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بعد از بحران مالی  ،۲۰۰۸کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن برای ایجاد ثبات مالی گسترش
یافته است .با توجه به آنکه در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی توسط نظام بانکی در معرض
آسیبپذیری قرار گرفته است ،هدف این پژوهش بررسی نقش سیاستهای احتیاطی کالن در
ثبات مالی اقتصاد ایران است .بدین منظور الگوی کالن-مالی با رویکرد  DSGEو با لحاظ
نظام بانکی بهعنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی شده است .در این الگو
معضالت نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانکها نیز لحاظ شده است .نتایج
حاصل از شبیهسازی الگو بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۴
حاکی از آن است که وجود مقام احتیاطی کالن و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به
ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی ،با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی ،منجر به
کاهش بیثباتی و آسیبپذیری بخش مالی میشود .همچنین ،به دلیل ارتباط دوسویه بخش
مالی و حقیقی ،کاهش بیثباتی مالی سبب بهبود عملکرد اقتصاد کالن و افزایش رفاه عمومی
میشود .بنابراین پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش بیثباتی بخش مالی و درنتیجه جلوگیری از
آثار سوء آن بر بخش حقیقی اقتصاد ایران ،مقام ناظر در بخش مالی برای اجرای سیاستهای
احتیاطی کالن نهادینه شود.
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بروز بحرانها ی مالی ،سبب تقویت و گسترش این بینش شده که حتی در لوای محیط
اقتصادی بهظاهر آرام ،امکان شکلگیری مخاطرات نظامند  ۱نیز وجود دارد؛ بهعبارتدیگر،
ثبات مالی لزوماً بهعنوان پیامد جانبی و طبیعی ترکیب مناسب سیاستهای اقتصاد کالن به
وجود نمیآید و دستیابی به این هدف نیازمند سیاستهای مخصوص است .به همین دلیل،
اخیراً طیف جدیدی از سیاستها تحت عنوان سیاست احتیاطی کالن  ۲مطرحشده که با تمرکز
بر ریسک سیستماتیک ،هدف آن ایجاد ثبات در نظام مالی بهعنوان یک کلیت است.
در اقتصاد ایران ،با توجه به سهم باالی نظام بانکی در فرآیند تأمین مالی ،هرگونه بیثباتی
در نظام بانکی بهعنوان مهمترین رکن بخش مالی ،تصمیمات سرمایهگذاری بنگاهها و
تصمیمات مصرفی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و درنتیجه بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد
اثرگذار است .شواهد اقتصاد ایران حاکی از آن است که نظام بانکی در فرآیند اعطای تسهیالت
با مسائلی مواجه شده که منجر به ایجاد محدودیت و تنگنای اعتباری و درنتیجه افزایش
بی ثباتی بخش مالی اقتصاد ایران شده است .این مشکالت نیز به دلیل اثرگذاری بخش مالی
بر بخش حقیقی ،دستیابی به اهداف اقتصاد کالن را با چالش مواجه کرده است.
بررسی اقالم ترازنامه و ترکیب دارایی و بدهی بانکها نشان میدهد که نظام بانکی برای
افزایش اعتبارات در بعضی از دورهها ،بیش از سپردههای موجود تسهیالت اعطا نموده است.
بهگونهای که نسبت مصارف به منابع بانکی در مقاطعی به بیش از  ۱۰۰درصد و بعضاً به ۱۱۰
درصد نیز افزایش یافته است .در این شرایط تأمین کسری منابع ،نیازمند افزایش استقراض
بانک ها از بانک مرکزی بوده که از یک طرف باعث بسط پایه پولی شده و از طرف دیگر سهم
بدهی بانکها در پایه پولی را به شدت افزایش داده و از حدود  ۲۰درصد در سال  ۱۳۸۳به
بیش از  ۶۰درصد در سال  ۱۳۹۳بالغ گشته است .این نوسانات شدید ،عالوه بر ایجاد عدم
انضباط پولی ،باعث تضعیف ساختار ترازنامه شبکه بانکی شده است .همچنین ،رشد
داراییهای بانکی ،با افزایش حجم باالی مطالبات غیرجاری و تبدیل بخشی از آنها به دارایی
غیرنقدی مانند امالک و مستغالت همراه بوده که سبب کاهش کیفیت دارایی بانکها شده
است .با کاهش گردش داراییهای بانکی و قدرت وامدهی بانکها ،تنگناهای اعتباری افزایش
و ثبات مالی کاهش یافته است.
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پیامدهای فوق ،ضرورت وجود مقام احتیاطی کالن در بخش مالی اقتصاد ایران با هدف
ایجاد ثبات مالی را برجسته میکند .ازآنجاکه بحث سیاستگذار احتیاطی کالن و کاربرد
ابزارهای آن تاکنون در خصوص اقتصاد ایران سابقه پژوهشی نداشته است ،در این مطالعه
سعی شده است تا حد امکان آثار مقام احتیاطی کالن و اعمال ابزارهای سیاستی بر کاهش
آسیبپذیری و بی ثباتی بخش مالی مورد بررسی قرار گیرد .برای نیل به این هدف ،با توجه به

ویژگیهای منحصربهفرد الگوهای تعادل عمومی پویایی تصادفی  ۱در تحلیل نوسانات متغیرها
و آثار تکانههای مختلف ،از الگوی  DSGEکینزینهای جدید با لحاظ بخش مالی استفاده
میشود.
بخشهای مختلف مقاله پیش رو ،بدین شرح ساماندهی شده است .در بخش دوم به
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در خصوص سیاستهای احتیاطی کالن پرداخته شده
است .سپس ،در بخش سوم ،ویژگیها و چارچوب الگوی پژوهش بیان شده است .در بخش
چهارم با تعیین مقادیر ورودی الگو و ارزیابی اعتبار آن ،آثار کاربرد سیاستهای احتیاطی
کالن بررسی شده است .در نهایت ،نتایج و پیشنهادهای سیاستی در بخش پنجم ارائه شده
است.

 ۲ادبیات موضوع

طبق تعریف صندوق بینالمللی پول و همچنین بانک تسویه بینالمللی ،سیاستهای

احتیاطی کالن بهعنوان ابزارهای مهم کاهش ریسک سیستماتیک بیان شدهاند ( IMF,

2011؛ .) BIS, 2011رکن اصلی این تعریف ،ریسک سیستماتیک است که به خطرات اخالل
در عرضه خدمات مالی اطالق می شود که توانایی بروز پیامدهای منفی وخیم بر بخش حقیقی

اهداف میانی کاهش آسیبپذیری  ۳و افزایش تابآوری  4بخش مالی بهمنظور تضمین نقش
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اقتصاد دارد (همان) .بنابراین ،هدف کلی سیاستهای احتیاطی کالن ،حفظ ثبات بخش
مالی بهعنوان یک کلیت از طریق محدود کردن ریسک سیستماتیک است .همچنین ،در
شناسایی منابع ریسک سیستماتیک طبق رویکرد نیکلو ،فاوارا و راتنوفسکی  )۲۰۱۲( ۲میتوان
گفت هدف نهایی سیاست احتیاطی کالن کمک به حفاظت از ثبات مالی است که شامل
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پایدار آن در رشد اقتصادی است .سیاستگذار احتیاطی کالن برای دستیابی به این اهداف،
از ابزارهای احتیاطی کالن  ۱استفاده میکند .این ابزارها بر عرضهکنندگان و یا متقاضیان
خدمات مالی اعمال میشود.
ابزارهای احتیاطی کالن در گروه عرضهکنندگان اعتبار مبتنی بر کفایت سرمایه و یا مدیریت
نقدینگی آنها صورت می گیرد .همچنین در گروه متقاضیان اعتبار نیز که شامل خانوارها و
بنگاهها هستند ،ابزارهای احتیاطی کالن شرایط اعتباری آنها را در نظر میگیرد.
۲
ابزارهای مبتنی بر سرمایه بانک و مؤسسات مالی شامل سپر سرمایه مخالف سیکلی
( ،)CCBنسبتهای اهرمی  ،)LEV( ۳و الزامات پویا برای پوشش زیان وامها )DPRS( 4
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است .این ابزارها باعث افزایش تابآوری نظام بانکی نسبت به شوکهای نامطلوب و همچنین
کاهش رفتار موافق سیکلی وامدهی بانکها میشود.
ابزار سپر سرمایه مخالف سیکلی ( ،)CCBرفتار موافق سیکلی وامدهی را کاهش میدهد
(آیار و همکاران  .)۲۰۱۴ ،5هدف  CCBتشکیل یک سرمایه محافظتی طی دوره رشد شدید
اعتبار و آزاد کردن آن در شرایط تحقق ریسک سیستماتیک است .بهعبارتدیگر ،این ابزار با
افزایش تابآوری نظام مالی در دوره رونق ،باعث تداوم عرضه پایدار اعتبار به بخش حقیقی
در شرایط رکود می شود .همچنین آزاد کردن آن در تنگنای مالی ،باعث جذب زیان و کاهش
آسیبپذیری می شود و لذا از خشکی اعتبار جلوگیری میشود .هماکنون کشورهایی مانند
نیوزلند ،بریتانیا ،پرو ،نروژ ،هند و سوئیس در حال ا جرای این ابزار هستند و طبق اصول
توافقنامه بال سه  6از سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۹در سطح بینالمللی عملیاتی میشود.
ابزارهای بخش خانوار و بنگاهها نیز ،شامل کنترل نسبتهای وام به ارزش  ،)LTV( ۷وام
به درآمد  )LTI( ۸و بازپرداخت بدهی به درآمد  )DSTI( ۹است .این ابزارها که میزان اعتبار را
با توجه به ارزش وثیقه مسکن و یا درآمد قرض گیرنده محدود میکنند ،در طیف گستردهای
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از کشورها بهویژه بعد از بروز بحران مالی جهانی استفاده میشوند .مطالعات تجربی متعددی
نیز حاکی از مؤثر بودن این ابزارها در مقابله با پیامدهای ریسک سیستماتیک است .۱
ادبیات حوزه سیاست های احتیاطی کالن ،از جدیدترین موضوعات محافل اقتصادی
است؛ بهنحویکه عمده تحلیلهای آن طی کمتر از ده سال گذشته تولید شده است .یکی از

