شووکاف
رشد تولید اسمی در دورهی رکود منفی اس  .این مسأله نشان میدهد اولوی بانک مرکزی در دوران
رکود اقتصادی تثبی قیم ها بوده و برای رسیدن به این هدف حاضر اسو از هوودف تولیو دی خووود
دس بکشد .این مسأله نیز عمدتاً بهدلیل حاکمی دورههای رکود تورمی در اقتصاد ایو ران اسو کووه
حتی در دوران رکود نیز اقتصاد تورم باالیی را تحمل میکند .عالم مثب ضریب شکاف قیم نف
نیز نشان میدهد که بانک مرکزی بهمنظور جلوگیری از کاه درآمدهای دول  ،اقوودام بووه افووزای
پایهی پولی مینماید .درواقع واکن بانک مرکزی نسب به این متغیر نیز مطابق انتظارات بوده اس .
درنهای بررسی قدر مطلق ضرایب مدل مککالم نشان میدهد که بانک مرکزی در دوران رکووود
وزن بیشتری را به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم
اختصاص داده اس  .این مسأله مطابق با انتظارات بوده و مبین رفتووار و عک العموول صووحیح بانووک
مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور اسو  .بوور ایناسوواس در دوران رکووود و تووورم بووهترتیب روابووط،
|  |β𝑟2 | > |β𝑟3و |  |β𝑒3 | > |β𝑒2برقرار بوده اس  .همچنین بررسی قدر مطلق ضرایب شکاف تولیوود و
شکاف تورم نشان میدهد که روابط |  |β𝑟2 | > |β𝑒2و |  |β𝑒3 | > |β𝑟3نیز در تووابع عک العموول بانووک
مرکزی مشاهده میشود.
بنابراین بررسی رفتار بانک مرکزی ایران در دورهی موردبررسی نشان میدهد که در دوران رونووق
اولوی این نهاد سیاس گذار بر کنترل تورم بوده و در دوران رکود اولوی سیاس گووذاری نهوواد پووولی
کشور بر تولید متمرکز اس ؛ ازاینرو عدم تقارن در رفتار بانک مرکزی کشور بهخوبی مشوواهده مووی-
شود .هم چنین قدر مطلق ضرایب سرع گردش پول و شکاف قیم نف در مقایسه با شکاف تورم و
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شکاف رشد تولید اسمی کوچک بوده و مبیّن اهمی کمتر آنها در تابع عک العموول بانووک مرکووزی
اس .
Fitted
Regime 1

hh
1-step prediction
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احتمال 1375
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نمودار  :2دورههای رکود و رونق مدل –مارکوف سوئیچینگ با فرض تورم و رشد تولید اسمی برآورد شده

