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در مطالعه حاضر ،به بررسی آثار نامتقارن تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و تکانههای
سیاست پولی در بیثباتی مالی در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی
غیرخطی ( )NARDLطی دورٔه  ۱۳۹۵:۳-۱۳۷۰:۲پرداخته شده است .بدین منظور ،سه مدل
برآورد شده است که در مدل اول به بررسی آثار نامتقارن تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و
در دو مدل بعدی آثار نامتقارن تکانههای سیاست پولی بررسی شده است .نتایج مدل اول نشان
میدهد که تکانٔه مثبت بیثباتی مالی اثر منفی و تکانٔه منفی بیثباتی مالی اثر مثبت در رشد اقتصادی
دارد .در مدل دوم هم نتایج نشان میدهد که تکانٔه مثبت نرخ بهره اثر منفی و تکانٔه منفی نرخ بهره
اثر مثبت بر بیثباتی مالی دارد .نتایج مدل سوم هم بیان میکند که تکانٔه مثبت رشد نقدینگی اثر
مثبت و تکانٔه منفی رشد نقدینگی اثر منفی در بیثباتی مالی دارد .در نهایت ،نتایج نشان میدهد که
نرخ ارز و مخارج دولت اثر مثبت و معنادار و رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار در بیثباتی مالی دارد.
با توجه به نتایج ،اثر مخارج دولت در بیثباتی مالی در دو مدل دوم و سوم متفاوت است که دلیل
آن بهکار بردن ابزار سیاست پولی متفاوت در دو مدل است؛ بنابراین ،اثر مخارج دولت در بیثباتی
مالی بسته به نوع سیاست پولی میتواند متفاوت باشد .همچنین ،نتایج آزمون والد هم نشان میدهد
که اثر تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و اثر تکانههای نرخ بهره در بیثباتی مالی هم در
کوتاهمدت و هم در بلندمدت نامتقارن است .همچنین ،اثر تکانههای رشد نقدینگی در بیثباتی مالی
در کوتاهمدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است.
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international Banking Crisis
Savings and Loans (S&L) Crisis
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در  ۴۰سال گذشته ،اقتصاد جهانی چندین بحران مالی و دورههای استرس مالی باال را تجربه
کرده است؛ ازجمله دورههای استرس مالی باال بحران بانکی بینالمللی ۱سال  ،۱۹۷۷بحران
پسانداز و وام ۲سال  ،۱۹۸۴بحران مالی آسیا سال  ،۱۹۹۸و بحران وام مسکن ۳سال ۲۰۰۷
است .در طول اکثر این بحرانها ،سیاستگذاران سیاستهای پولی انبساطی 4را برای کاهش
استرس مالی و کمک به حرکت اقتصاد جهت بهبود شرایط رشد تولید ناخالص داخلی اعمال
کردند .همچنین بحران مالی اخیر ،بر شرایط بازار مالی که برای درک رشد و شکلگیری
واکنشهای بعدی سیاست جهت حمایت از رشد الزم است ،تأکید میکند؛ بنابراین ،این
تحوالت موجب عالقهمندی سیاستگذاران به درک بهتر از تأثیر بخشهای باالی استرس
مالی در مکانیسم انتقال سیاست پولی و اقتصاد کالن شده است (فرای مککیبین و ژانگ،5
.)۵۰۸۲ :۲۰۱۶
استرس در ساختار مالی و اقتصادی کشور ،برای تحلیل و پیشبینی فعالیتهای اقتصـادی