رویکردهای بسیار متداول در این حوزه ،مطالعه رویداد  ۲است که غالباً توسط بانکهای
مرکزی ( ،)۲۰۱۰ ،CGFSصندوق بینالمللی پول (کرووی و همکاران  )۲۰۱۳ ،۳و بانک
تسویه بینالمللی (مونترو و مورنو  )۲۰۱۱ ،4بهمنظور بررسی آثار سیاستهای احتیاطی کالن
و مکانیسمهای انتقال آن انجام می شود .این مطالعات نشان دادهاند که اوالً ،برای رصد و

 ۱شایان ذکر است ابزارهای احتیاطی کالن که در این قسمت ذکر شد ،مروری بر مهمترین آنها در ادبیات موجود
بود؛ بااین وجود ابزارهای دیگری نیز در هر دسته وجود دارد (برای مطالعه بیشتر به  ۲۰۱۳ ،IMFرجوع شود).
2
Event Study
3
Crowe et al.
4
Montero and Moreno
5
Probability of Default
6
Counterfactual Analysis
7
Antipa, Mengus and Mojon.
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نظارت بر تشکیل عدم تعادلهای مالی و بحرانهای پیشرو ،نسبت اعتبار به تولید ناخالص
داخلی ،نسبت بازپرداخت بدهی و رشد بهای امالک مسکونی نماگرهای مفیدی در
عالمتدهی بحران های گذشته است؛ ثانیاً ،ابزارهای مبتنی بر سرمایه و نقدینگی با کاهش
احتمال نکول  5و کاهش زیان نکول وامها ،نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری نظام بانکی و
افزایش تابآوری بخش مالی دارند .بهویژه ،محدودیتهای  LTVو  DTIشدیدتر با محدود
کردن وجوه در دسترس برای قرضگیرندگان و خانوارها ،تقاضای آنها را کاهش و پسانداز
آنها را افزایش میدهند که در مجموع باعث کاهش نوسانات بهای دارایی طی سیکل مالی
میشود (.)۲۰۱۲ ،CGFS
6
رویکرد دیگر مبتنی بر تحلیل سناریو است و بررسی میکند که اگر سیاستهای احتیاطی
کالن ،قبل از بروز بحران مالی اعمال شود ،آیا توانایی اثرگذاری مثبت دارد یا خیر؟ در این
رویکرد عمدتاً با استفاده از مدلهای  DSGEکه اصطکاکهای مالی را نیز در نظر میگیرد
به بررسی آثار ابزارهای احتیاطی کالن پرداخته می شود .بر این اساس ،آنتیپا ،منقاس و
موجان  )۲۰۱۰( ۷برای آمریکا ،کشورهای حوزه یورو و بریتانیا مدل  DSGEطی دوره -۲۰۱۰
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 ۱۹۸۵طراحی و برآورد کرده و با استفاده از قاعده تیلور انباشه  ۱بهعنوان ابزار احتیاطی کالن،
که در آن نرخ بهره کوتاهمدت به رشد اعتبار واکنش نشان میدهد ،به شبیهسازی و تحلیل
سناریو پرداخته اند .نتایج حاکی از آن است که در قالب چنین مدلی ،سیاست احتیاطی در
هموارسازی آخرین سیکل اعتباری مؤثر بوده و عمق بحران را کاهش میدهد .گودهارت و

همکاران  )۲۰۱۲( ۲نیز در مقاله ای اثرات مقررات احتیاطی کالن را در چارچوب الگوی تعادل
عمومی بررسی کرده اند .نتایج حاکی از آن است که ترکیب مقررات سرمایهای و الزامات
نقدینگی دارای بیشترین اثربخشی برای ایجاد ثبات مالی است.
آلپندا ،کتیو و مه  ،)۲۰۱۴( ۳برای تحلیل سیاستهای پولی و احتیاطی کالن در کانادا

احتیاطی کالن ،از یک سو این موضوع هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نیاز به تکامل
دارد .از سوی دیگر ،مطالعاتی که جنبههای متعددی را در تحلیل خود در نظر گرفته باشند،
1

Augmented Taylor Rule
Goodhart et al.
3
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5
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2
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یک الگوی متوسط مقیاس  DSGEبا لحاظ انواع اصطکاکهای اسمی ،حقیقی و مالی طراحی
کردهاند .در این الگو ،امکان سیاستگذاری مجموعهای از مقررات احتیاطی کالن وجود دارد
که در آن ابزار احتیاطی سپر سرمایه بانک ( )CCBبه انحراف نسبت اعتبار به تولید از روند
آن و ابزارهای احتیاطی  LTVو  DTIنیز به انحراف نسبت بدهی به تولید از روند آن واکنش
نشان میدهند .نتایج حاکی از آن است که برحسب کاهش بدهی خانوارها ،ابتدا ابزارهای
خاص مانند  LTVو سپس ابزارهای عمومی مانند سپر سرمایه اثربخشی بیشتر و هزینه
کمتری دارند.
4
آجنور ،آلپر و سیلویا ( ،)۲۰۱۴با در نظر گرفتن مدل  DSGEدر یک اقتصاد باز در
چارچوب مدل مککالوم و نلسون  ،)۲۰۰۰( 5با لحاظ ابزار احتیاطی سپر سرمایه بانکها ،به
بررسی اثرات جریانهای بینالمللی سرمایه پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که مقررات سپر
سرمایه مخالف سیکلی بانکها که در قوانین بال  ۳معرفی شدهاند در ایجاد ثبات اقتصاد کالن
و ثبات مالی اثربخش است .این بررسی به خوبی نشان داده است که چگونه حتی در شرایط
وجود سیاست های پولی مناسب ،وجود مقررات احتیاطی برای برقراری ثبات مالی اهمیت
دارد.
مرور مطالعات تجربی بیانگر آن است که به دلیل جدید بودن ادبیات سیاستهای
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اندک است و هر یک از زاویه خاصی به این موضوع پرداختهاند .ازآنجاکه در مطالعات داخلی
تاکنون آثار سیاستگذاری احتیاطی کالن بر ثبات مالی بررسی نشده است ،پژوهش پیشرو،
نخستین مطالعه این حوزه در اقتصاد ایران است که آثار سیاستگذاریهای احتیاطی کالن و
اعمال ابزارهای آن بر کاهش بیثباتی بخش مالی را بررسی میکند.

 ۳تصریح الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

بهمنظور بررسی آثار کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران ،باید از
روی کردی استفاده شود ،که قابلیت این بررسی را داشته باشد .مرور مطالعات تجربی نشان
میدهد که رویکرد تحلیل سناریو مبتنی بر الگوهای  DSGEکه تعامل بخش حقیقی و مالی
در آن تعبیه شده است ،این قابلیت را دارد که با در نظرگرفتن مقام ناظر بخش مالی و ابزارهای
مختلف سیاست احتیاطی کالن ،آثار آنها را از جوانب مختلف ارزیابی نماید  .۱بدین منظور
ابتدا چارچوب الگوی مدل ارائه می شود و سپس مقام احتیاطی کالن و ابزارهای آن معرفی
می شود .بدین ترتیب با اعمال یک تکانه مشترک و مقایسه توابع عکسالعمل متغیرهای بخش
حقیقی و مالی در دو مدل ،اثر بخشی ابزارهای سیاست احتیاطی کالن مشخص خواهد شد.
با در نظرگرفتن متدلوژی الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ،محیط اقتصادی که در
چارچوب الگوی  DSGEطراحی شده یک اقتصاد باز کوچک شامل  ۶بخش خانوارها،
بنگاهها ،تجارت خارجی ،نظام بانکی ،دولت و مقام سیاستگذار با لحاظ اصطکاکهای
اسمی ،حقیقی و مالی است.

 ۱.۳خانوارها
۲

 ۱شایان ذکر است الگوهای  DSGEضمن برخورداری از نقاط قوت متعدد ،ازجمله داشتن مبانی اقتصاد خرد و
مبتنی بودن بر روابط بهینه یابی با لحاظ انتظارات ،همانند سایر الگوها دارای نقاط ضعفی مانند پیچیدگی مدل
و مشکالت روشهای حل آن نیز میباشد .بااینوجود ،به مرور زمان ،از طرفی کارگزاران بیشتری در الگو در نظر
گرفته میشوند و از طرف دیگر با پیشرفتهای تکنیکی و فناوری ،ارتباط بانکهای مرکزی و سیاستگذاران با این
مدلها در حال افزایش است.
2
)Saver (Patient
3
)Borrower (Impatient
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فرض می شود که اقتصاد از تعداد زیادی خانوار تشکیل شده که بخشی از آنها پسانداز کننده
و بخشی دیگر وامگیرنده  ۳هستند .خانوار نماینده از مصرف کاالها ( 𝑡𝑐) و نگهداری داراییهای
پولی حقیقی ( 𝑡 )ℎمطلوبیت کسب میکند و با عرضه کار ( 𝑡𝑛) از مطلوبیتش کاسته میشود.
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ارزش حال مطلوبیتهایی که خانوار نماینده در طول زندگی خود کسب میکند به شکل رابطه
 ۱میباشد.
()۱

𝑛𝜎۱−

𝐼 𝑖 = 𝑃,

}

) 𝑖𝑡𝑛(

𝑛𝜎۱−

𝑖Η

+ 𝜓ℎ log ( 𝑃𝑡) −
𝑡

𝑐𝜎۱−

)𝑖𝑡𝑐(

𝑐𝜎۱−

𝑡
∞∑ 𝑈۰𝑖 = 𝐸۰
{ 𝑖𝛽 𝑡=۰

در رابطه  𝜎𝑐 ،۱و 𝑛𝜎 عکس کشش جانشینی بیندورهای مصرف و عکس کشش عرضه
نیروی کار نسبت به دستمزد حقیقی 𝑃𝑡 ،سطح عمومی قیمتها براساس شاخص بهای
مصرفکننده و همچنین  𝜓ℎکشش بهرهای تقاضای داراییهای پولی است .همانند آجنور و
همکاران ( 𝐻𝑡 ،)۲۰۱۴شاخص ترکیبی داراییهای پولی میانگین هندسی نگهداری اسکناس
و مسکوک ( 𝑐𝑡𝑀) و انواع سپرده نزد نظام بانکی ( 𝑡𝐷) فرض شده که بهصورت حقیقی به شکل
رابطه  ۲بیان میشود و در آن ) 𝜂 ∈ (۰,۱است.
()۲

