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چکيده
هدف این پژوهش بحث و بررسی هدفگذاری تورم در چاارچو قاعادة بهیناة سیاسات پاو ی
است .این مطا عه مدل بهینة اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی میکناد و حاات متتفا
هدفگذاری تورم داخفی ( )WPIو تورم شاخص قیمات مصارفکنناد ( )CPIرا در دو حا اتا
هدفگذاری انعطافپذیر و چسبند ا مقایسه میکند .در راستای این امر ،قاعدة بهیناة سیاسات
پو ی با استفاد از سه قید منحنی فیفیپس نئوکینزی ،رابطة تقاضای کل ،و رابطة تورم شااخص
قیمت مصرفکنند ا که با روش گشتاورهای تعمایمیافتاه ( )GMMباروورد شاد انداا طراحای
گردید .با توجه به تحفیل ،بهنظر میرسد ،به طور کفی ،اساتفاد از هادفگاذاریهاای تاورم در
حا ت چسبند ْ او ویت اول گزینهها در تصمیمگیری سیاستگذاران پو ی برای ایران اسات .اماا،
این مطا عه فقط یک سناریو را در تصمیمگیری پیشنهاد میکند و ون استفاد از هادفگاذاری
تورم قیمت مصرفکنند در حا ت چسبند است ،زیرا کمترین زیان ممکن را به باناک مرکازی
تحمیل میکند.
طبقهبندي

E12, E52 :JEL

واژه هاي کليدي :برووردگر گشتاورهای تعمیمیافته ،سیاسات پاو ی بهیناه ،منحنای فیفیاپس
نئوکینزی ،هدفگذاری تورم  ،CPIهدفگذاری تورم .WPI

* نویسندة مسئول ،تففن09158187617 :
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مقدمه
سیاست پو ی مناسب در واکنش به شوکهای داخفی و خاارجی چیسات؟ باناک مرکازی
برای سیاست پو ی خود کدام معیاار تاورم را بایاد هادف قارار دهاد؟ مبحاث مرباو باه
چارچو های پو ی و کالً هدایت سیاستهای پو ی تحت رژیمهای متتف  ،اساساً ،به ساال
 1936و همزمان با مطرحشدن نظریا هنری سیمونز 1باازمیگاردد .هناری سایمونز ،باا
اشار به رفتار تأسیس بنگا  ،قوانین کنترل و هدایت ،سیاست پو ی داخفی را تصریح نمود.
هدفگذاری تورم ،به منز ة قدرتمندترین و مؤثرترین رژیم سیاسات پاو ی ،در اواخار
دهة  1990ظاهر شاد و تعادادی از کشاورهای صانعتی ون را پذیرفتناد .شارو ون باا
نیوز ند ( ،)1990کانادا و اسرائیل ( ،)1991انگفستان ( ،)1992سوئد و فنالند ( )1993و
اتریش و اسپانیا ( )1994بود (میشرا و میشرا.)2012 ،2
هدف قراردادن تورم مستفزم ون است که تصمیمگیری با کدام ابزار ثباا قیمات در
عمل باید صور گیرد .برخی اقتصاددانان ،مانند ففدشتاین ،)1997( 3برای هادف تاورم
بفندمد صفر استدتل میکنند؛ برخی دیگر ،مانند وکر اوف ،دیکناز و پاری،)1996( 4
استدتل میکنند که ایجاد تورم در سطح بسیار پایین موجاب ناکارومادی مایشاود ،در
نتیجه ،به افزایش میزانِ طبیعی بیکاری منجر خواهد شد .اما عمالً بیشتر سیاستگذاران
هدفگذاری بفندمد تورم باتی صفر را باا هادف میاانی باین  1تاا  3درصاد انتتاا

میکنند .وقتی که تورم به پایینترین حد خود میرساد ،سیاساتگاذاران هادفگاذاری
خود را به طور متقارن تغییر میدهند .این امر به باناک مرکازی در ثباا تو یاد واقعای
کمک میکند ،زیرا در مواجهه با یاک اقتصااد ضاعی سیاساتگاذاران نگاران افازایش
انتظارا تورمیاند (میشکین.)2001 ،5
در این مطا عه ،با هدف انتتا ابزار مناسب سیاست تثبیات قیماتهاا در چاارچو
قاعدة بهینة سیاست پو ی ،دو هدف عماد ا کنتارل تاورم داخفای ( )WPIو CPIا را در
تابع زیان باناک مرکازی وارد کاردیم تاا مقایساهای باین ایان دو ابازار صاور پاذیرد.
1. Henry Simons
2. Ankita Mishra & Vinod Mishra
3. Feldstein
4. Akerlof, Dickens & Perry
5. Mishkin
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همچنین ،بر ونیم تا هر دو هدفگذاری را در دو حا ت چسبند و انعطاافپاذیر مقایساه
نماییم .بدین منظور بتش بعدی را به پیشینة موضو و مبانی نظاری اختصاا دادیام.
طراحی ساختار مدل و بروورد قیود و شبیهسازی مدل نیز در بتش سوم ارائه شاد و در
بتش چهارم به بروورد مدل پرداختهایم .نتیجهگیری نیز در بتش پنجم ومد است.
مباحث نظري
اساساً یک ا گوی سیاست پو ی با چند پارامتر مشتص مایشاود .نتساتین موضاو در
هدایت سیاست پو ی تعیین اهداف یاا هادف بارای سیاساتگاذار پاو ی اسات .اهاداف
سیاستگذاری پو ی شامل اهداف نهایی و اهداف او یه است .اهداف نهایی اهدافی اسات
که با رفا اقتصادی ارتبا دارد و شاامل رشاد ،اشاتغال ،ثباا قیمتای و پایاداری تاراز
پرداختهاست .اما قطعاً همة اهداف فوق در کوتا مد قابل دسترس نیستند .از ایان رو،
مسئفة هدف او یه مطرح میشود .توافق و اجما گسترد ای مبنی بر اینکه هدف او یاه و
مهمترین هدفِ سیاست پو ی دسترسی و حفظ ثبا پو ی و در اصل ثبا قیمتی اسات
وجود دارد .متغیرهای سیاستی یا ابزارهای سیاستی پارامتر بعدی یک ا گوی پو ی اسات
که سیاستگذار پو ی سعی میکند با تغییرا منظم و قاعد مندِ ونها اهاداف سیاساتی
را دنبال نماید .بانک مرکزی مستقیماً این متغیرها را کنتارل مایکناد ،نظیار تغییار در
ترکیب داراییهای بانک مرکزی (عمفیا بازار باز یا تغییر در ذخایر قانونی) یا تعادیالتی
در نرخهای بهر  ،که توسط ونها بانک مرکزی عمفیاتش را هدایت میکناد (نظیار نارخ
تنزیل) .اما ارتبا میان اهاداف نهاایی و ابزارهاای سیاساتی هام پیچیاد اسات و هام
غیرمستقیم .بنابراین ،مفهوم دیگری موسوم باه «متغیرهاای میاانی» مطارح مایشاود.
حرکت از تغییرا در ابزارهای پو ی به سمت اهداف او یه به واساطة متغیرهاای میاانی
سومین ویژگی ا گوی سیاستگذاری است که به «مکانیزم انتقال پو ی» موساوم اسات و
1
در عین حال ،مهمترین ویژگی یک ا گوی سیاست پو ی است.
در روش هدفگذاری تورم ،سیاستگذار پو ی یک هادف ازپایشتعیاینشاد بارای
میزان تورم ،به عنوان هدف نهایی ،درنظر میگیارد .ساپس ،باا انتتاا ابزارهاای پاو ی
 .1برای مطا عة بیشتر ← عفوی.1381 ،
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مناسب ،تالش میکند تا هدف تورمی تعیینشد محقق شود .هدفگذاری تورمی شاامل
عناصر زیر است:
 .1انتشار عمومی اهداف عددی تورمی برای دورة میانمد ؛
 .2داشتن ا تزام نهادینه به ثبا قیمتها به عنوان هدف اصفی و بفندماد سیاسات
پو ی و تعهد نسبت به تحقق هدف تورمی؛
 .3اتتاذ رهیافت اطالعا محور ،به طوری که ،عالو بر متغیرهای پو ی ،باه تحاوت
متغیرهای دیگر نیز توجه و در تصمیمسازی راجع باه سیاسات پاو ی از ونهاا اساتفاد
شود؛
 .4افزایش شفافیت در استراتژی سیاست پو ی از طریق اطال رسانی به عموم مردم و
همة بازارها پیرامون طرحها و اهداف سیاستگذاران؛
 .5افزایش میزان مسئو یتپذیری و سطح پاسخگویی بانک مرکزی درباارة چگاونگی
تحقق اهداف تورمی.
این عناصر گویای ون است که بانکهای مرکزی نمیتوانند با استفاد از ابازار اصافی،
مثل سیاست نرخ بهر  ،به نحوی سازگار به اهاداف چندگاناه ،از قبیال تاورم و بیکااری
پایین ،دست یابند .همچنین ،در بفندمد سیاست پو ی فقاط مایتواناد بار متغیرهاای
اسمی و نه واقعی تأثیر بگذارد.
در حال حاضر ،تعدادی از بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفتهتار ،شاامل باناک
مرکزی انگفستان ،فدرال رزرو امریکا ،استرا یا و بانک مفی سوئیس ،بانک مرکزی افریقای
جنوبی ،بانک مرکزی ایسفند و برزیل ،اجزای اصفی هادفگاذاری تاورم را برگزیاد اناد.
هدفگذاری تورمی ،به منز ة یک رژیم هدایت سیاست پو ی ،در مقایسه با دیگر رژیمهاا،
دارای چندین مزیت است :اول ،در هدفگذاری تورمی ،برای موفقیت ایان رژیام ،رابطاة
باثبا بین پاول و تاورم ضاروری نیسات؛ دوم ،ماردم باهراحتای ایان هادفگاذاری را
ماایفهمنااد ،بادین ترتیااب ،از شاافافیت باااتیی برخااوردار اساات؛ سااوم ،از ونجااایی کااه
هدفگذاری تورمی به صور عددی صاریح باناک مرکازی را در معار پاساخگاویی و
مساائو یتپااذیری جاادی قاارار ماایدهااد ،ایاان قابفیاات را دارد تااا از طریااق بازخواساتِ
سیاستگذارِ پو ی احتمال افتادن باناک مرکازی در دام ناساازگاری زماانی را باه بهاناة
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افزایش تو ید و اشتغال در کوتا مد کاهش دهد؛ چهارم ،این نو هدفگذاری میتواناد
توقعا سیاستمداران را متمرکز بر وظیفاة اصافی باناک مرکازی در درازماد  ،یعنای
کنتاارل تااورم ،بااه جااای افاازایش مسااتمر رشااد اقتصااادی و اشااتغال از طریااق اتتاااذ
سیاستهای پو ی انبساطی کند.
هرچند این رژیم سیاستگذاری در کنترل تورم موفق بود اسات ،معاایبی نیاز دارد:
نتست ونکه مسئوتن بهسادگی تورم را مهار نمیکنند ،زیرا از شرایط موفقیت این روش
ون است که میزان تورم او یه نباید خیفی بات باشد ،در غیر این صاور  ،اساتفاد از ایان
روش با خطاهای پیشبینی باتیی روبهرو خواهد بود .مشکل عمدة دیگر وجاود وقفاه در
اثربتشی سیاست پو ی است ،زیرا نتایج تورمی با وقفة زمانی ظاهر مایشاوند .بناابراین،
هدفگذاری تورمی در خصو وضعیت سیاست پو ی عالئم را به سرعت در اختیار مردم
و بازارها قرار نمیدهد (صادقی.)1390 ،
حرکت باه سامت رژیام هادفگاذاری تاورم انعطاافپاذیر خاروا از رویکارد رایاج
شاخصهای چندگانه را نشان مایدهاد .ایان مسائفه باناک مرکازی را در مواجهاه باا