احتماالت گذار نشان میدهوود کووه احتمووال آنکووه در دورهی t

براساس نتایج جدول ( ،)5ماتری
رونق باشد بهشرط آنکه در دورهی  t-1نیز اقتصاد در رونق باشد 0.897 ،اس  .بهصورت مشابه ایوون
احتمال در دورهی رکود  0.771اس  .نمودار ( ،)2دورههای رکود و رونق موودل مووارکوف بووا واریووان
متغیر نشان میدهد که شامل  10دورهی رونق و رکود اس  .بر ایناساس بررسی مقدار بوورازش شووده
پایهی پولی در قیاس با مقدار واقعی آن نشان میدهد مدل در دورههایی کووه پایووهی پووولی نوسووانات
زیادی نداشته از قدرت توضیحدهندگی خوبی برخوردار بوووده اسو  ،حووال آنکووه در دورههووای 1370
فصل دوم 1374 ،فصل دوم 1380 ،فصل دوم و سوم 1381 ،فصل دوم و سوم 1384 ،فصوول چهووارم،
 1387فصل دوم 1388 ،فصل اول ،دوم و سوم 1391 ،فصل اول 1392 ،فصل چهارم و  1394فصوول
چهارم که نوسانات پایهی پولی شدید بوده ،مدل قدرت توضیحدهندگی باالیی نداشته اس .
نتایج بهدس آمده در این مطالعه ،یافتههای مطالعات کمیجووانی و توکلیو ان ( )1390و کمیجووانی و
همکاران ( )1393و درواقع رفتار غیرخطی و نامتقارن سیاس گذار پولی را تأیید میکند؛ البته الزم بووه
ذکر اس که نتایج حاصل شده در مطالعات نامبرده برمبنای قاعده تیلور بوده اسو  .همچنو ین نتووایج
بهدس آمده نشان میدهد که برخالف مطالعات کیاالحسینی و همکوواران ( )1396و یزدانو ی و مووؤمنی
( ،)1396رفتار بانک مرکزی در قالب قاعده مککالم بهصورت خطی نبوده و نامتقووارن اسو  .درواقووع
واکن سیاس گذار پولی به متغیرهای هدف ،در دوران رکود و رونق یکسان نبوده اس .
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نتیجهگیری
در این مطالعه رفتار سیاس گذاری بانک مرکزی ایران در چارچوب قواعد بازگشتی اسمی با استفاده از
قاعده مککالم بررسی شد .ازآنجاییکه سیاس گذار پولی از قاعووده پووولی صووریح و مشخصووی بوورای
سیاس گذاری استفاده نمیکند ،برای تخمین و مدلسازی قاعده مککالم تعمیمیافته بووهکار رفو  .در
اینراستا رفتار صالحدیدی مقامات پولی مدنظر قرار گرفته و با توجه به اینکه اهداف تووورم و اهووداف
تولید بهصورت رسمی در کشور اعالم نمیشوند ،متغیرهای مزبور بهصورت غیرقابل مشاهده فوورض و
با استفاده از مدلهای فیلترکالمن بیزی برآورد شدند و در ادامووه از متغیرهووای حالو بوورآورد شووده در
چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شد.
بررسی عالم جبری پارامترهای مدل نشان میدهد که ضرایب متغیرهای شکاف تووورم در دوران
رکود و رونق و شکاف رشد تولید اسمی در دورهی تورم مثب بوده و مطابق انتظووارات اسو  .درواقووع
تنها ضریب متغیر شکاف رشد تولید اسمی در دورهی رکود منفی و مطابق انتظارات تئوریک نبوده کووه
آن نیز بهدلیل اولوی بانک مرکزی در کنترل تورم و قیم ها در دوران رکود طی دورهی موردبررسی
اس  .همچنین بررسی قدر مطلق ضرایب مدل مککالم نشان میدهوود کووه بانووک مرکووزی در دوران
رکود وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق وزن بیشتری به متغیوور شووکاف
تورم اختصاص داده که کامالً مطابق با انتظارات تئوریک اس ؛ از اینرو رفتار نامتقارن بانک مرکزی
ایران در تابع عک العمل پولی نسب به متغیرهای رشد تولید اسمی و تورم تأیید میشود.
در مطالعهی حاضر رفتار غیرخطی سیاسو گذار پووولی در قالووب قاعووده مووک کووالم بررسووی شوود.
مطالعهی رفتار غیرخطی بانک مرکزی در قالب انواع قواعد پولی شامل قاعده تیلور ،قاعده مووککووالم
و ...با درنظر گرفتن متغیرهای هدف بیشتر در تابع عک العمل پولی و استفاده از روشهای سیسووتمی
بهمنظور تخمین و برآورد مدل و نیز مقایسهی آنها برای انجام تحقیقات آینده توصیه میشود.
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Abstract
Consequent to the financial crises, nominal feedback rules received considerable
attention consideration from many of the monetary authorities in many
countries. The innovation of these rules is a feedback mechanism that allocates
precise adjustments to the monetary policy instruments where target variable
deviates from its desired path. Mc Callum's rule can be taken as one of the most
prominent feedback models in monetary economics. In the present study, the
experimental behavior of the policymakers in the Iranian Central Bank will be
investigated applying nonlinear Mc Callum's rule in the period of 1368:4
(1990:1) to 1396:4 (2018:1) using Markov-switching model. Considering that
the Iranian Central Bank does not announce the precise production and inflation
targets, the model estimation will be carried out based on the assumption of
unobservable target variable. In this regard, for estimation of the two
unobservable variables of nominal production growth and inflation, Bayesian
Kalman filter will be employed. Then model will be stimated with markov
switching approach in different rejime. The analysis of the model coefficients
shows that the central bank during the recession assigned more weight to the
nominal output growth variable and in the boom period more weight was
assigned to the inflation gap variable. This illustrates the correct response of the
central bank of Iran to these variables base of theoretical expectation. Therefore,
in this paper and base on estimation results of nonlinear McCallum rule, the
asymmetric behavior of the central bank with respect to the monetary reaction
function is confirmed.
Nominal Feedback Rule, Mccallum Rule, Baysian kalman filter,
Markov switching.
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