𝜂ℎ𝑡 = (𝑚𝑡𝑐 )𝜂 (𝑑𝑡 )۱−

هدف خانوارها این است که با انتخاب بهینه متغیرهای تصمیم ،ارزش فعلی مطلوبیت
مورد انتظار طی دوره را نسبت به قید بودجه بین دورهای حداکثر کنند .بدین منظور با ارائه
قید بودجه بین دورهای هر یک از خانوارها ،بهینهیابی آنها بررسی میشود.
 ۱.۱.۳خانوار پساندازکننده
خانوارهای پساندازکننده یا صبور مالک بنگاهها هستند و به دلیل کسب عایدی سرمایه و
سود بنگاهها ،دارای مازاد منابع مالی میباشند که انتخابهای فراتری نسبت به مصرف و
نگهداری پول نقد ،مانند سپردهگذاری ،خرید اوراق مشارکت و سرمایهگذاری برای آنها به

خرید اوراق مشارکت ( 𝑡𝑏) نموده و از بازدهی آنها منتفع میشود .کلیه متغیرهای فوق
بهصورت حقیقی است .همچنین نرخ بازدهی اسمی اوراق مشارکت 𝑏𝑡𝑅 و سپردهگذاری نیز
𝑑𝑡𝑅 است.
بدین ترتیب با لحاظ خالص مالیاتهای پرداختی حقیقی ( 𝑃𝑡𝑇) ،عایدی ناشی از اجاره
موجودی سرمایه (  )𝑅𝑡𝑘 𝑘𝑡−۱و سودهای حقیقی تقسیم شده بنگاهها ( 𝑡𝑣𝑖𝐷) ،قید بودجه
خانوار به شکل رابطه  ۳خواهد بود.
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همراه دارد .در این شرایط خانوار پساندازکننده نماینده در هر دوره عالوه بر مصارف خصوصی
( 𝑃𝑡𝑐) و نگهداری اسکناس و مسکوک ( 𝑃 ،)𝑚𝑡𝑐,مازاد درآمد حاصل از عرضه نیروی کار
( 𝑃𝑡𝑛 𝑡𝑤) را صرف سرمایهگذاری ( 𝑡𝑖) ،سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری ( 𝑡𝑑) و

۵۶۷

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

()۳

𝑑𝑡−۱
𝑡𝜋

𝑖𝑃

𝑑
)
𝑐𝑡𝑃 + 𝑃𝑡 𝑖𝑡 + 𝑚𝑡𝑐,𝑃 + 𝑑𝑡 + 𝑏𝑡 = 𝑤𝑡 𝑛𝑡𝑃 + (۱ + 𝑅𝑡−۱
𝑡

𝑃𝑐,
𝑚𝑡−۱

𝑏𝑡−۱
+
𝑡𝑣𝑖𝐷 + 𝑅𝑡𝑘 𝑘𝑡−۱ − 𝑇𝑡𝑃 +
𝑡𝜋
𝑡𝜋

𝑏
)
+(۱ + 𝑅𝑡−۱

در رابطه  𝜋𝑡 ،۳شاخص تورم مصرفکننده است که بهصورت

𝑡𝑃

𝑃 = 𝑡𝜋 محاسبه

𝑡−۱

میشود .همچنین سرمایهگذاری 𝑡𝑖 به موجودی سرمایه ابتدای دوره  𝑘𝑡−۱اضافه میشود و
موجودی سرمایه ابتدای دوره بعد (انتهای دوره جاری) 𝑡𝑘 ایجاد میشود .مشابه بوریل،
فرناندز و روبیو  ،)۲۰۱۰( ۱با لحاظ هزینه تعدیل سرمایهگذاری بهصورت )
انباشت سرمایه از رابطه  ۴تعیین میشود.
()۴

𝑡𝑖))

𝑡𝑖
𝑖𝑡−۱

𝑡𝑖
𝑡−۱

𝑖( 𝑆 ،فرآیند

( 𝑆 𝑘𝑡 = (۱ − 𝛿𝑘 )𝑘𝑡−۱ + (۱ −

با حداکثر سازی تابع مطلوبیت  ۱نسبت به قید بودجه  ،۳روابط اقتصادی برای مصرف،
نگهداری پول ،سپردهگذاری ،اوراق مشارکت ،عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری استخراج
میشود.
 ۲.۱.۳خانوار وامگیرنده
خانوارهای وامگیرنده یا بیصبر ،منبع درآمدی غیر از عرضه نیروی کار ندارند و درنتیجه
فرض میشود که برای تأمین بخشی از مخارج مصرفی خود نیاز به اخذ وام ( 𝑡 )𝐿ℎخواهند
داشت .حداکثر وامی که بانک به خانوار اعطا میکند بر اساس نسبتی از درآمد خانوار ( )𝑙𝑡𝑣 ℎ
است که مقدار حقیقی آن به شکل رابطه  ۵میباشد.

در این شرایط خانوار نماینده در هر دوره عالوه بر مصارف خصوصی ( 𝐼𝑡𝑐) و نگهداری
𝐼𝑐,
ℎ
𝑅𝑡−
اسکناس و مسکوک ( 𝑡𝑚 ) ،بخشی از درآمد را صرف بازپرداخت بدهی دوره قبل با نرخ ۱
مینماید .همچنین شاخص ترکیبی داراییهای پولی ( 𝑡𝛨) برای این گروه با توجه به نداشتن
سپرده پسانداز ،همان میزان نگهداری اسکناس و مسکوک ( 𝐼 )𝑀𝑡𝑐,خواهد بود .بدین ترتیب
با لحاظ خالص مالیاتهای پرداختی حقیقی ( 𝑖𝑡𝑇) ،قید بودجه خانوار برحسب متغیرهای
حقیقی به شکل رابطه  ۶است.

Burriel, Fernández and Rubio.

1
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()۵

) 𝑡𝑙𝑡ℎ ≤ 𝑙𝑡𝑣 ℎ . (𝑤𝑡 𝑛𝑖,
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𝐼𝑡𝑇 + 𝑙𝑡ℎ −

𝐼𝑐,
𝑚𝑡−۱

𝑡𝜋

= 𝑤𝑡 𝑛𝑡𝐼 +

ℎ
𝑙𝑡−۱

𝑡𝜋

ℎ
)
𝑐𝑡𝐼 + 𝑚𝑡𝑐,𝐼 + (۱ + 𝑅𝑡−۱

با حداکثر سازی تابع مطلوبیت ( )۱نسبت به قید بودجه ( )۶و محدودیت وام ( ،)۵میزان
مخارج مصرفی ،نگهداری پول و عرضه نیروی کار استخراج میشود.
 ۳.۱.۳تقاضای واردات کاالهای مصرفی و سرمایهای
فرض میشود مصرف کل خانوارها برحسب قیمت حقیقی ( 𝑡 )cاز کاالهای مصرفی داخلی
( 𝑑𝑡𝑐) و کاالهای مصرفی وارداتی ( 𝑚𝑡𝑐) تشکیل شده است که از طریق جمعگر دیگسیت-
استیگلیتز طبق رابطه  ۷با هم ترکیب میشوند.
𝑐𝜇
𝜇𝑐−۱ 𝜇𝑐 −۱
𝑐𝜇 𝑚

()۷

]

۱
𝑐𝜇

𝑡𝑐 ) 𝑑𝑐𝜔 + (۱ −

𝜇𝑐−۱
𝑐𝜇 𝑑

𝑡𝑐

۱
𝑐𝜇 𝑑

𝑐𝜔[ = 𝑡c

در رابطه  𝜔𝑐𝑑 ،۷سهم کاالهای تولیدی داخلی در سبد مصرفی خانوارها و 𝑐𝜇 کشش
جانشینی بین کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی است .با توجه به قیمت هر گروه از این کاالها،
خانوارها میزان مصرف از هر یک را ،طبق رابطه  ۸به نحوی انتخاب میکنند که هزینه به
دست آوردن هر سطح مفروض از مصرف کاالی ترکیبی حداقل شود.
()۸
𝑡≤ c

𝑐𝜇
۱
𝜇𝑐−۱ 𝜇𝑐−۱
𝑐𝜇 𝑚 𝑐𝜇

]

𝑚𝑡𝑐 𝑚𝑐𝑡𝑃 𝑀𝑖𝑛: 𝑃𝑡 𝑐𝑡 = 𝑃𝑡𝑑 𝑐𝑡𝑑 +

𝑡𝑐 ) 𝑑𝑐𝜔 + (۱ −

𝜇𝑐−۱
𝑐𝜇

۱

𝑑𝑡𝑐 𝑐𝜇 𝑑𝑐𝜔[

𝑆. 𝑇.

𝑐𝜇−

()۹
()۱۰

𝑡𝑐
𝑡𝑐

𝑐𝜇−

)

𝑚𝑐𝑡𝑃
𝑡𝑃

𝑑𝑃

) 𝑡𝑃 ( 𝑑𝑐𝜔 = 𝑑𝑡𝑐
𝑡

( ) 𝑑𝑐𝜔 𝑐𝑡𝑚 = (۱ −

با جایگزینی روابط  ۹و  ۱۰در رابطه ( ۷سبد مصرفی خانوارها) ،ارتباط بین سطح عمومی
قیمتها با اجزای آن طبق رابطه  ۱۱به دست میآید.
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که در آن 𝑑𝑡𝑃 و 𝑚𝑐𝑡𝑃 به ترتیب شاخص قیمت کاالهای داخلی و مصرفی وارداتی است .از
حل شرایط مرتبه اول ،توابع تقاضا برای کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی بهصورت روابط ۹
و  ۱۰به دست میآید.
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۱

()۱۱

𝜇۱−
𝑐 ] 𝑐𝜇𝜔𝑐𝑑 )𝑃𝑡𝑐𝑚 ۱−

+ (۱ −

𝜇۱−
𝑐 𝑑𝑡𝑃 𝑑𝑐𝜔[

= 𝑡𝑃

با تکرار این رویکرد برای سرمایهگذاری ،ترکیب سرمایهگذاری از کاالهای داخلی ( 𝑑𝑡𝑖) و
کاالهای وارداتی سرمایهای ( 𝑚𝑡𝑖) نیز استخراج میشود.