موضوعا مهمی قرار میدهد .برخی از چا شهای پیش روی بانک مرکزی ،که باید بار
ونها غفبه کندا در صورتی که به سمت این رژیم انعطافپذیر حرکت کندا عبار اند از:
مدیریت سهگانگی ناممکن؛ انداز گیری تورم به عنوان هدف؛ مناسببودن هدف عددی؛
تأثیر تسفط ما ی .از ونجایی که برخی بتشهاای تاورم از جمفاه ماواد غاذایی و تاورم
سوخت به طور مستقیم توسط سیاست پو ی تحت کنترل نیست ،سؤا ی دربارة تناساب
نو تورم هدفگذاریشد به ذهن میوید که ویا تابع اقداما سیاسات پاو ی اسات یاا
خیر؟ (گوپتا و سن گوپتا .)4102 ،1بنابراین ،میتوان بیان کارد کاه منشاأ چاا شهاای
پیش روی بانک مرکزی انتتا نو تورم برای هدفگذاری است .در صورتی که بادانیم
کدام نو تورم را باید بهکار ببریم ،میتوانیم روش انداز گیری تاورم هادف و همچناین
اندازة ون را بهدست ووریم.
اما دتیل بسیاری را میتوان یافت که  CPIرا شاخص مناسبتری برای هدفگاذاری
تورم میدانند ،از جمفه کاربرد  CPIدر قراردادهای دستمزد و معیاار هزیناة زنادگی .باه
1. Abhijit Sen Gupta & Rajeswari Sengupta
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عالو اینکه شاخص  WPIتغییرا ِ قیمتهای خدما را درنظر نمیگیرد یا اینکاه باازار
عمد فروشی فقط صرف قیمتهای تو یدکنند یا مصرفکنند نیست .دتیفی نیز وجاود
دارد که شاخص  WPIرا مناسب میداند ،از جمفه اینکه باه منظاور دساتیابی باه روناد
بفندمد تورم مناسب است یا اینکه چون حجم بسیار وسیعی از کاتها (چیزها) را در بر
میگیرد ،از مواد او یه تا کاتهای نهایی ،شامل خدما نمی شود (گراهام وایت.)2014 ،1
بنابراین ،باید در پی فهمیدن ون بود که بین این دو شاخص تورم کدام یاک مناسابتار
است.
مطالعات تجربی
به د یل اهمیت هدفگذاری تورم برای بانک مرکزی ،مطا عا و پژوهشهاای گونااگونی
در این زمینه صور گرفته است ،از ون جمفه میتوان به موارد زیر اشار کرد:
درگاهی و شربتاوغفی ( )1389در پژوهش خود به دنباال بررسای دو هادف عمادة
اقتصاد کشورا پایداری تورم و طراحی یک قاعادة سیاسات پاو ی باا اساتفاد از تئاوری
کنترل بهینها بودند .ونها در بررسی پایداری تورم دو شااخص قیمات مصارفکنناد و
شاااخص قیماات ضاامنی تو یااد را در سااه روشا جمااع ضاارایب خودرگرساایونی،
خودهمبستگی سریا ی ،و روش طی تناوبی صفرا بررسای کردناد .نتاایج حااکی از ون
است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است .بنابراین ،با توجه به نتیجة حاصفه در پایاداری
تورم در چارچو هدفگذاری تورم و با درنظرگرفتن دو هدف رشاد اقتصاادی و کنتارل
تورمْ قاعدة بهینة پو ی را طراحی نمودند .نتاایج نشاان داد اسات کاه باا افازایش وزن
شکاف تو ید میزان رشد حجم پول ،بهویژ در بفندمد  ،روناد کاهشای دارد .ایان نکتاه
نشاندهندة این واقعیت است که در شرایط تورمی اقتصاد ایاران کنتارل تاورم نیازمناد
سیاست پو ی انقباضی است و اگر سیاستگذار پو ی هدف به افزایش تو ید توجاه کناد،
رشد کاهندگی حجم پول در بفندمد باید بیشتر شود.
قرباننژاد ( )1390در پایاننامة خود به دنبال طراحی یک قاعدة سیاست پو ی بهیناه
در شرایط حذف یارانة حاملهای انرژی در اقتصاد ایران بود؛ قاعاد ای کاه در ون باناک
1. Graham White
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مرکزی حجم نقدینگی را به گونهای تنظیم نماید که به هر دو هدفا ثباا قیماتهاا و
رشااد اقتصااادیا توجااه شااود .در ایاان زمینااه ،او نتساات یااک ا گااوی اقتصادساانجی
کالنساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی وثار حذف یارانة حامالهاای انارژی بار
روی متغیرهای عمدة اقتصاد کالن ،مانند تو ید و تورم ،طراحی مایکناد .ساپس ،بارای
تعیین قاعدة سیاست پو ی بهینة بانک مرکزی تابع زیان بانک مرکزی را با توجاه باه دو
قید منحنی فیفیپس و تقاضای کل حداقل میکند.
میشرا و میشرا ( ،)2012در مطا عة خود مدل اقتصاد باز کوچک هند را با نرخ ارز ،به
عنوان یک کانال برجستة سیاسات پاو ی ،فرمو اه کردناد .مادل باا اساتفاد از ترکیاب
متغیرهای ابزاری و برووردگار گشاتاورهای تعمایمیافتاه ( )IV-GMMتتماین زد و باا
شبیهسازی ارزیابی شد .این مطا عه ماوارد متتفا هادفگاذاری تاورم داخفای و ،CPI
هدفگذاری تورم چسبند و انعطافپذیر ،قوانین تیفور ساد را مقایسه میکند .تجزیاه و
تحفیل بر بیثباتی قاعدة پو ی تیفور در ایجاد ثبا اقتصاد هند مشتص میکند و نشاان
میدهد که بهینهسازی احتیاطی بهتر در برقراری ثبا در این اقتصاد عمل مایکناد .باا
این حال ،بهنظر میرسد ،به طور کفی ،به منظور اطمینان از انتقال سریع تکانه های نارخ
بهر  ،بهترین گزینه در ثبا اقتصاد کالن هند ،که در ون بازارهای ما ی هنوز باه انادازة
کافی یکپارچه و واحد نیستند ،هدفگذاری تورم داخفی انعطافپذیر باشد.
گالین )2007( 1قاعدة بهینة سیاست پو ی را برای بانک مرکزی اروپا با حال مسائفة
بهینهسازی بهدست وورد که در ون بانک مرکزی تاابع زیاان خاود را ،کاه شاامل تاورم،
شکاف تو ید ،و وقفههای نرخ بهر است ،مینیمم میکند .در این تحقیق ،ابازار سیاساتی
نرخ بهر است و نتایج زیر از حل مسئفة بهینهسازی بهدست میوید .1 :پاسخ نارخ بهار
به تورم جاری کمتر از یک است؛ یعنی کمتر از ون چیزی است که قاعدة معاروف تیفاور
نشان میداد؛  .2اگر بانک مرکزی اروپا بتواهد تغییرا تورم را بهشد تعدیل کند ،باید
عدم کارایی ناشی از تغییرا شکاف تو ید را بپذیرد .بنابراین ،بهینه ون اسات کاه باناک
مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهر را اجرا نماید.