بسیار بااهمیت است .بهویژه زمانی که با سرایت بحران به بخش واقعی اقتصاد ،رشد اقتصادی
کاهش و نـرخ بیکـاری افـزایش مییابد .استرس مالی شرایطی است که منجر به ناتوانی
مؤسسهها ،بنگاههای تولیدی ،و خانوارهـا در انجـام دادن تعهـدات خـود و از دست دادن
توانایی تخصیص منابع مالی تحت اختیارشان میشود .استرس مالی نیز به گسترش بیثباتی
مالی منجر شده و با اختالل در عملکرد نظام مالی به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی آسیب
میرسـاند (کاردارلی و همکاران.)۲۰۱۱ ،6
همچنین ،افزایش در استرس مالی باعث افزایش نااطمینانی و بیثباتی ارزش داراییهای
مالی شده است که میتواند بـه افـزایش نوسان در قیمت داراییها منجر شود .نوسانهای
قیمتی ضـمن محتـاط کـردن بیشـتر بنگـاههـا ،موجب بـهتـأخیر انـداختن تصمیمهای مهم
دربارٔه سرمایهگذاری یا استخدام نیروی کار تا زمان رفع نااطمینانی میشود .عالوهبراین،
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Hakkio & Keeton
accommodative monetary policy
3 buildup of financial fragilities
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اسـترس مالی موجب اتخاذ استانداردهای اعتباری توسط بانکها شده و از ایـن طریـق کـاهش
فعالیـتهـای اقتصـادی را سـبب میشود .یکی از دالیلی که سرمایهگذاران درخواست بازده
بیشتری روی اوراق بدهی یـا سـهام (در دوران بحـران مـالی) میکنند ،این است که بانکها
تمایل کمتری به قرض دادن دارند (هاکیو و کیتون.)۲۰۰۹ ،۱
وجود بحران در سیستم مالی بهمعنای وجود بحران در نهادهای مالی (نظیر بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی) و همچنین در بازارهای مالی (نظیر بازار سرمایه) است .همٔه
کشورهای جهان با هر سطحی از پیشرفت و توسعه ،نوسانات و گاهی بحرانهای مالی را در
نظام مالی خود احساس میکنند .بانک مرکزی بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی نقشی
مهم را در ایجاد ثبات در نظام مالی ایفا میکند .بانک مرکزی از دو جهت وظایف پولی و
نظارتی در بسترسازی زمینه برای کنترل بحرانهای مالی محتمل از ابزار نرخ بهره استفاده
میکند .در نظام بانکی ،تعیین نرخ بهرٔه پایٔه بانک مرکزی جایگاهی ویژه دارد ،زیرا در
تجزیهوتحلیل پولی ،نرخ بهره عنصری اساسی در مکانیسم سیاستهای پولی بهشمار میآید.
در نظام متکی بر بازا ر ،نرخ بهره از طریق عرضه و تقاضای وجوه تعیین میشود ،ولی
سیاستگذاران پولی از طریق کنترل عرضٔه پول در نرخ بهره تأثیرگذارند .نوسانات نرخ بهره
از طریق فرایندهای موسوم به مکانیسم انتقال به متغیرهای اقتصادی منتقل میشود .بدین
ترتیب ،نوسانات نرخ بهره منجر به اختالل در بازار پول میشود و سپس به بازار سرمایه و در
نهایت کل اقتصاد سرایت میکند .ازاینرو ،ابزار نرخ بهره و چگونگی تعیین آن نقشی بنیادین
در مواجهٔه اقتصاد با بحرانهای مالی دارد.
با توجه به مطالب گفتهشده ،میتوان بیان کرد که این روابط احتماالً غیرخطی است.