 ۲.۳بنگاههای تولیدکننده کاالی داخلی
 ۱.۲.۳بنگاههای تولیدکننده کاالی نهایی
بنگاه نمایندهای وجود دارد که کاالهای متمایز عرضهشده توسط بنگاههای تولیدکننده داخلی
را بهعنوان کاالی واسطهای () )𝑦𝑡 (𝑖) , 𝑖 ∈ (۰,۱با قیمت )𝑖( 𝑑𝑡𝑃 خریداری کرده و از ترکیب
آنها کاالی نهایی ( 𝑡𝑦) تولید کرده و با قیمت 𝑑𝑡𝑃 به متقاضیان مختلف میفروشد .تولیدکننده
کاالی نهایی ،کاالهای واسطهای که متمایز و با کشش ثابت  𝜃 > ۱جانشین ناقص همدیگر
هستند را بر اساس یک جمعگر دیکسیت-استیگلیتز  ۱به شکل رابطه  ۱۲ترکیب میکند.
𝜃

()۱۲

𝜃−۱
𝜃−۱
۱
] 𝑖𝑑 𝜃 ))𝑖( 𝑡𝑦( [∫۰

= 𝑡𝑦

بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی که در شرایط بازار رقابت کامل عمل میکند ،سعی میکند
با توجه به قیمت کاالهای متمایز واسطهای ،مقدار خرید از این کاالها را بهگونهای تعیین کند
که سودش در رابطه  ۱۳حداکثر شود.
()۱۳

۱

𝑖𝑑)𝑖( 𝑡𝑦)𝑖( 𝑑𝑡𝑃 𝑃𝑡𝑑 𝑦𝑡 − ∫۰

𝑥𝑎𝑀
𝑦𝑡 (𝑖):

Dixit-Stiglitz

1
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با اعمال شرط رقابتی و سود صفر ،تقاضا برای هر یک از کاالهای واسطهای و همچنین
قیمت کاالی نهایی طبق روابط  ۱۴و  ۱۵تعیین میشود.

۵۷۰

سال دهم /شماره  /۳۴زمستان ۱۳۹۶
𝜃−

()۱۴

𝑡𝑦
۱

)

)𝑖( 𝑑𝑡𝑃
𝑑𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑡𝑦

𝜃۱−
۱
𝜃۱−
) 𝑖𝑑 ))𝑖( 𝑑𝑡𝑃( (∫۰

()۱۵

=

𝑑𝑡𝑃

 ۲.۲.۳بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطهای
زنجیرهای از بنگاه های رقابت انحصاری در اقتصاد وجود دارد که با اخذ مقدار حقیقی وام
𝑓
𝑡 )𝑙𝑖,از بانکها و مؤسسات اعتباری و بهکارگیری نهادههای نیروی کار ( 𝑡 ،)𝑛𝑖,سرمایه ( 𝑡)𝑘𝑖,
(
𝑚
و نهادههای وارداتی ( 𝑡 ،) 𝑓𝑖,با ترکیب آنها تحت تکنولوژی مشخصی ( 𝑡𝑎) ،به تولید کاالی
متمایز ( 𝑡 )𝑦𝑖,طبق رابطه  ۱۶میپردازند.

()۱۶

]𝑖 ∈ [۰,۱

,

𝜒

𝑚
𝑡(𝑓𝑖,
)

𝜒۱−𝛼 ۱−

]

𝛼

) 𝑡𝑦𝑖,𝑡 = 𝑎𝑡 [(𝑘𝑖,𝑡−۱ ) (𝑛𝑖,

با توجه به ساختار دولت در اقتصاد ایران و نقش قابل مالحظه مخارج عمرانی دولت در
بهرهوری عوامل تولید از طریق فراهم آوردن زیرساختهای اساسی و زیربناهای تولید ،در
فرآیند تکنولوژی ،اثرپذیری بهرهوری عوامل تولید ،عالوه بر مقدار گذشته آن ،از مخارج
عمرانی و تشکیل سرمایه دولتی ( 𝑡𝑔𝑘) طبق رابطه  ۱۷در نظر گرفته شده است (آشاویر ،۱
۱۹۸۵؛ دقیر ،گوتسچاک و پورتیلو .)۲۰۱۰ ،۲
()۱۷

) , 𝑢𝑡𝑎 ~𝑁(۰, 𝜎𝑎۲

𝑎
̅̅̅̅̅̅ ) 𝑎𝜌 log 𝑎𝑡 = (۱ −
𝑔𝑘𝜐 log 𝑎 + 𝜌𝑎 log 𝑎𝑡−۱ +
𝑎𝑡𝑢 log𝑘𝑔𝑡 +

میزان وام نیز با توجه به نسبتی از هزینه استخدام عوامل تولید ( 𝑓𝑡𝑣𝑡𝑙) که تأمین مالی
میشود ،طبق راونا و والش  )۲۰۰۶( ۳همانند رابطه  ۱۸است.

در رابطه ،۲۱
مصرفکننده است.

𝑡 Θنسبت شاخص قیمت نهادههای وارداتی به شاخص قیمت

𝑚𝑓

1

Aschauer
Dagher, Gottschalk and Portillo.
3
Ravenna & Walsh
2
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()۱۸

𝑚
)
𝑡𝑙𝑡 ≤ 𝑙𝑡𝑣𝑓 . (𝑤𝑡 𝑛𝑖,𝑡 + 𝑅𝑡𝑘 𝑘𝑖,𝑡−۱ + Θ𝑡𝑓𝑚 𝑓𝑖,

۵۷۱

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

بهینهیابی بنگاهها در دو مرحله انجام می شود .در مرحله اول ،با حداقل سازی هزینه بنگاه
در هر سطح از تولید ،میزان تقاضا برای نهادههای تولید ،وام بنگاه و همچنین هزینه نهایی
طبق روابط  ۱۹تا  ۲۱تعیین میشود.
𝛼۱−

()۱۹
𝑘𝑡−۱

()۲۰
()۲۱

𝜒 𝑚𝑓
𝑡Θ

)

𝜒

𝜒۱−

(

𝑚𝑡𝑓
𝛼𝑤 ۱−

𝛼

۱

𝑘𝑅

𝑘𝑡𝑅

𝑘
𝑅𝑡𝑘 𝑡−۱
𝛼
𝑡𝑛
)𝜒(۱−𝛼)(۱−

= 𝑡𝑤

= 𝑚𝑓𝑡Θ

𝜒

𝑓

𝑡
)𝛼𝑚𝑐𝑡 = (۱ + 𝑙𝑡𝑣𝑓 ∙ 𝑅𝑡 ) 𝑎 ( 𝛼𝑡𝛼 ∙ (۱−
)𝛼۱−
𝑡

در مرحله دوم ،بنگاه رقابت انحصاری با توجه به تقاضای بازار ،قیمت محصول خود
𝑑∗,
𝑡 )𝑝𝑖,را به نحوی انتخاب خواهد کرد که سود وی حداکثر شود .طبق روش کالوو )۱۹۸۳( ۱
(
فرض میشود  γدرصد از بنگاهها در هر دوره قادر به تنظیم قیمت جدید نیستند و درنتیجه
قیمت خود را طی دوره ثابت نگه میدارند .در مقابل  ۱ − γدرصد از بنگاهها میتوانند قیمت
بهینه محصول خود را با توجه به تقاضای آن (رابطه  )۱۴تعیین کنند .بنابراین بنگاهی که
قیمت خود را تغییر میدهد با مسئله رابطه  ۲۲مواجه است.
()۲۲

) 𝑖( 𝑘− 𝑚𝑐𝑡+𝑘 ] 𝑦𝑡+

)𝑖( 𝑑𝑡𝑃 𝑘𝜆𝑡+
𝑑
𝑘𝑃𝑡+

[

𝑡𝜆

)𝑖( 𝑡𝑃

𝜃−

()۱۴

𝑡𝑦

𝑘
Max
∞∑ 𝑡𝐸
)𝛾 𝑃𝛽(𝑘=۰
𝑑

)

)𝑖(𝑑𝑡𝑃
𝑑𝑡𝑃

( = )𝑖( 𝑡𝑦 𝑆. 𝑇.

𝜃

()۲۳

𝑑

𝑘𝑃𝑡+
𝑘
∞∑ 𝑡𝐸
) 𝑑 ( 𝑘𝑘=۰(𝛽𝑃 𝛾) 𝜆𝑃,𝑡+𝑘𝑦𝑡+𝑘 𝑚𝑐𝑡+
𝑡𝑃
𝜃−۱

𝑑𝑃
𝑘𝑡+
𝑘
∞∑ 𝑡𝐸
) 𝑑𝑃 ( 𝑘𝑘=۰(𝛽𝑃 𝛾) 𝜆𝑃,𝑡+𝑘𝑦𝑡+
𝑡

)

𝜃
𝜃−۱

(=

𝑑∗,
𝑡𝑝
𝑑𝑡𝑃

در این شرایط ،شاخص قیمت تولیدکنندگان داخلی ( 𝑑𝑡𝑃) را میتوان بهصورت رابطه ۲۴
نشان داد.

Calvo

1
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درصورتیکه فرض شود قیمت انتخاب شده توسط این واحدها در زمان 𝑡 معادل 𝑑𝑝𝑡∗,
باشد شرایط مرتبه اول آن به شکل رابطه  ۲۳خواهد بود.

۵۷۲

سال دهم /شماره  /۳۴زمستان ۱۳۹۶
۱

()۲۴

𝜃۱−𝜃 ۱−
𝑑
] )
𝛾(𝑃𝑡−۱

+

𝜃۱−
) 𝑑𝛾)(𝑝𝑡∗,

= [(۱ −

𝑑𝑡𝑃

از ترکیب دو رابطه  ۲۳و  ،۲۴منحنی فیلیپس به دست میآید که رابطه خطی لگاریتمی
شده آن به شکل رابطه  ۲۵میباشد.
()۲۵

𝑐𝑚
𝑡̂

)𝛾(۱−𝛽𝛾)(۱−
𝛾

۱

𝑑
𝜋̂𝑡𝑑 = ۱+𝛽 𝐸𝑡 𝜋̂𝑡+۱
+

 ۳.۳تجارت خارجی

در بخش واردات ،کاالهای مختلفی شامل کاالهای مصرفی ،سرمایهای و نهادههای واسطهای
توسط بنگاهها وارد می شود و صادرات نیز شامل صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی است.