1. P. Glain
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ساختار مدل
به طور کفی ،در این پژوهش به دنبال طراحای ماد ی بار اسااس بهیناهساازی واحادهای
اقتصادی هستیم .در این زمینه ،با اساتفاد از رویکارد  GMMو نارمافازار  ،Eviewsتواباع
تقاضااای کاال ،تااورم شاااخص قیماات عمااد فروشاای (رویکااردی بااه منحناای فیفیااپس
نئوکالسیک) ،و تابع تورم شاخص قیمت مصرفکنند را ،که مکانیزم انتقاال پاو ی درنظار
گرفته میشوند ،بروورد خواهیم کرد .همچنین ،با استفاد از بساط تیفاور مرتباة دوم تاابع
مطفوبیت انتظاری غیرشرطی تابع زیان بانک مرکزی استتراا مایشاود کاه شاامل چهاار
جزء است؛ جزء اول ،مجذور انحرافا نرخ تورم  WPIاز نرخ تورم هدف؛ جازء دوم ،مجاذور
انحرافا شکاف تو ید از مقدار هدف؛ جزء سوم ،مجذور انحرافاا نارخ تاورم  CPIاز نارخ
تورم هدف؛ و جزء وخر مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دورة قبال اسات .باا
کمی دقت در شرایط کشور میتوان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر یاک
از اقالم یادشد به سمت صفربودن است .سپس ،با تشکیل تابع تگرانژ ،مالک هدف بهیناه
برای این مدل استتراا میشود .این قاعدة بهینه نشان میدهد کاه باناک مرکازی بایاد از
یک ترکیب خطی میان نرخ تورم  ،WPIشکاف تو ید ،نرخ تورم  ،CPIنرخ رشد حجم پاول،
و وقفههای ونها تبعیت کند .برای قرارگرفتن بر روی این مسیر ،باناک مرکازی بایاد نارخ
رشد حجم پول را به منز ة ابزار سیاستی خود انتتا نماید.
در روش سیاست پو ی بهینه (همانند بهینهسازی مقید ریاضی) دو دسته تابع داریام:
 .1تابع هدف بانک مرکزی؛  .2توابعی که به عنوان قید مطرح میشوند .تابع هادفْ تاابع
زیان است که بانک مرکزی مایل است ون را حداقل سازد .عفت نامگذاری تابع هادف باه
تابع زیان این است که در این تابع متغیرهایی وجود دارد کاه وجاود هار کادام از ونهاا
باعااث ایجاااد اخااالل و ناکااارایی در نظااام اقتصااادی ماایش اود و بااه تو یدکنناادگان و
مصرفکنندگان هزینه وارد میسازد ،مثالً اگر تورم را یکی از این متغیرها درنظر بگیریم،
در این صور  ،باعث افزایش هزینة نگاهداری پاول ،تتصایص ناکاارایی مناابع ،کااهش
قدر خرید و مطفوبیت مصرفکنند  ،و ایجاد اخالل در بازارهای ما ی میشود .بنابراین،
تورم پدید ای است که باعث تحمیل هزینه به اقتصاد کشور میشود و میتواند به عنوان
متغیر در تابع زیان وارد شود .متغیر دیگری که میتواند در تابع زیان بانک مرکازی وارد
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شود شکاف تو ید واقعی از تو ید با قو است .وجود این شکاف د یفی بر استفادة ناکارومد
از منابع و عدم استفادة بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشاور اسات .ایان شاکاف باعاث
میشود تا سطح تو ید و در نتیجه ،سطح درومد مفی کمتر از ون میزانی باشاد کاه بایاد
باشد و این هزینهای است که اقتصاد باه د یال عادم تتصایص کاارایی مناابع متحمال
میشود (قرباننژاد.)165 :1390 ،
در ادامه باید به دنبال تعیین اوزان متغیرهای متتف در تابع زیان باود ،کاه بناا باه
میزان اهمیت متغیرها از دیدگا اهداف بانک مرکزی مشتص میشوند و به صور یاک
ضریب در پشت متغیرها در تابع زیان حاظ میگردند .دستة دوم توابع قیود مدل اسات؛
در واقع ،چیزی جز مکانیزم انتقال پو ی نیسات کاه در ون نحاوة اثرگاذاری متغیرهاای
کالن بر یکدیگر در چارچو قیود مشتص میشود .طراحی مکانیزم انتقال پاو ی باه دو
عامل بستگی دارد .1:متغیرهای موجود در تاابع زیاان کاه تعاداد قیاد و تواباع قیاود را
مشتص میسازند؛  .2شرایط اقتصادی کشور .شرایط اقتصادی بدین معناست که پویایی
نرخ تورم ،نرخ رشد دستمزد ،شکاف تو ید ،نرخ بهر  ،رشد حجم پول و میزان بیکاری در
کشور به چه صور است.
 .1تابع زيان بانک مرکزي

تابع زیان بانک مرکزی مجمو واریانس متغیرها و شاخصهای اساسی عمفکارد اقتصااد
کالن است که تحت تأثیر قواعد سیاستی اتتاذشد از سوی بانک مرکزی خواهد بود .در
بیشتر کشورها ابزار مورد استفاد در طراحی قاعدة سیاستی تغییرا نرخ بهر است .اماا
در این تحقیق ،به د یل کنترل نرخ بهر از سوی بانک مرکزی ایران و تغییرا اندک ون
در طول زمان و همچنین بحث ربویبودن نرخ بهر در اقتصاد اسالمی کشاور ،از متغیار
دیگری با عنوان تغییرا رشد حجم نقدینگی واقعی استفاد شد است .بناابراین ،باناک
مرکزی در هر دورة  tبه دنبال ون سطح از حجم نقدینگی واقعی است که حاصال جماع
تنزیلشدة زیانهای وتی ( )Lرا مینیمم کند:


() 1

E t (L)   r o r Lt r


 0>δ>1و عامل تنزیل است و  Lهمان زیان بانک مرکزی است.
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مفروضا این تحقیق بر این مبناست که بانک مرکزی دارای دو هدف عماد اسات؛
 .1کنترل تورم؛  .2هموارسازی شکاف تو ید .اما در کنتارل تاورم باه دنباال یاافتن ایان
مسئفه است که تورم مورد نظر بارای سیاساتهاای پاو ی تاورم  WPIیاا  CPIاسات؟
بنابراین ،تابع زیان مورد نظر این تحقیق تابعی است از متغیرهای مرباع نارخهاای تاورم
 WPIو  ،CPIمربع شکاف تو ید ،و مربع انحراف رشد حجم نقادینگی از دورة قبال .ایان
اهداف در معاد ة تابع زیان میاندور ای (معاد ة  )2خالصه میشود.
() 2
Lt  12t  2 (ct )2  3 Yt2  4 (RMt  RMt 1 )2
که   tانحراف نرخ تورم عمد فروشی از مقدار هدف ct ،انحراف نرخ تورم مصرفکنند
از مقدار هدف بانک مرکزی yt ،رشد شکاف تو ید ،و  RMtانحراف رشاد حجام نقادینگی
واقعی جاری از رشد نقدینگی سال قبل اسات ،  3 ، 2 ، 1 .و   4باهترتیاب وزنهاای
انحراف نرخ تورم  ،WPIانحراف نرخ تورم  ،CPIشکاف تو ید ،و انحراف نرخ رشاد حجام
نقدینگی از مقدار با وقفة خود است .مسفماً هرچاه   3بازر تار باشاد ،وزن و اهمیات
شکاف تو ید در مقایسه با اهمیت تورم در تنظیم حجم نقدینگی افازایش خواهاد یافات.
هر انداز بانک مرکزی از اعتبار باتتری در میان فعاتن اقتصاادی برخاوردار باشاد ،وزن
کمتری به انحراف رشد حجم نقدینگی خواهد داد.
همچنین ،میتوان تابع زیان بین دور ای را برای مسئفة بهینهساازی برابار باا جماع
وزنی واریانسهای غیرشرطی متغیرهای هدف درنظر گرفت.
() 3

)E  Lt   1 *var(t )  2 *var(ct )  3 *var(Yt )  4 *var(RM t  RM t 1

معاد ة  3تابع هدف بانک مرکزی است ،که با توجه به قیود متتفا کاه در قسامت
بعدی توضیح داد خواهد شد ،باید حداقل شود.
 .2تصريح قيود مدل و تعريف متغيرها

توابع قیود بانک مرکزی شامل معادت پارامتری معادت ا گوی کالن اقتصااد ایاران در
قا ب سه معاد ها منحنی فیفیپس نئوکینزی به عنوان تابع عرضة کل ،تابع تقاضای کال،
و تابع تورم CPIا تعیین میشود .دربارة هر یک توضیحی ارائه شد است:

انتخاب قاعدۀ بهينة سياست پولی در ايران :کدام نوع هدفگذاري تورم؟!

399

رابطة منحنی فيليپس
مطا عا انجامیافته بر پایة ا گوهای منحنی فیفیاپسِ تعمایمیافتاه ،کاه در ونهاا تاأثیر
متغیرهای واقعی مانند شکاف تو ید بر تورم درنظر گرفته شاد  ،حااکی از ون اسات کاه
تورم صرفاً یک پدیدة پو ی نیست و متغیرهای حقیقی ،مانند شکاف تو ید ،نیاز در تاورم
تأثیر دارند .به عبارتی ،برای کنترل تورم باید ،عالو بار سیاساتهاای پاو ی ،باه بتاش
واقعی نیز توجه شود .پسی نتستین پژوهش اساسی را برای تبیین پایاههاای تئاوریکی
منحنی فیفیپس ارائه کرد .سپس ،ساموئفساون و ساو و ،در ساال  ،1960باا اساتفاد از
منحنی فیفیپس ،به استتراا رابطة بین میزان بیکاری و میزان تورم پرداختناد .بسایاری
از کینزیها به تفسیر منحنی فیفیپس پرداختند .این منحنی دت ت بر رابطاة باثباا در
بفندمد دارد و بیانگر تصویری از ترکیبا ممکن تورم و بیکاری است که بر مبناای ون
میتوان سیاست اقتصادی انتتا نمود .اما ،در مکتب اقتصادی فریدمن ،با این فر که
عواماال اقتصااادی انتظااارا خااود را از متغیرهااای اقتصااادی ،بااا توجااه بااه اشااتباها
گذشتهشان ،به طور تدریجی تعدیل مایکنناد ،عامال انتظاارا را ،باه منز اة متغیاری
درونزا ،وارد مدل کرد .ورود این متغیر به مادل اجااز مایدهاد تجزیاه و تحفیالهاای
کوتا مد و بفندمد ِ سیاستهای پو ی را از هم تفکیک کرد .اما ،با شکلگیاری مکتاب
کالسیک جدید در دهة  1970و ورود انتظارا عقالیی در منحنی فیفیپس تعمیمیافتاه،
ارتبا بین تورم و بیکاری کاالً منتفای شاد و عماودیباودن منحنای فیفیاپس هام در
بفندمد و هم در کوتا مد اثبا شد .در نتیجه ،ارتباا باین تاورم و تو یاد باه کال
منتفی شد.
اقتصاد کینزیهای جدید ،که در واقع تکاملیافتة دیدگا های اقتصاد کینزی بهشامار
میرود ،منحنی فیفیپس را در فضای تورم محصول به صور معاد ة  4ارائاه مایدهناد.

این منحنی برگرفته از منحنی عرضة وکاس است (امامی و عفیا 61 :1391 ،ا .)67
() 4

1
) Pt  (Pt 2  Pt 1 )  (Yt  YtP
2

برخالف نستههای او یة منحنی فیفیپس ،ویژگای ایان معاد اة جدیاد کینازیهاای
جدید این است که از یک مدل بهینهسازی قیمت بهدست میوید.
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مدل های نئوکینزی اغفب از مدل کاا وو 1باا قیماتهاای چسابند ا کاه در تحفیال
سیاست پو ی غا ب استا استفاد میکنند .مدل تعدیل کا وو فار مایکناد بنگاا هاا
قیمتهایشان را غیرتدریجی تعدیل میکنند و فرصات تعادیل از یاک فرایناد تصاادفی
پواسن بهدست میوید .مدل کا وو در صورتی که حاول تاورم متوساط صافر در شارایط
تعاد ی پایدار تقریب زد شود ،معاد ة منحنی فیفیپس نئوکینزی بهدست میدهد:
() 5