 ۱.۳.۳واردات کاالها
فرض می شود در هر گروه از کاالهای وارداتی ،تعداد زیادی از بنگاهها وجود دارند که کاالهای
متفاوتی شامل کاالهای مصرفی ( 𝑚𝑡 ،)cکاالهای سرمایهای ( 𝑚𝑡𝑖) و نهادههای واسطهای
( 𝑚𝑡𝑓) را از بازارهای جهانی با قیمت دالری  𝑃𝑡∗,Ξخریداری مینمایند .در این شرایط هزینه
نهایی بنگاههای وارداتی از حاصلضرب قیمت جهانی کاالی وارداتی در نرخ ارز به دست
می آید .با توجه به اینکه واردات بخشی از کاالها بر اساس نرخ ارز رسمی انجام میشود ،در
هنگام تبدیل ،از نرخ ارز موزون ( ́𝑠 ) که ترکیبی از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی است،
استفاده می شود .بنابراین هزینه نهایی کاالهای وارداتی برحسب قیمتهای حقیقی به شکل
رابطه  ۲۶است.
𝑓Ξ = 𝑐 ,𝑖 ,

𝑚𝑃𝑡Ξ

در مرحله بعد بنگاههای وارداتی با قیمتگذاری مجدد کاالها ،آنها را با قیمت ریالی
) 𝑖( 𝑚 𝑃𝑡Ξبه بنگاه جمعگر کاالی وارداتی عرضه میکنند که با توجه به فرآیند تعدیل قیمت این
اثرات دیگر کامل نخواهد بود .بنگاه جمعگر نیز با ترکیب آنها طبق تابع دیگسیت-استیگلیتز
در رابطه  ۲۷کاالی وارداتی نهایی را با قیمت 𝑚 𝑃𝑡Ξبه متقاضیان عرضه میکنند.
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()۲۶

∗,Ξ

𝑡𝑃𝑠́𝑡 .

= 𝑚𝑚𝑐𝑡Ξ

۵۷۳

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران
𝜃Ξ

()۲۷

𝜃Ξ−۱
𝜃Ξ−۱
۱
] 𝑖𝑑 [∫۰ (Ξ𝑡𝑚 (𝑖)) 𝜃Ξ

𝑓Ξ = 𝑐 ,𝑖 ,

= 𝑚𝑡Ξ

مشابه آنچه در مورد بنگاههای داخلی بیان شد ،بنگاه جمعگر ترکیب کاالهای وارداتی را
به نحوی انتخاب میکند که سودش در رابطه  ۲۸حداکثر شود.
۱

()۲۸

𝑥𝑎𝑀
𝑦𝑡 (𝑖):

𝑖𝑑)𝑖( 𝑚𝑡𝑃𝑡Ξ𝑚 Ξ𝑡𝑚 − ∫۰ 𝑃𝑡Ξ𝑚 (𝑖 ). Ξ

با اعمال شرط رقابتی و سود صفر ،تقاضا برای هر یک از کاالهای وارداتی و همچنین
قیمت کاالی نهایی وارداتی طبق روابط  ۲۹و  ۳۰تعیین میشود.
()۲۹

𝑚𝑡Ξ
۱

−𝜃Ξ

)

)𝑖( 𝑚𝑃𝑡Ξ
𝑚𝑃𝑡Ξ

( = ) 𝑖( 𝑚𝑡Ξ

۱−𝜃Ξ
۱
𝜃۱−
))𝑖( 𝑚(∫۰ (𝑃𝑡Ξ
𝑑𝑖 ) Ξ

()۳۰

=

𝑚𝑃𝑡Ξ

برای مدلسازی تعدیل قیمت کاالهای وارداتی با توجه به تقاضاهای کاالها از روش کالو
( )۱۹۸۳استفاده میشود .فرض میشود که در هر دوره تنها (  )۱ − 𝛾Ξدرصد از بنگاهها
می توانند قیمت بهینه محصول خود را با توجه به تقاضای آن (رابطه  )۲۹تعیین کنند .پس
از انجام بهینهیابی ،همانند بنگاههای داخلی ،شاخص قیمت 𝑚 𝑃𝑡Ξرا میتوان بهصورت رابطه
 ۳۱نوشت.
۱

()۳۱

Ξ𝑚 ۱−𝜃Ξ ۱−𝜃Ξ
)
]
+ 𝛾Ξ (𝑃𝑡−۱

۱−𝜃Ξ
) − 𝛾Ξ )(𝑝𝑡#,Ξ

= [(۱

𝑚𝑃𝑡Ξ

ایران ( 𝑡𝑥) ،طبق رابطه  ۳۲به درآمد جهانی ( ∗𝑡𝑦) ،کشش جانشینی بین کاالهای تولیدی
داخلی و صادراتی ( 𝑥𝜃) و همچنین نسبت قیمت کاالی صادراتی ایران ( 𝑥 )𝑃𝑡∗,به جهان ( ∗𝑡𝑃)
بستگی خواهد داشت.
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 ۲.۳.۳صادرات غیرنفتی
فرض می شود با توجه به تقاضای جهانی برای کاالهای داخلی ،بخشی از کاالهای نهایی
داخلی ،توسط بنگاههای صادراتی با قیمت 𝑑𝑡𝑃 خریداری شده و در خارج با قیمت ( 𝑥)𝑃𝑡∗,
عرضه می شود .با توجه به سهم پایین صادرات غیرنفتی ایران در دنیا ،تقاضا برای صادرات

۵۷۴

سال دهم /شماره  /۳۴زمستان ۱۳۹۶

()۳۲

∗𝑡𝑦

𝑥𝜃−

𝑥∗,

𝑃

) ∗ 𝑡𝑃 ( = 𝑡𝑥
𝑡

قیمت دالری کاالی صادراتی ایران با توجه به قیمت داخلی آن ( 𝑑𝑡𝑃) و نرخ ارز بازار آزاد
( 𝑡𝑠) ،طبق رابطه  ۳۳خواهد بود.
()۳۳

𝑡𝑠 ∕ 𝑑𝑡𝑃 = 𝑥𝑃𝑡∗,

 ۳.۳.۳صادرات نفتی
با توجه به آنکه که جریان تولید نفت عمدتاً به ذخایر نفتی یک کشور وابسته است و چندان با
افزایش سرمایه و کار نمیتوان آن را تغییر داد ،تولید نفت بهصورت برونزا تعیین میشود.
همچنین ازآنجاکه قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین شده و سهمیه صادرات نفت ایران
نیز از طریق اوپک مشخص می شود ،درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام ( 𝑡𝑟𝑜) به
شکل رابطه  ۳۴در قالب یک فرآیند خود رگرسیون مرتبه اول در نظر گرفته میشود.
()۳۴

۲
𝑟𝑜𝜎 𝑢𝑡𝑜𝑟 ~𝑁(۰,
)

,

𝑟𝑜) 𝑟𝑜𝜌 𝑜𝑟𝑡 = 𝜌𝑜𝑟 . 𝑜𝑟𝑡−۱ + (۱ −
𝑟𝑜𝑡𝑢 ̅̅̅ +

در فرآیند  𝑜𝑟𝑡 ۲۷حاصلضرب قیمت جهانی نفت در مقدار صادرات نفت است که بخشی
از درآمدهای نفتی ( 𝑟𝑜𝑔𝜔) بهعنوان درآمد به دولت اختصاص یافته و مابقی آن ( 𝑟𝑜𝑔𝜔 )۱ −
نیز سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی میباشد.
 ۴.۳.۳تراز تجاری
طبق رابطه  ،۳۵خالص صادرات غیرنفتی ( ∗𝑡𝑥𝑛) ،حاصل ارزش خالص صادرات برحسب

()۳۵
()۳۶

𝑡𝑚 𝑛𝑥𝑡∗ = 𝑃𝑡∗,𝑥 . 𝑥𝑡 − 𝑃𝑡∗,𝑚 .
∗𝑡𝑥𝑛 𝑧𝑡∗ = 𝑜𝑟𝑡 +

()۳۷

= 𝑡𝑧

∗𝑡𝑧 𝑡𝑠
𝑡𝑃

در رابطه  𝑚𝑡 ،۳۵مجموع واردات و 𝑚 𝑃𝑡∗,قیمت موزون واردات برحسب دالر است.
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قیمت های دالری است که با افزوده شدن درآمدهای ارزی حاصل از نفت ( 𝑡𝑟𝑜) تراز تجاری
کشور ( ∗𝑡𝑧) طبق رابطه  ۳۶به دست میآید .همچنین ارزش حقیقی تراز تجاری برحسب پول
داخلی در رابطه  ۳۷آمده است.

۵۷۵

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

 ۴.۳بانکها

بانکها در این مدل نقش واسطهگر وجوه مالی را به عهده دارند .آنها منابع سپردهای خانوارها
( 𝑡𝑑) را جذب کرده و پس از تودیع ذخایر قانونی و احتیاطی با نسبت (𝑟𝑟) نزد بانک مرکزی،
به خانوارها وام مصرفی (  )𝑙𝑡ℎو به بنگاههای واسطهای وام تولیدی ( 𝑓𝑡𝑙) اعطا میکنند.
همچنین ،ازآنجاکه در نظام بانکی اقتصاد ایران معضالت چشمگیری مانند افزایش مطالبات
معوق ،انجماد داراییهای بانکی و افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی سبب بروز
بیثباتی مالی شده است ،در مدلسازی ،ویژگیهای برجسته سیستم بانکی اقتصاد ایران که
بر کیفیت دارایی و ساختار ترازنامه بانکها اثرگذار است ،لحاظ میشود .اضافه شدن این
ویژگیها ،نقش مهمی برای ارزیابی عملکرد بانکها و درنتیجه بررسی بیثباتی مالی دارد.
بدین منظور فرض میشود که میزان ( 𝑡𝜎) از وامهای اعطا شده به بنگاهها ،با توجه به شرایط
کالن اقتصاد طبق رابطه  ۳۸به مطالبات غیرجاری تبدیل میشود.
()۳۸