)(1  )(1  




t   t t 1  ˆ t

که  تابعی فزایند از بتشی از بنگا هایی است که توانایی تعدیل در هر دور را دارناد؛
احتمال ثابت  در هر دور وجود دارد که بنگا میتواند قیمت خود را تعدیل کند؛ ˆ
هزینة نهایی واقعی است که به صور درصد انحراف حول مقدار وضعیت پایدارش است؛
و  نیز عامل تنزیل است .دتیل بسیاری برای انتتا مدل کا وو ذکار شاد اسات ،از
جمفه بر اساس خصوصیت مدل کا وو تورم وتی مورد انتظار باا عامال تنزیال وارد شاد
است؛ این مدل پایداری بیشتری را نسبت به سایر مدلها در زمان تغییر مشابه قیمات از
خود نشان داد است؛ ضریب تو ید در معاد ة کا وو باه تغییار قیماتهاایی کاه تعادیل
شد اند بستگی دارد و غیر ).(Walsh, 2010
بهرغم ویژگی بارز منحنی فیفیپس نئوکینزی ،از منظر نظاری ،ایان معاد اه قاادر باه
توضیح وثار پویاای سیاسات پاو ی نیسات .بناابراین ،وزماون تجربای منحنای فیفیاپس
نئوکینزی اغفب از طریق تتمین یک ا گوی ترکیبی (هایبریدی) انجام میشاود .گاا ی و
گرتفر )2001( 2مدل کا وو را ،با بیان اینکه بتشی از بنگا ها قیماتهاا را باا اساتفاد از
یک قاعدة سرانگشتی 3بر اساس پیشینة اخیر از رفتار قیمت کل تعیین میکنناد ،تغییار
دادند .در این مدل تعدادی از بنگا ها قیمتهای خاود را بار مبناای رفتاار ویناد نگار و
مابقی بر مبنای یک قاعدة سرانگشتی ،که در ون قیمتها به تورم باوقفاه مارتبط اسات،
تنظیم میکنند .در حقیقت ،این رویکرد تففیقی است از مدل کینازینهاای جدیاد ،کاه
فقط به انتظارا تورمی توجاه دارناد (منحنای فیفیاپس ویناد نگار خاا ص) و منحنای
1. Calvo Model
2. Gali & Gertler
3. Rule of Thumb
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فیفیپس که فقط به تورم باوقفه (منحنی فیفیپس استاندارد) توجاه دارد .مادل اصاالحی
ونها در این بررسی بهکار رفته و ویژگی ترکیبی فرمِ ون به شکل معاد ة  6است:
() 6
t   b t 1   f Et {t 1}  mct
در این معاد ه ،تورم جاری (  )  tتابعی از تورم باوقفه (  ) t1است؛ تورم وتای (  ) t1و
شکاف تو ید دورة جاری (  ) y tاست mct .نشاندهندة هزینه است که گرتفر در وغاز مقا اة
خود ون را شکاف تو ید معرفی میکند .ضریب   bنیز وزن تاورم وقفاهدار اسات و نسابت
بنگا هایی را که قیمتها را بر اساس قاعدة سرانگشتی تنظیم میکنند انداز گیری میکند.
در این پژوهش نیز از این ا گوی ترکیبی استفاد شد است و معاد ة  7را باه عناوان
یکی از قیود بانک مرکزی بروورد میکند:
() 7
t  b1t 1  b2Et 1  b3 Yt
که در ون   tتورم دورة جاری با استفاد از شاخص قیمت عمد فروشی ( )WPIبهدست
ومد است؛  Et 1تورم انتظاری است که عموماً با استفاد از فیفتار هودریاک پرساکا
بهدست میوید؛ و  y tرشد شکاف تو ید ناخا ص داخفی .تو ید با قو در ایان معاد اه باا
استفاد از روش هودریک پرسکا در نرمافزار  Eviewsمحاسبه شد است.
رشد شکاف تو ید ناخا ص داخفی به صور

Y  Y 
P
t

t

P

Yt

P
محاسابه مایشاود کاه Yt

برابر تو ید با قو است .در این تحقیق تالش میشود تا محصاول باا قوة ایاران باه روش
فیفتر هودریک -پرسکا محاسبه شود .هودریک و پرسکا روشی را پیشنهاد دادند کاه
با ون میتوان سری زمانی را به صور مجمو یاک جازء روناد یکنواخات و یاک جازء
ترکیبی سیکفی نشان داد .به عبار دیگر ،منطاق اساتفاد از ایان فیفتار تفکیاک یاک
شوک مشاهد شد به اجزای دائمی (عرضه) و موقتی (تقاضا) است.
چارچو مفهومی ونها این است که سری زمانی  yبرابر با مجمو جزء رشد (روناد)
 g tو جزء سیکفی  c tاست:
y t  g t  ct

معیار یکنواختی مسیر  g tاز منظر ونها جمع مربعا تفاضل مرتباة دوم اساتc t .

انحرافا از  g tاست و چارچو مفهومی ون این است که طی دورة زمانی طوتنیماد
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متوسط ونها نزدیک صفر است .این مالحظا به تصمیمگیری (معاد ة  )8برای تعیاین
جزء رشد (روند) ختم میشود:
() 8

T
2
T
min (c2t )2    g t  g t 1    g t 1  g t 2   
t 1
 t 1


که  Tتعداد مشاهدا است و پارامتر  λعامل موزون اسات کاه میازان تغییرپاذیری یاا
همواربودن جزء روند سری زمانی را تعیین میکند (هودریک و پرسکا .)1997 ،
رابطة تقاضاي کل
با توجه به مطا عا انجامشد در ایران و سایر کشورها ،متغیرهاای تأثیرگاذار فراوانای از
جمفه تورم ،نرخ ارز بازار وزاد ،سرمایهگذاری بتاش خصوصای ،نارخ رشاد نقادینگی در
شکاف تو ید و ،به تبع ون ،بر ادوار تجاری در اقتصااد ایاران تاأثیر مایگذارناد .در یاک
طبقهبندی کفی از متغیرهای تأثیرگذار در شکاف تو ید مایتاوان باه متغیرهاای پاو ی،
ما ی ،و قیمتی اشار کرد .متغیرهاای واقعای باه طاور عماد دارای پشاتوانة تئاوریکی
نظریاتی مانند ادوار تجاری واقعی و سرمایهگذاری بیش از انداز هستند.
متغیرهای پو ی با نظریا اتریشی ادوار تجاری ،تئوری تعادل ،و عدم تعادل پاو ی ادوار
مایشاوند؛
میشوند و متغیرهای ما ی نیز توسط تئوری شتا ما ی تأییاد 
تجاری حمایت 
کینزینهای متأخر تأیید مایشاوند.

در حا ی که متغیرهای قیمتی در نظریا ادوار تجاری
متغیر نقدینگی یکی از متغیرهایی است که میتواند نقش سیستم پو ی کشور را در مسایر
حرکت ادوار تجاری نمایان سازد .اگر به عفل بروز تورم و رکود در اقتصاد ایران توجه شاود،
مالحظه میشود که در بین متغیرها حجم نقادینگی از اهمیات ویاژ ای برخاوردار اسات.
نشاندهندة توان اقتصاد داخفی در برابر کشاورهای خاارجی اسات .ایان
متغیر نرخ ارز نیز 
متغیر ،به د یل درومد ارزی باتی دو ت ایران و به عفت صاادرا نفات ،نسابت باه دروماد
ما یاتی ،در شکاف تو ید در اقتصاد ایران تأثیر فراوانی دارد.
() 9
Yt  0  1Yt 1  2RMt  3 Rewrt
که در ون  RM tرشد حجم نقدینگی واقعی اسات (نقادینگی شاامل پاول و شابهپاول
است) و با شاخص  CPIواقعی شد است؛  Rewrرشد نرخ ارز واقعی است.
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در رابطه با محاسبة نرخ ارز واقعای ،مادل تعاادل عماومی نئوکالسایک باه نارخ ارز
واقعیا به عنوان عامفی مؤثر در بتش خارجی و تعادل اقتصادا توجه میکند ،زیارا عادم
تنظیم نرخ واقعی ارزْ روند صاادرا و واردا را باه صاور غیرواقعای شاکل مایدهاد.
بنابراین ،تو یدا داخفی بر اساس شرایط واقعی شکل نمیگیرد .اگر  eنرخ ارز اسمیpf ،
سطح قیمتها در خارا (که در ایان تحقیاق از شااخص قیمات کشاورهای  OECDباه
قیمت ثابت  1376بهر برد ایم) ،و  pdسطح قیمتهاا در داخال (شااخص قیماتهاای
مصرفکنند به قیمت ثابت سال  )1376باشد ،نرخ ارز واقعی برابر است با (معاد ة :)10
pf
pd

()10

*Rewr  e

رابطة تورم CPI

در اینجا رابطة تورم  CPIرا به صور میانگین وزنی تاورم داخفای و تاورم ارز داخفای از
کاتهای خارجی (تأثیرِ همزمان بتش داخفی و بتش وارداتی در تورم  )CPIباه صاور
معاد ة  11تعری میکنیم:
ct  1  t  ft

()11

که  سهم کاتهای وارداتی در  CPIاست؛  نرخ تورم دورة جاری که باا اساتفاد از
c
t

شاخص قیمت مصرفکنند ( CPIثابت سال  )1376محاسبه شد است؛  ftتورم پاول
داخفی از کاتهای خارجی واردشد است که به صور معاد ة  12تعری میشود:
()12

pft 1

) pft  pft 1

( ft 

که  p ftهمان شااخص قیمات کاتهاای خاارجی اسات ا ماا شااخص قیمات کاتهاای
کشورهای  OECDرا مد نظر قرار داد ایام .بناابراین ،مایتاوان  ftرا محاسابه کارد .از
طرفی ،بانک مرکزی وزن کاتهای وارداتای در سابد مصارفکنناد را در حادود 20/16
درصد محاسبه و اعالم کرد است .منظور از کاتهای وارداتی اقالمی از سابد  CPIاسات
که مشابه خارجی ونها بهوفور در بازار مناطق شهری کشور یافت میشود یا قیمات ناو
خارجی توسط ومارگیران جمعووری و در محاسبة شاخص  CPIاز ون استفاد مایشاود.
(مأخذ بانک مرکزی ا .ا .ا .ادارة ومار اقتصادی و محاسبا گزارش) .با جایگاذاری ساهم
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کاتهای وارداتی و همچنین اضافهنمودن تورم سال گذشتة  ،CPIساعی بار ون اسات تاا
رابطة تعری شد برای تورم  CPIرا ،که به صور معاد ة  13بهدسات مایویاد ،باروورد
کنیم:
()13
ct  c1ct 1  0 / 79c2t  0 / 2016c3 ft
نتايج تجربی
 .1برآورد و آزمون قيود

در این مطا عه ،با استناد به ومار و اطالعا بانک مرکزی ،به بررسی مدل طراحیشد باا
داد های ساتنه در بازة  1357ا  1387پرداخته شد .پایش از بررسای نتاایج حاصال از
بروورد معادت ا گو ،مانابودن (پایایی) متغیرهای ا گو وزمون شاد .جادول  1نتاایج ایان
وزمون را که مطابق با وزمون دیکی -فو ر تعمیمیافته است نشان میدهاد .باا توجاه باه
کمّیت ومارة وزمون و مقادیر بحرانی ارائهشد در جدول  1نتایج زیر بهدست میوید:
مالحظه میشود در رابطة منحنی فیفیاپس متغیرهاای تاورم عماد فروشای و تاورم
انتظاری ( I)1هستند و فقط متغیر رشاد شاکاف تو یاد در ساطح ماناا اسات .در رابطاة
تقاضای کل متغیرهای ا گو تماماً ( I)0و در ساطح پایاا هساتند .و در رابطاة تاورم CPI
متغیرهای ا گو تماماً ( I)1هستند ،بهجز تورم  CPIکه در سطح پایا است.
جدول  .1نتايج آزمون پايايی متغيرها با استفاده از آزمون ديکی -فولر تعميميافته
کمّيت

نام

آمارۀ

کمّيت بحرانی

تفاضل مرتبة

آمارۀ

متغير

آزمون

( 5درصد)

اول

آزمون

WPI

-2/74
-1/32
-4/92
-3/18
-4/31
-2/189
-1/67

-2/96
-3/59
-1/95
-2/96
-3/58
-1/95
-1/95

DWPI
DEWPI

-6/38
-4/22

-2/96
-3/59

)I(1

DY

-

-

)I(0

DCPI

-

-

)I(0

DRewr

-

-

)I(0

DRm

-

-

)I(0

D Infpf

-5/58

-1/95

)I(1

EWPI
Y
CPI
Rewr
RM
Infpf

بحرانی
( 5درصد)

نتيجة
آزمون
)I(1
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پس از محاسبه و گردووری داد های متغیرهای مورد نیاز در قیود معادت ا معادت
قیود که در بات ذکر شدا به روش گشتاورهای تعمیمیافتاه ( )GMMباروورد شاد .روش
مزبور ،که در داد های تففیقی پویا بهکار گرفته میشود ،مبتنی بر ایان فار اسات کاه
جمال اخالل در معادت با مجموعه متغیرهای ابزاری دارای خودهمبساتگی باشاد .از
ونجایی که در مدلهای داد های تففیقی متغیر وابسته به صور وقفه در سامت راسات
مدل ظاهر میشود ،دیگر برووردهاای  OLSساازگار نتواهاد باود (با تااقی .)1995 ،در
چنین شرایطی تزم است از روشهای بروورد دومرحفهای ( )SLS2یا روش گشاتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMاستفاد شود .روش تتمین  GMMبه واساطة انتتاا متغیرهاای

ابزاری صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی میتواند برای شارایط ناهمساانی واریاانس و
نیز خودهمبستگیهای ناشناخته برووردکنندة قدرتمندی باشد.
در مدل  GMMوقفة متغیر وابسته به صور مستقل در سامت راسات معاد اه وارد
شد است تا بدین ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش مدل داد های تففیقایِ
پویا فراهم شود .در چنین شرایطی اگر وقفاههاای توزیاعشاد نیاز در مادل وارد شاود،
میتوان به مدل خودرگرسیون با وقفة توزیعی دست یافت که امکان پارامتربندی غنیتار
مدل را فراهم میسازد .این روش برووردْ مشکل درونزایی متغیرهاای توضایحی را رفاع
مینماید .ابزارها همان متغیرهای توضیحی وقفهدار است .جدول  2نتایج باروورد حاصال
از تتمین  GMMدر فرم خالصهشد را نشان میدهد.
ومارة گزارششد در ستون وخر جداول ومارة  Jهانسان اسات ،کاه بارای وزماونِ تعاداد
محدودیتهای بیش از حد شناساییشد است .این ومار اعتباار مادل را مایسانجد و دارای
توزیااع کااای دو بااا درجااة وزادی براباار بااا تعااداد گشااتاورها منهااای تعااداد پارامترهااای
تتمینزد شد است .همچنین ،فرضیة صفر به صور وزمونِ محادودیتهاای بایش از حاد
شناساییشد است .بر این اساس ،مالحظه میشاود کاه هماة مادلهاا باهدرساتی تصاریح
شد اند.
نتایج بروورد هر سه معاد ه حاکی از ون است که ضرایب معاادت در ساطح اطمیناان
 95درصد معنیدار است و نتایج ومارة  Jهانسنا همان طور که بیان شدا حاکی از صاحت
و اعتبار بروورد است که ورود این معادت را به عنوان قید در بهینهسازی تابع زیاان باناک
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مرکزی توجیه مینماید .اما ونچه مشتص است نقش باتی وقفة متغیر وابسته در هار ساه
معاد ه است .میزان تأثیرپذیری تورم از تورم (هم تورم عمد فروشای و هام تاورم شااخص
قیمت مصرفکنند ) دورة قبل که در واقع بحث ثبا در تورم را میرساند.
جدول  .2فرم خالصهشدۀ قيود بهينهسازي بانک مرکزي
فرم خالصهشدۀ رابطة منحنی فيليپس
ومارة  Jهانسن
1/89
()0/59

b3
0/53
()0/0295
t=2/31

b2
0/4
()0/0143
t=2/63

b1
0/57
()0/0024
t=3/38

دو وقفه تورم  ،WPIیک وقفه شکاف تو ید ،یک وقفه تورم  ،CPIمتغیر
مجازی سال  1374و 1375

ضرایب
بروورد

برووردگر
GMM

مجموعة
ابزارها

فرم خالصهشدۀ رابطة تقاضاي کل
ومارة  Jهانسن
5/27
()0/383

a3
0/22
()0/0063
t= 2/29

a2
0/148
()0/0411
t=2/15

a1
0/47
()0/000
t=5/87

دو وقفه رشد حجم نقدینگی ،سه وقفه شکاف تو ید ،یک وقفه رشد نرخ
ارز واقعی ،متغیر مجازی سال 1376

ضرایب
برووردگر
بروورد

GMM

مجموعة
ابزارها

فرم خالصهشدۀ رابطة تورم CPI

ومارة  Jهانسن
4/33
()0/114

c3
0/15
()0/068
t=2/16

c2
0/5
()0/0024
t=3/36

c1
0/27
()0/0086
t=2/84

یک وقفه تورم  ،WPIیک وقفه تورم  ،CPIمتغیر مجازی سال ،1375
روند زمانی

ضرایب
بروورد

برووردگر
GMM

مجموعة
ابزارها
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 .2شبيهسازي و حل مدل

نتست به تشریح مسئفة بهینهسازی در فضای حا ت میپردازیم .شکل ماتریس معادت
قیود بهدستومد در بتش قبل به صور معاد ة  14است:
()14
Xt 1  AXt  BRMt  Wt
که در ون  Xtیک ماتریس ( )10×1از ضرایب برووردشدة متغیرهاای حا ات (متغیرهاای
معادت قیود) A ،یک ماتریس ( )10×10از متغیرهای حا ت B ،یاک مااتریس ()10×1
نشاندهندة ضریب رشد حجم نقدینگی ،و  Wtنیز بردار ستونی جماال اخاالل ()10×1
است که به صاور مساتقل و یکساان در طاول زماان توزیاع شاد اناد .مااتریسهاای
معرفیشد در نمایش فضای حا ت مسئفة بانک مرکزی به صور زیر هستند.
0
0
0