𝜎
𝜌 𝜎𝑡−۱
𝑦
𝑦𝜓) 𝑡 ( ) 𝜎 .
𝜎
𝑦

( = 𝑡𝜎

همچنین با توجه به آنکه در حال حاضر به دلیل سرمایهگذاری بیشازحد برخی بانکها
در داراییهای ثابت و عدم گردش آنها در شرایط رکودی ،بانکها با محدودیت وامدهی مواجه
شدهاند ،فرض میشود که درصدی از داراییها ( 𝑡𝜙) ،طبق رابطه  ۳۹با توجه به شرایط کالن
اقتصاد غیرنقدی بوده و به دلیل عدم گردش آن ،باعث کاهش قدرت وامدهی بانکها میشود.
()۳۹

𝜙𝜓 𝑡𝑞 𝜙𝜓 𝑡𝑦 𝜙𝜌 𝜙𝑡−۱
𝑞 ) 𝑞( ) .(𝑦) 𝑦 .
𝜎

( = 𝑡𝜙

رکود ،که نشاندهنده کاهش کیفیت دارایی بانکها و کاهش قدرت وامدهی آنها است ،بیانگر
افزایش آسیبپذیری و بیثباتی مالی در نظام بانکی خواهد بود.
از طرف دیگر ،در جذب سپرده و اعطای تسهیالت بانکها با قید ترازنامه مواجه هستند
که در رابطه  ۴۰تصریح شده است .سمت راست رابطه ،مجموع منابع جذب شده است و
سمت چپ آن نیز تخصیص منابع را نشان می دهد .در صورت افزایش مصارف به منابع داخلی
بانک که شامل مجموع سپردهها و سرمایه بانک ( 𝐵𝑡𝑘) میشود ،برای اعطای تسهیالت
کسری منابع رخ میدهد و درنتیجه استقراض بانکها از بانک مرکزی ( 𝑐𝑡𝑑) افزایش مییابد.
این رویه نیز سبب بیثباتی در تأمین پایدار منابع برای اعطای اعتبارات و درنتیجه تضعیف
ساختار ترازنامه بانکی خواهد شد.
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افزایش مطالبات معوق و همچنین افزایش انجماد داراییها ،علیالخصوص در دوران

۵۷۶

سال دهم /شماره  /۳۴زمستان ۱۳۹۶

𝑐𝑡𝑑 (۱ + 𝜙𝑡 )𝑙𝑡𝑓 + 𝑙𝑡ℎ = (۱ − 𝑟𝑟)𝑑𝑡 + 𝑘𝑡𝐵 +

()۴۰

همچنین بانکها ملزم به رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه (𝑟𝑎𝑐) اعالم شده توسط
بانک مرکزی میباشند و در صورت تخلف از آن متحمل هزینه تعدیل ( 𝐵𝑘𝜅) میشوند .با توجه
به این مفروضات و در نظر گرفتن مجموع تسهیالت اعطایی ( 𝑡𝑙) ،سود بانکها ( 𝑡 )Π𝐵,و
سرمایه بانک ،مطابق آنجلینی ،نیری و پانتا  )۲۰۱۴( ۱به شکل روابط  ۴۱و  ۴۲است.
()۴۱
()۴۲

۲

𝐵𝑡𝑘 )𝑟𝑎𝑐 −

𝐵𝑡𝑘 𝐵𝑘𝜅
(
۲
𝑡𝑙

Π𝐵,𝑡 = (۱ − 𝜎𝑡 )𝑅𝑡𝑙 𝑙𝑡𝑓 + 𝑅𝑡ℎ 𝑙𝑡ℎ − 𝑅𝑡𝑑 𝑑𝑡 − 𝑅𝑡𝑐 𝑑𝑡𝑐 −
𝐵
𝑘𝑡𝐵 = (۱ − 𝛿𝑘𝐵 )𝑘𝑡−۱
𝐵𝑡𝜋 +

با حداکثر سازی سود بانک با توجه به قید ترازنامه ،نرخهای سود و وام ،با توجه به شرایط
بانک منجمله ساختار ترازنامه ،نرخ نکول و انجماد داراییها طبق روابط  ۴۳تا  ۴۵مشخص
میشود.
()۴۳

۲

()۴۴
۲
𝐵𝑡𝑘

()۴۵

] ) ( )𝑟𝑎𝑐 −
𝑡𝑙

𝑐𝑡𝑅)𝑟𝑟 𝑅𝑡𝑑 = (۱ −
𝐵𝑡𝑘

𝐵𝑡𝑘
𝐵𝑡𝑙

) ( )𝑟𝑎𝑐 𝑅𝑡ℎ = 𝑅𝑡𝑐 − 𝜅𝑘𝐵 ( 𝑙 −

𝐵𝑡𝑘
𝑡𝑙

𝑡

۱

( 𝐵𝑘𝜅 𝑅𝑡𝑓 = (۱−𝜎 ) [𝑅𝑡𝑐 (۱ + 𝜙𝑡 ) −
𝑡

 ۵.۳دولت و بانک مرکزی

()۴۶

𝑡𝑟𝑒= 𝜔𝑔𝑜𝑟 . 𝑒𝑡 . 𝑜𝑟𝑡 + 𝑏𝑡 + 𝑇𝑡 + 𝑜𝑡ℎ

𝑏𝑡−۱
𝑡𝜋

𝑏
)
𝑔𝑡 + (۱ + 𝑅𝑡−۱

که در آن 𝑡𝑒 نرخ ارز حقیقی است مخارج دولت از دو جزء مخارج جاری و عمرانی تشکیل
میشود .فرض می شود که مخارج جاری و عمرانی دولت عالوه بر تأثیرپذیری از شرایط گذشته
Angelini, Neri and Panetta.

1
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 ۱.۵.۳قید بودجه دولت
دولت تالش میکند تا هزینههای خود ( 𝑡𝑔) را از محل دریافت خالص مالیاتها ( 𝑡𝑇) ،فروش
اوراق مشارکت ( 𝑡𝑏) ،بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت ( 𝑡𝑟𝑜  )𝜔𝑔𝑜𝑟 . 𝑒𝑡 .و سایر درآمدها
( 𝑡𝑟𝑒 ) 𝑜𝑡ℎمتوازن نگه دارد .در این شرایط قید بودجه دولت برحسب ارزشهای حقیقی به
شکل رابطه  ۴۶بیان میشود.

۵۷۷

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

و مقدار با ثبات آن ،از تحوالت درآمدهای ارزی نفت نیز همانند رابطه  ۴۷و  ۴۸تأثیرپذیر
است.
۲
𝑐𝑔𝜎 𝑢𝑡 ~𝑁(۰,
() )۴۷
𝑐𝑔

۲
𝑘𝑔𝜎 𝑢𝑡 ~𝑁(۰,
() )۴۸
𝑘𝑔

𝑐𝑔

𝑐𝑔

𝑐𝑔) 𝑐𝑔𝜌 𝑔𝑐𝑡 = (۱ −
𝑡𝑢 ̅̅̅ + 𝜌𝑔𝑐 𝑔𝑐𝑡−۱ + 𝜐𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑡 +
,
𝑘𝑔
𝑘𝑔
̅̅̅̅
𝑡𝑢 𝑔𝑘𝑡 = (۱ − 𝜌𝑔𝑘 )𝑔𝑘 + 𝜌𝑔 𝑔𝑘𝑡−۱ + 𝜐𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑡 +
,

همچنین مالیاتها تابعی از درآمدها و به شکل رابطه  ۴۹است که در آن 𝜏 کشش درآمدی
مالیات و 𝑏 نرخ مالیات است.
()۴۹

𝜏 𝑡𝑦 𝑇𝑡 = 𝑏.

در صورت بروز تکانه مثبت در مخارج یا تکانه منفی در درآمد دولت ،کسری بودجه ( 𝑡𝑑𝑏)
𝑏
𝑑𝑏𝜔 در نظر گرفته شود ،مابقی آن از طریق
روی میدهد .درصورتیکه سهم استقراض از مردم
بانک مرکزی تأمین خواهد شد .در این شرایط ،انباشت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
( 𝑡𝑔𝑑) برحسب مقادیر حقیقی طبق رابطه  ۵۰خواهد بود.
()۵۰

𝑑𝑔𝑡−۱
𝑡𝜋

𝑏
)𝑏𝑑𝑡 +
𝑑𝑏𝜔 𝑑𝑔𝑡 = (۱ −

 ۲.۵.۳ترازنامه بانک مرکزی
پایه پولی ( 𝑡𝐵𝑀) برحسب منابع شامل خالص داراییهای خارجی ( 𝑡𝑅𝐹) ،خالص بدهی دولت
( 𝑡𝐺𝐷) و بدهی بانکها ( 𝑡𝐶𝐷) است که با تقسیم اجزاء به شاخص قیمت  ،CPIبه شکل
رابطه  ۵۱خواهد بود.

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز طبق رابطه  ۵۲عبارتست از انباشت ذخایر
دوره قبلی و تراز تجاری.
()۵۲

𝑓𝑟𝑡−۱
𝑡𝜋

𝑓𝑟𝑡 = 𝑧𝑡 +

پایه پولی برحسب مصارف نیز طبق رابطه  ۵۳مجموع پول در گردش و ذخایر بانکها نزد
بانک مرکزی است.
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()۵۱

𝑡𝑐𝑑 𝑚𝑏𝑡 = 𝑓𝑟𝑡 + 𝑑𝑔𝑡 +

۵۷۸

سال دهم /شماره  /۳۴زمستان ۱۳۹۶

()۵۳

𝑡𝑑 𝑚𝑏𝑡 = 𝑚𝑡𝑐 + 𝑟𝑟.