0
0
0
0
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ماتریسهای فوق قیود مسئفه را نشان میدهند .برای نمایش تابع هدف (زیاان) یاک
بردار ( )4×1از متغیرهای هدف را تعری مینماییم.
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Y t  C X X t  C i RM t

()15
که در ون بردار  Yیاک مااتریس ( )4×10از متغیرهاای تاابع هادف (تاابع زیاان باناک
مرکزی) Ci ،ماتریس ( ،)4×1و  CXماتریس ( )4×13به شکل زیر است.
πt


0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Yt
Yt  
 Ci    CX  
c
0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
πt





 RM t  RM t 1 
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
با توجه به ماتریسهای بات ،فرم درجة دوم تابع زیان بانک مرکزی به صور معاد اة
 16خواهد بود.
()16
Lt Y t KY t
که در ون  Kیک ماتریس ( )4×4به صور زیر است.
0 0 0
μ2 0 0 
0 μ3 0 

0 0 μ4 

 μ1
0
K 
0

0

در نهایت ،نمایش فضای حا ت مسئفة کنترل بانک مرکزی ما را قادر خواهاد سااخت
تا بتوانیم مسئفه را به صور یک مسئفة تنظیمکنندة بهینة تنزیلشدة تصادفی به شارح
زیر درنظر بگیریم؛ به طوری که بتوانیم تابع زیان ذکرشد را با توجه باه مااتریس قیاود
مطرحشد کمینه کنیم.
حسا تغییرا  ،برنامهریزی پویا ،و اصل ماکزیمم سه روش برای حل مسئفة کنتارل
بهینه است .در این تحقیق برای حل مسائفة بهیناهساازی سیاسات پاو ی از روش حال
برنامهریزی پویا استفاد شد است .به طور خالصه ،در ایان روش باا باهکاارگیری اصال
بهینگی رابطة اساسی بازگشتی بهدست میویاد ،کاه باا برخای فروضاا اضاافی رابطاة
اساسی بازگشتی یک معاد ه با مشتقا جزئی پایهای بهدست میدهد که معاد اة بفمان
نام دارد .در این بتش حا تی از مسائل برنامهریزی پویا در نظر گرفته میشود کاه در ون
تابع بازدهی درجة دوم و تاابع انتقاال خطای اسات .ایان حا ات باه اساتفاد از مسائفة
تنظیمکنندة خطی بهینه منجر میشود؛ به طوری که معاد ة بفمن میتواند با اساتفاد از
جبر خطی حل شود .در استتراا قاعدة بهینة پو ی فر مایشاود کاه تاابع باازدهی و
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انتقال هر دو مستقل از زماناند و مسئفه تصادفی نیست ،زیرا ایان فارو محاسابا را
ساد میکند و در نتایج نیز تغییری ایجاد نمیکند (قرباننژاد.)174 :1390 ،
با نوشتن برنامة حل مسئفة بهینهساازی باناک مرکازی باا اساتفاد از برناماة Olrp
نرمافزار متفب مقادیر ضرایب متتف به ازای مقاادیر متتفا  1و  2و   3باهدسات
ومد .با درنظرگرفتن باازۀ  0/1 > 1 >1و  0/01 > 2 > 1و  0/01 >  3 > 1بهتارین
حات ممکن ،که مقدار زیان حداقلتری را ارائه میدهند ،انتتا و از میاان ونهاا یاک
سناریو انتتا میشود .برای بهدستووردن زیان بانک مرکزی قاعدة پو ی بهدساتوماد
در هر یک از حات را با قیود بهکاررفته در مدل باه صاور هامزماان و باا اساتفاد از
نرمافزار  Eviewsحل میکنیم و مجمو واریانس مقادیر بهدستوماد بارای متغیرهاای
تابع زیان بانک مرکزی زیان بانک مرکزی را در همان حا ت بهدست میدهاد .جادول 3
ضرایب قاعدة بهینة پو ی تحت فرو متتف را نشان میدهد .همان طور کاه مشااهد
میشود ،در تعیین قاعدة سیاست پو ی بهینة ایران متغیرهای نرخ تورم  WPIو وقفة ون،
نرخ تورم انتظاری ،رشد شکاف تو ید ،رشد نرخ ارز حقیقی ،نرخ تاورم  CPIو وقفاة ون و
تورم پول داخفی از کاتهای خارجی ،و حجم نقدینگی دورة قبل از عوامل تعیاینکننادة
نرخ رشد حجم نقدینگی بهینه بهشمار میویند .به طور کفی ،با توجه به این موضو کاه
تابع زیان بانک مرکزی در صورتی حداقل میشود که هر یک از متغیرهای شکاف تو یاد
و تورم کاهش یابد ،حجم نقدینگیای بهینه خواهد بود کاه در ایان زمیناه و بار اسااس
ضرایب بهینه این متغیرها را کاهش دهد.
در حا ت اول فر بر این است که بانک مرکزی برای تاورم  WPIاهمیات نااچیزی
قائل است .فر حا ت دوم ،برعکس ،اهمیت ناچیزی برای تورم  CPIقائل است .مقایسة
این دو حا ت نشان میدهد که حا ت دوم برای بانک مرکازی زیاان کمتاری باه همارا
دارد .با این نتیجهگیری سناریوی سوم و چهارم شکل میگیرد .بدین ترتیب که با حاذف
اهمیت تورم  CPIدربارة انعطافپذیری یا چسبندگی قیمتها نیز بحث میکنایم .فار
حا ت سوم بر مبنای چسبندگی قیمتها شکل گرفتاه و ضاریب اهمیات تاورم  WPIرا
برابر  0/1قرار داد است .فر حا ت چهارم ،برعکس ،بر مبنای انعطافپذیری قیماتهاا
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شکل گرفته و این ضریب را برابر  0/9قرار داد است .همان طور که دید میشود ،نتاایج
حاکی از ون است که در حا ت چسبندگی قیمتها زیان بانک مرکزی در حداقل است.
جدول  .3ضرايب قاعدۀ پولی با تغيير وزن هر يک از متغيرهاي تابع زيان به طور جداگانه
حالت چهارم

حالت سوم

حالت دوم

حالت اول

0/9
0/01
1
0/1
-0/646
-0/169
-1/653
-0/333
-0/431
-0/599

0/1
0/01
1
0/1
-0/305
-0/106
-1/096
-0/220
-0/211
-0/438

1
0/01
0/5
0/1
-0/623
-0/165
-1/640
-0/330
-0/426
-0/596

0/01
1
0/5
0/1
-0/084
-0/022
-0/261
-0/283
-0/566
-0/663

-0/010

-0/016

-0/005

-0/005

πt

-0/020

-0/025

-0/010

-0/009

c

-0/047
0/597
265،674

-0/089
0/705
165،246

-0/024
0/599
246،454

-0/027
0/554
308،397

1
2
3
4

μ

πt
π t 1
Eπ t 1
yt
y t 1
Rewrt
c

π t 1
Infpf t
Rmt 1
مقدار زیان

بنابراین ،حا ت سوم ،که همان حا ت تورم  WPIدر حا ات چسابند اسات ،انتتاا
شد .با این تفسیر ،بانک مرکزی باید بیشترین توجه خود را به کنترل تورم  WPIداشاته
باشد .با توجه به نتایج فوق ،قاعدة بهینة پو ی در کوتا مد تابعی از متغیرهای حا ت به
صور معاد ة  17بهدست میوید:
()17

RM  0 / 350  0 / 106
 1 / 096E
 0 / 22Y 0 / 211Y
0 / 438Rewr
t
t
t 1
t 1
t
t 1
t
c
c
0 / 016 π  0 / 025 π
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t 1
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t 1

ضرایب بهدستومد را این گونه میتوان تفسیر کرد :هماان طاور کاه در تاابع زیاان
مشاهد میشود ،با افزایش تورم (چه  WPIچه  )CPIزیان بانک مرکزی افزایش مییابد.
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در این صور  ،باید رشد حجم بهینة پول کاهش یابد تا تورم کاهش یاباد و زیاان باناک
مرکزی حداقل شود .راجع به تورم انتظاری نیز میتوان توجیهی را کاه در تاورم داشات
برای ون بهکار برد؛ در این صور  ،باید رشاد حجام بهیناة پاول کااهش یاباد تاا تاورم
انتظاری کاهش یابد و زیان بانک مرکزی حداقل شود.
با افزایش رشد شکاف تو ید زیان بانک مرکزی افزایش ماییاباد ،بناابراین ،بایاد حجام
بهینة پول کاهش یابد تا شکاف تو ید نیز کاهش یابد .در این صاور رشاد شاکاف تو یاد
کاهش مییابد و زیان بانک مرکزی حداقل میشود .راجع به افزایش متغیرهای رشاد نارخ
ارز واقعی میتوان این گونه بیان کرد که افزایش ارز به کاهش تو ید و افزایش رشد شاکاف
تو ید منجر میشود و ،در نهایت ،زیان بانک مرکزی را بات میبرد .بنابراین ،باید رشد حجام
بهینة پول کاهش یابد تا شکاف تو ید نیز کم شود و زیان بانک مرکزی حداقل شود.
نتيجهگيري

در این پژوهش به بررسی هدفگذاری تاورم در چاارچو قاعادة بهیناة سیاسات پاو ی
پرداخته شد .هدفگذاری تورم در ارتبا با قاعدة سیاست پو ی صور میپذیرد .قاعادة
سیاست پو ی بتشی از سیاست پاو ی باناک مرکازی یاا مقاام پاو ی اسات و مشاتص
میکند ،با توجه به خصوصیا اقتصاد کالن و اهداف سیاستی بانک مرکزی ،چگونه ابزار
سیاست پو ی تغییر میکند .در این پژوهش حات متتف هدفگذاری تاورم داخفای و
 CPIو چسبند و انعطافپذیر به منظور بررسی چاارچو هادفگاذاری تاورم مناساب
مقایسه شد.
در این زمینه ،با استفاد از روش گشتاورهای تعمیمیافته و نرم افازار  ،Eviewsتواباع
تقاضای کل ،منحنی فیفیپس نئوکینزی ،و تابع تورم  ،CPIکه مکاانیزم انتقاال پاو ی در
نظر گرفته میشوند ،بروورد گردید .همچنین ،با استفاد از بسط تیفاور مرتباة دوم تاابع
مطفوبیت انتظاری غیرشرطی تابع زیان بانک مرکزی استتراا شد.
این قاعدة بهینه نشان میدهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میاان نارخ
تورم داخفی و  ،CPIشکاف تو ید ،نرخ رشد حجم پول ،و وقفههاای ونهاا تبعیات کناد.
برای قرارگرفتن بر روی این مسیر ،بانک مرکزی باید نرخ رشد حجام پاول را باه منز اة
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ابزار سیاستی خود انتتا کند .در واقع ،تابع عکسا عمل بانک مرکزی عباار اسات از:
واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم داخفی و  CPIو شکاف تو ید.
محققان در این تحقیق فر خود را بر این اساس نهادند که بهترین گزینه به منظور
تصمیمگیری سیاستگذارانْ هدفگذاری تورم داخفی انعطافپذیر است .نتاایج حااکی از
ون بود که به طور کفی استفاد از هدفگذاریهای تورم داخفی ( )WPIاو ویت دو گزینة
پیش رو در تصمیمگیری سیاستگذاران پو ی برای هدفگذاری تورم در ایران اسات .در
ادامة این مطا عه فقط یک سناریو در تصمیمگیری پیشانهاد مای شاود و ون اساتفاد از
هدفگذاری تورم داخفی در حا ت چسبند است ،زیرا کمترین زیان ممکان را باه باناک
مرکزی تحمیل میکند.
این رفتار چسبندگی قیمتها در نتاایج باروورد معاادت قیاود نیاز وجاود دارد .در
بروورد منحنی فیفیپس هم رفتار ویند نگر و هم رفتار گذشتهنگر مشاهد میشود .همان
طور که جدول برووردها نشان مایدهاد ،ضاریب تاورم دورة قبال  0/57و ضاریب تاورم
انتظاری  0/4است .نتایج این ضرایب وجاود چسابندگی در سیساتم قیماتهاا را نشاان
میدهد؛ این نتیجه با سناریوی انتتا شد نیز هماهنگی دارد.
همچنین ،در توجیه نتیجة بهدستومد در هدفگذاری تورم داخفی میتاوان ایان گوناه
بیان کرد که به د یل وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به درومدهای نفتی و تاأثیر تغییارا
نرخ ارز در کاتهای مصرفی (به د یل مصرف زیاد کاتهای وارداتی) ،بهنظر میرساد تغییارا
 CPIنماگر مناسبی برای تحوت اقتصادی نیست و در اغفب موارد با انحراف فراوانای مواجاه
است .همان گونه که نتایج ایان پاژوهش نیاز نشاان داد ،سیاساتگاذاری پاو ی بار مبناای
هدفگذاری تورم داخفی ( )WPIنتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.
محاادودیتهااای متعااددی در ایاان مطا عااه وجااود داشاات؛ در صااور تغییاار ایاان
محدودیتها و قیود میتوان در ویند به مطا عاتی پرداخت .بنابراین ،پیشانهاد محققاان
برای پژوهشهای ویند شامل موارد زیر است:
 .1فرمولسازی معادت قیود؛ مدل این مطا عه شاامل ساه معاد اة سااد باود ،اماا
متغیرهای خارجی بهوضوح و به طور شاخص وارد مدل نشدند .در صورتی کاه مایتاوان
برای درنظرگرفتن مدل اقتصاد باز کاملتری متغیرهای خارجی را بهتر وارد مدل نمود؛
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 .2تابع زیان بانک مرکزی؛ تابع زیان مورد استفاد در مدل پیشنهادی ایان پاژوهش
تابع سادة خطی درجة دوم بود ،در حا ی که مادلهاای متتفا تواباع از جمفاه تواباع
غیرخطی میتوان برای این هدف درنظر گرفت؛
 .3رویکرد تجربی؛ رویکرد روششناسی تجربی مادل اساتفاد از روش  GMMبارای
بروورد معادت قیود بود .در صورتی که خواننادگان متوجاه اناد کاه در صاور فقادان
خودهمبستگی جمال اخالل میتوان از روشهای دیگر بروورد ،از جمفاه روش حاداکثر
درستنمایی و بروورد بیزین ،نیز کمک گرفت.
منابع
 .1امامی ،کریم و عفیا ،میترا (« .)1391بروورد شکاف تو ید و تاأثیر ون بار نارخ تاورم در
اقتصاد ایران» ،فصفنامة پژوهشهای اقتصادی 59 ،)1(12 ،ا .85
.2درگاهی ،حسن و شربتاوغفی ،رؤیا (« .)1389تعیین قاعدة سیاست پاو ی در شارایط
تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاد از روش کنترل بهینه» ،مجفة تحقیقا اقتصاادی،
 1 ،93ا .27
 .3رحمانی ،تیمور و امیری ،حسین (« .)1391منحنی فیفیپس هایبریادی کینازینهاای
جدید و بررسی تجربی ون در ایران» ،مجفة تحقیقا اقتصادی 91 ،98 ،ا .112
 .4صادقی ،فرزانه (« .)1390بررسی توابع تقاضای پول و بهینة پول با تأکیاد بار رویکارد
زمان خرید ( ،»)STرسا ة کارشناسی ارشد ،دانشگا شهید بهشاتی ،دانشاکدة عفاوم
اقتصادی و سیاسی.
 .5عفوی ،محمود (« .)1381قاعدة بهینة سیاست پو ی بر اساس روش هدفگذاری تاورم
در ایران» ،مجموعه ستنرانیهای ماهانه.
 .6قرباننژاد ،مجتبی (« .)1390تعیین قاعدة بهینة سیاست پو ی همگام با اجارای طارح
اصالح قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران» ،رساا ة کارشناسای ارشاد ،دانشاگا
شهید بهشتی ،دانشکدة عفوم اقتصادی و سیاسی.
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 «بررسای.)1389(  عفیاکبار، حبیبه و باغستانی، شرافتمند، حسین، مهرابی بشروبادی.7
، مجفاة داناش و توساعه،»تأثیر شوکهای نرخ ارز و شکاف تو ید بر تاورم در ایاران
.)33(17
: تهاران،2  چ، ریشة واحاد و هامجمعای در اقتصادسانجی.)1387(  محمد، نوفرستی.8
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