 ۳.۵.۳سیاستگذاری پولی و ارزی
فرض می شود که بانک مرکزی ،در جهت رسیدن به اهداف خود ،نرخ رشد پایه پولی ( 𝑡𝑏𝑚𝑟)
در رابطه  ۵۴را با توجه به شکاف تولید و شکاف تورم ،به شکل رابطه  ۵۵تنظیم مینماید.
()۵۴

𝑡𝑏𝑚

−۱
𝜋

()۵۵

𝜋

𝑏𝑚𝑟𝜛)𝑡 ( .
𝜋

𝑦 𝜛 𝑡𝑦
𝑏𝑚𝑟

) (.
𝑦

𝑏𝑚 = 𝑡𝑏𝑚𝑟

𝑡𝜋𝑡−۱ /
𝜌 𝑟𝑚𝑏𝑡−۱
𝑏𝑚𝑟

)

𝑏𝑚𝑟

(=

𝑡𝑏𝑚𝑟
𝑏𝑚𝑟

با توجه به وجود نظام ارزی دوگانه در اقتصاد ایران ،فرض میشود که دو نرخ ارز متداول
است؛ یکی نرخ ارز مبادله ای و دیگری نرخ ارز بازار آزاد .نرخ ارز مبادلهای ( 𝑡̅𝑠) طبق رابطه
 ۵۶بر اساس یک فرآیند ) 𝐴𝑅 (۱تعیین میشود و نرخ ارز بازار آزاد ( 𝑡𝑠) نیز طبق رابطه  ۵۷با
توجه به دخالت بانک مرکزی در بازار بر اساس نسبت خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
به پایه پولی و فشارهای تورمی تعیین میشود.
()۵۶

) , 𝑢𝑡𝑠̅ ~𝑁(۰, 𝜎𝑠̅۲

()۵۷

̅̅̅̅̅̅ ) 𝑎𝜌 log 𝑠̅𝑡 = (۱ −
̅𝑠𝑡𝑢 log 𝑠 + 𝜌𝑠̅ log 𝑠̅𝑡−۱ +
𝜋
𝜋
𝑠𝜛)𝑡𝜋 ( .

𝑟𝑓𝜛 𝑡𝑏𝑚∕ 𝑡𝑟𝑓
𝑠

)

𝑠
( 𝑡−۱
𝑏𝑚∕𝑟𝑓 ( )𝜌𝑠 .
𝑠

=

𝑡𝑠
𝑠

با مشخص شدن ساختار و اجزاء مدل ،آخرین رابطه در الگوهای  DSGEدر خصوص
نحوه تسویه بازارها است که طبق رابطه  ۵۸تعیین می شود .شرط تسویه بازار داللت بر این
دارد که حاصل تولید غیرنفتی و ارزشافزوده حاصل از فروش نفت ،معادل مصرف،
سرمایهگذاری ،مخارج دولت ،خالص صادرات و کلیه هزینههای تعدیل ( 𝑡𝐶𝐴) است.

 ۴حل و ارزیابی الگو

با بهینه یابی توابع هدف هر یک از کارگزاران فوق ،نتیجه مجموعه روابط اقتصادی

بهدستآمده  ،سیستم معادالت تفاضلی غیرخطی تحت انتظارات عقالیی است که با استفاده
از تکنیک تقریب جواب الگو در محدوده تقریب بهصورت کاربردی محاسبه میشود .در این
پژوهش ،مجموعه معادالت با استفاده از روش اهلیگ  ،)۱۹۹۹( ۱خطی-لگاریتمی شدهاند.

Uhlig

1
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()۵۸

𝑡𝐶𝐴 𝑦𝑡 + 𝑒𝑡 . 𝑜𝑟𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝑔𝑡 + 𝑧𝑡 +

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

۵۷۹

در مرحله بعد ،کالیبراسیون مقادیر ورودی الگو ،پارامترهای ساختاری و حالت پایدار با
استفاده از اطالعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی  ۱۳۶۹-۹۴طبق جداول  ۱و  ۲پیوست
انجام شده است .مقایسه گشتاورهای حاصل از الگو با گشتاورهای موجود در دادههای دنیای
واقعی طی دوره زمانی فوق حاکی از موفقیت الگو در شبیهسازی اطالعات متغیرها در اقتصاد
ایران است.
اکنون میتوان آثار کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن بر ثبات مالی اقتصاد ایران را بررسی
کرد .با توجه به دولتی بودن ماهیت اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی ،برای این
بررسی ،آثار تکانه درآمدهای نفتی بر محیط اقتصادی در دو وضعیت با یکدیگر مقایسه
میشود .وضعیت پایه توصیفکننده تداوم شرایط موجود است .در این سناریو بررسی میشود
که بروز تکانه نفتی چه اثراتی بر متغیرهای اقتصاد کالن و بهطور خاص بر متغیرهای بخش
مالی دارد .در وضعیت جایگزین ،با معرفی مقام احتیاطی کالن و اعمال ابزارهای سیاستی،
مجدداً آثار تکانه درآمدهای نفتی بررسی می شود .مقایسه نوسانات متغیرها و توابع
عکس العمل دو سناریو ،آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کالن بر ثبات مالی اقتصاد ایران را نشان
خواهد داد.

 ۱.۴سناریوی پایه

بینبانکی میشود .کاهش نرخ بهره بینبانکی و افزایش قدرت وامدهی متقابالً بر هزینه
تسهیالت و حجم تسهیالت اثرگذاشته و نرخ بهره وامها را کاهش میدهد .درنتیجه تسهیالت
اعطایی به خانوارها و بنگاهها افزایش مییابد .بهعبارتیدیگر ،متعاقب شوک نفتی ،یک دوره
رونق اعتباری شکل میگیرد.
با افزایش درآمدهای ارزی نفت ،خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد و
فشارهای کاهشی بر نرخ ارز بازار آزاد وارد میکند .بنابراین ،واردات افزایش و صادرات کاهش
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فرض می شود یک تکانه مثبت به درآمدهای ارزی نفت به اندازه یک انحراف معیار به سیستم
اقتصادی وارد شود .آثار نهایی این تکانه بر متغیرهای مهم الگو ،در شکل  ۱ارائه شده است.
افزایش درآمد نفت با اثرگذاری بر بودجه دولت ،مخارج جاری و عمرانی دولت را افزایش داده
و تقاضای کل را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین افزایش مخارج عمرانی دولت ،با افزایش
موجودی سرمایه دولتی ،سبب افزایش تولید می شود .بهبود شرایط تولید ،با اثرگذاری بر
بخش مالی ،باعث کاهش انجماد داراییها و همچنین کاهش مطالبات معوق میشود .این
شرایط با بهبود ترازنامه بانکها ،باعث افزایش قدرت وامدهی آنها و درنتیجه کاهش نرخ بهره

۵۸۰
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یافته و تراز تجاری تضعیف می شود .در مجموع ،برآیند اثرات افزایش تولید ،افزایش تقاضا و
افزایش واردات ،منجر به کاهش اولیه تورم خواهد شد.
بهتدریج با کاهش آثار درآمدهای ارزی نفت ،فشارهای تورمی ناشی از رونق اعتباری ایجاد
میشود .بانک مرکزی بهمنظور کنترل پایه پولی ناشی از افزایش خالص ذخایر خارجی و کاهش
تورم ،سعی در محدود کردن پایه پولی و استقراض بانکها از بانک مرکزی دارد که درنتیجه
آن ،نرخ بهره بینبانکی افزایش مییابد .با افزایش این نرخ ،محدودیتهای اعتباری به شکل
افزایش نرخ بهره تسهیالت و کاهش تسهیالت اعطایی ،منجر به کاهش استخدام عوامل
تولید میشود .با کاهش سرمایهگذاری و کاهش تسهیالت اعطایی ،انجماد داراییها و
مطالبات معوق افزایش یافته که این شرایط با کاهش کیفیت ترازنامه بانکها ،باعث کاهش
قدرت وامدهی آنها میشود .بهعبارتدیگر ،رونق اعتباری دوره گذشته به خشکی اعتبار تبدیل
میشود.
در مجموع میتوان اینگونه بیان کرد که با بروز شوک درآمدهای نفتی ،در بخش مالی
یک سیکلی متشکل از دوره رونق اعتبار و متعاقب آن خشکی اعتبار روی داده است که هر دو
به معنای آسیبپذیری بخش مالی در مقابل این تکانه است.
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نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

۵۸۱

 ۲.۴سناریوی کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن

با مشخص شدن آثار تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصاد کالن و بهویژه نوسانات
متغیرهای بخش مالی در سناریوی پایه ،اکنون این وضعیت بررسی میشود که در صورت

استفاده از ابزارهای احتیاطی کالن ،آثار این تکانه در سناریوی جایگزین چه تغییراتی خواهد
داشت .بدین منظور  ،ابتدا مدل پایه که در بخش قبل معرفی شد ،با معرفی مقام احتیاطی
کالن و ابزارهای سیاستی آن گسترش مییابد.
با توجه به مبانی نظری و همچنین در نظر گرفتن ساختار مدل ،سعی شده است ابزارهای
احتیاطی کالن به نحوی در مدل لحاظ شود که هم متقاضیان اعتبار و هم عرضهکنندگان
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شکل  .۱آثار تکانه درآمدهای نفتی در سناریو پایه
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اعتبار را شامل شود .ازآنجاکه عمده مطالعات تجربی ،در یک بخش از بازار اعتبارات این
ابزارها را اعمال کرده اند ،اعمال ابزارهای احتیاطی در هر دو گروه ،از مزایای این تحلیل
محسوب میشود.
در گروه متقاضیان اعتبار فرض میشود نسبتی از درآمد که خانوار وامگیرنده بر اساس آن
میتواند وام اخذ نماید ( 𝐻 𝑉𝑇𝐿) و همچنین نسبتی از هزینههای استخدام عوامل تولید که
بنگاه بر اساس آن میتواند به اخذ وام اقدام کند ( 𝐹 𝑉𝑇𝐿) ثابت نیست و مقدار آن توسط مقام
احتیاطی کالن با توجه به شرایط بخش مالی و حقیقی تعیین میشود .بنابراین در روابط  ۵و
 ۱۸این نسبتها متغیر خواهند شد.
همچنین در گروه عرضهکنندگان اعتبار ،فرض می شود که عالوه بر نسبت ثابت کفایت
سرمایه (𝑟𝑎𝑐) بانکها ملزم به نگهداری میزانی از سرمایه بهعنوان سپر سرمایه مخالف سیکلی
( 𝐵𝐶𝐶) هستند .این میزان طی سیکل مالی تغییر میکند و ثابت نیست .این سپر در دوره
رونق اعتبار تشکیل می شود و در صورت بروز رکود آزاد میشود تا با تعدیل قدرت وامدهی
بانکها طی سیکل مالی ،نوسانات اعتبارات اعطایی کاهش یابد .این ابزار نیز بهعنوان سومین
ابزار از ابزارهای سیاست احتیاطی کالن در الگو استفاده میشود .بنابراین در روابط ۴۵ ،۴۱
و  ۴۶مقدار  carمتغیر و طبق رابطه  ۵۹تعیین میشود.
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𝑃𝑀𝐿 نیز تابع زیان
در رابطه  𝜆𝑦 ،۶۰اهمیت نسبی شکاف تولید برحسب شکاف اعتبار و 𝑡
مقام احتیاطی کالن است .نتایج بهینهیابی با استفاده از رویکرد کنترل بهینه ،به ازای مقادیر
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اکنون فرض می شود که مقام احتیاطی کالن و یا به عبارتی مقام ناظر بخش مالی واکنش
ابزارهای سیاستی را با توجه به شرایط بخش مالی و بخش حقیقی بهصورت بهینه تنظیم
مینماید .بدین منظور ،تابع زیانی برحسب شکاف اعتبارات و شکاف تولید به شکل رابطه ۶۰
تعریف میشود و سیاستگذار احتیاطی کالن نیز ،پارامترهای ابزارهای سیاستی در روابط ۶۱
تا  ،۶۳را بهمنظور حداقل کردن این زیان تعیین میکند.

۵۸۳

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران

مختلف اهمیت نماگرها و همچنین دامنه واکنش سیاستگذار حاکی از آن است که مقادیر
متناظر با حداقل زیان تابع هدف مقام ناظر به شرح روابط  ۶۴تا  ۶۶است.
𝑙𝑡𝑣h𝑡−۱ ۰٫۶۳ 𝑐𝑟𝑑𝑡_𝐺𝑎𝑝𝑡 −۲٫۰۰ 𝑦𝑡 −۱٫۴۹
( )
)
) (
𝑙𝑡𝑣h
𝑝𝑎𝐺_𝑡𝑑𝑟𝑐
𝑦
𝑙𝑡𝑣𝑓𝑡−۱ ۰٫۹۱ 𝑐𝑟𝑑𝑡_𝐺𝑎𝑝𝑡 −۱٫۵۵ 𝑦𝑡 −۰٫۳۰
) 𝑝𝑎𝐺_𝑡𝑑𝑟𝑐 ( ) 𝑓𝑣𝑡𝑙 (
)𝑦(
𝑐𝑐𝑏𝑡−۱ ۰٫۶۷ 𝑐𝑟𝑑𝑡_𝐺𝑎𝑝𝑡 ۲٫۰۷ 𝑦𝑡 ۱٫۴۰

()۶۴

(=

()۶۵

=

()۶۶

)𝑦(

) 𝑝𝑎𝐺_𝑡𝑑𝑟𝑐 (

)

𝑏𝑐𝑐

𝑡𝑙𝑡𝑣h

(=

𝑙𝑡𝑣h
𝑡𝑓𝑣𝑡𝑙
𝑓𝑣𝑡𝑙
𝑡𝑏𝑐𝑐
𝑏𝑐𝑐

اکنون با فعال شدن ابزارهای احتیاطی کالن ،میتوان آثار نهایی کاربرد آنها در ایجاد ثبات
مالی را بررسی کرد .وجود سیاستگذار احتیاطی کالن محیط جدیدی را تعریف میکند که
انتظار می رود با اعمال ابزارهای احتیاطی و کاهش نوسانات و رفتار موافق سیکلی متغیرهای
مالی ،بیثباتیها و آسیب پذیرهای این بخش را کاهش دهد .بنابراین ،آثار تکانه نفتی بر
متغیرهای اقتصاد کالن و باألخص بخش مالی ،مجدداً ارزیابی و با سناریوی قبلی مقایسه
میشود .در شکل  ۲آثار نهایی این تکانه در سناریوی وجود مقام احتیاطی کالن با خطوط
نقطهچین ( )MPو در سناریوی قبلی با خطوط ممتد ( )Baseمشخص شده است.
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الف -ابزارهای احتیاطی کالن و پولی
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ب -متغیرهای بخش مالی
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ج -عملکرد بخش مالی

نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران
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د -عملکرد بخش حقیقی
منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .۲مقایسه تکانه درآمدهای نفتی در دو سناریو پایه و کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن

مقایسه توابع عکس العمل متغیرها در دو سناریو حاکی از آن است که سیاستگذاری
احتیاطی کالن اثرات تکانه نفتی بر آسیبپذیری و بیثباتی بخش مالی را کاهش داده است.
اعمال ابزارهای احتیاطی کالن توسط مقام ناظر بخش مالی ،با کنترل رشد اعتبار و
افزایش سپر سرمایه بانکها در دوره رونق و همچنین با کاهش سپر سرمایه و آسان شدن

اعتبارات ( ،)crdtgapانجماد داراییها ( )phiو مطالبات غیرجاری ( )sigmaاز نوسان
کمتر و ثبات بیشتری برخوردار باشد.
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شرایط اعطای اعتبار در دوره رکود ،شدت رفتار موافق سیکلی متغیرهای بخش مالی را کاهش
داده است .بهعبارتدیگر ،از یک سو در رونق ،رشد شدید اعتبار کنترل میشود و از سوی
دیگر در دوره رکود از بروز خشکی اعتبار و تنگناهای مالی جلوگیری میشود.
بهطور خاص ،طبق شکل  -۲الف ،اعمال ابزارهای احتیاطی کالن ( ltvf ،ltvhو )ccb
منجر به کاهش نوسانات نرخهای بهره ( rh ،rcو  )rfو اعتبارات اعطایی ( lf ،lhو  )lدر
شکل -۲ب شده است .کاهش نوسانات این متغیرها نیز سبب میشود که در شکل -۲ج
عملکرد بخش مالی برحسب شاخصهای نسبت مصارف به منابع بانکی ( ،)ldrشکاف
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همچنین ،با اعمال سیاستهای احتیاطی کالن و کاهش بیثباتی بخش مالی ،به دلیل
تعامل بخش حقیقی و مالی ،انضباط پولی افزایش یافته و عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود
مییابد .همانگونه که در شکل -۲د مالحظه میشود ،سیاستگذاری احتیاطی کالن سبب
کاهش نوسانات تورم ( ،)piتولید ( ،)yنرخ ارز ( )sو تراز تجاری ( )nxو همچنین پایه پولی
( )mbدر شکل -۲الف میشود.
این نتایج حاکی از آن است که استفاده از ابزارهای احتیاطی کالن ،با کاهش بیثباتی
بخش مالی و همچنین کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد ،منجر به بهبود
عملکرد اقتصاد کالن و افزایش رفاه عمومی میشود.

 ۵نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
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یکی از موضوعاتی که با تکرر بحرانهای مالی ،بهویژه بعد از بروز بحران مالی  ۲۰۰۸و اثرگذاری
بر بخش حقیقی اقتصادها مطرحشده استفاده از سیاستهای احتیاطی کالن با هدف برقراری
ثبات مالی توسط مقام ناظر بخش مالی است .در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی اخیراً از محل
مؤسسات پولی و اعتباری به واسطه تضعیف ساختار ترازنامه و کاهش کیفیت دارایی بانکها
تهدید شده است؛ بهگونهای که با افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی ،افزایش استقراض
بانکها از بانک مرکزی ،افزایش مطالبات معوق و افزایش انجماد داراییهای بانکی،
آسیبپذیری بخش مالی افزایش یافته و بیشازپیش ضرورت وجود مقام احتیاطی کالن و
اعمال ابزارهای سیاستی بهمنظور ایجاد ثبات مالی را برجسته کرده است .به همین جهت در
این مقاله به بررسی نقش سیاستهای احتیاطی کالن در ثبات مالی اقتصاد ایران پرداخته
شده است .بدین منظور ،پس از تعریف سیاستهای احتیاطی کالن و معرفی اهداف و
ابزارهای آن ،الگویی نظری مبتنی بر الگوی  DSGEبرای نشان دادن تعامل بین بخش مالی
و حقیقی اقتصاد ایران با لحاظ مقام احتیاطی کالن ارائه شده است.
با توجه به اینکه در بخش مالی اقتصاد ایران ،نظام بانکی سهم باالیی در تأمین مالی به عهده
دارد ،در مدلسازی بخش مالی با تأکید بر نظام بانکی شرایط خاص بانکها مانند وجود حجم
باالی مطالبات معوق ،انجماد داراییها و بدهی به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
همچنین ،در بخش مالی مقام احتیاطی کالن برای اعمال ابزارهای سیاستی ،نسبت وام به
ارزش و نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی را با توجه به شرایط بخش مالی و حقیقی اقتصاد
و با رویکرد حداقل شدن تابع زیانی برحسب شکاف اعتبارات و شکاف تولید بهصورت بهینه
تعیین میکند.
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۵۸۷

در مرحله بعد ،مقادیر ورودی الگو و پارامترهای آن بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران
طی دوره  ۱۳۶۹-۱۳۹۴تعیین و اعتبار الگو ارزیابی شده است .نتایج حاصل از بهینهیابی و
توابع واکنش الگو حاکی از آن است که اعمال سیاستهای احتیاطی کالن با کاهش رفتار
موافق سیکلی متغیرهای مالی ،آسیبپذیری بخش مالی را برحسب شاخصهای عملکردی
مانند نسبت وام به سپرده ،مطالبات معوق و داراییهای منجمد کاهش میدهد .همچنین،
با کاهش آسیبپذیری و بی ثبات بخش مالی ،به دلیل تعامل دو سویه بخش مالی و بخش
حقیقی ،نوسانات متغیرهای کالن نیز مانند تورم و تولید کاهش یافته و در مجموع رفاه
عمومی افزایش مییابد.
با توجه به اثربخشی سیاستهای احتیاطی کالن در ایجاد ثبات مالی ،پیشنهاد میشود
بهمنظور کاهش آسیب پذیری بخش مالی و جلوگیری از آثار سوء آن بر بخش حقیقی اقتصاد
ایران ،مقام احتیاطی کالن در بخش مالی نهادینه شود؛ تا با تعریف هدف ثبات مالی و استفاده
از ابزارهای سیاستی ،ضمن بهبود ثبات مالی و عملکرد اقتصاد کالن ،رفاه جامعه نیز افزایش
یابد .بر این اساس ،یکی از سؤاالتی که بهعنوان مسائل تحقیقاتی آتی مطرح میشود ،چارچوب
نهادی و قانونی تعامل مقام احتیاطی کالن با سیاستگذاران اقتصاد کالن و باألخص مقام
پولی است.
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