ازیکطرف ،به نظر میرسد اگر سیاست پولی مناسب ۲پایدار باشد ،باعث تقویت شکنندگیهای
مالی ۳یا افزایش شفافیت مالی میشود .از طرف دیگر ،ایجاد چنین شرایط مالی با استفاده از
سیاست پولی از طریق سیاستهای «تکیه به باد» 4دشوار است .به نظر میرسد مکانیسم
انتقال سیاست پولی به تولید بهنوبٔه خود وابسته به بهبود بخش مالی (در اطراف بحران
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financial stress episodes
stimulative policies
3 non-neoclassical
4 Saldías
5 Nonlinear AutoRegressive Distributed Lag, NARDL
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استرس مالی ،۱سیاستهای تحریکآمیز ۲توسط بانکهای مرکزی که نیاز به کاهش شدید
سیاستها نسبتبه زمان عادی است) به روش غیرخطی است؛ بهاحتمالزیاد ،علت آن
اختالل در مکتب غیرنئوکالسیکها ۳از کانالهای انتقال سیاست پولی است (سالدیاز،4
.)۵ :۲۰۱۷
همچنین در راستای مطالب فوق ،میتوان استدالل کرد که ممکن است بیثباتی مالی
اثری قابلتوجه در رشد اقتصادی و سیاست پولی اثری قابلتوجه در بیثباتی مالی داشته باشد
و آگاهی از این موضوع و میزان آن از اهمیت زیادی برای برنامهریزان و سیاستگذاران
برخوردار است .از سوی دیگر ،این اثرگذاری لزوماً بهصورت خطی نیست و میتواند بهصورت
غیرخطی اتفاق بیفتد و این ارتباط در بیشتر مطالعات در نظر گرفته نشده است .لذا چگونگی
تأثیرگذاری بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و سیاست پولی در بیثباتی مالی نیازمند بررسی
تجربی در ایران است ،برای این منظور ،مطالعٔه حاضر به بررسی آثار نامتقارن بیثباتی مالی
در رشد اقتصادی و سیاست پولی در بیثباتی مالی در ایران با استفاده از الگوی نامتقارن
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی  5طی دورٔه زمانی ۱۳۹۵:۳-۱۳۷۰:۲میپردازد.
در این راستا ،ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی میشود و سپس به مرور برخی از
مطالعات مرتبط پرداخته خواهد شد.
ساختار کلی پژوهش به این صورت است که در بخش دوم مبانی نظری مرتبط با موضوع،
در بخش سوم پیشینه مطالعات ،در بخش چهارم ،پنجم و ششم به ترتیب به روش پژوهش،
معرفی مدل پژوهش و برآورد مدل و تحلیل نتایج و درنهایت ،در بخش آخر نتیجهگیری ارائه
خواهد شد.
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استرس مالی عبارت است از شرایطی که در آن بازارهای مالی و اقتصاد بهاحتمالزیاد با
آشفتگی مالی مواجهاند (ایلینگ و لیو .)۲۰۰۶ ،۱همچنین در تعریفی دیگر ،از استرس مالی
بهعنوان اختالل در عملکرد نرمال بازارهای مالی یاد میشود (هاکیو و کیتون۲۰۰۹ ،؛ لویز و
ولدیس۲۰۱۳ ،۲؛ اکینچی .)۲۰۱۳ ،۳استرس مالی ناشی از تکانهها و ساختار مالی آسیبپذیر
است؛ لذا هرچه شکنندگی مالی (ضعف در شرایط و ساختار مالی) بیشتر باشد ،نهتنها خود
بلکه با تأثیر ورود تکانهها به بازار و تکثیر و تقویت آن از طریق افزایش زیان مالی ،ریسک
(افزایش احتمال زیان مورد انتظار) و نااطمینان در بازار ،موجب افزایش استرس شده و با
افزایش هزینٔه اعتبار و ایجاد نااطمینان در مؤسسات مالی و سرمایهگذاران ،موجب ایجاد روند
نزولی در اقتصاد میشود (سویک و همکاران۲۰۱۳ ،4؛ هاکیو و کیتون.)۲۰۰۹ ،
در رژیمها شاخص استرس مالی 5معیار نشاندهندٔه بیثباتی مالی است که دربرگیرندٔه
منابع مختلف استرس مالی شامل نوسانات شدید در بازارهای مالی ،شاخصهای استرس در
بخش بانکی ،و یا نوسانات شدید نرخ ارز است .با توجه به نزدیکی رکود به زمانهای استرس
مالی باالتر ،شناسایی رژیمها با کاهش فعالیتهای اقتصادی صورت میگیرد ،اما اطالعات از
بازارهای مالی در زمانهای واقعی بهآسانی قابلدسترس است ،درحالیکه دسترسی به
شاخصهای اقتصادی با تأخیر است .عالوهبراین ،استرس مالی در میان مجموعهای از
متغیرهای درونزا نیز وجود دارد ،بهطوریکه تغییر در استرس مالی میتواند به تغییر از یک
رژیم به رژیم دیگر کمک کند (آفونسو و همکاران.)۳۹۷ :۲۰۱۷ ،6

 ۲.۲منابع بیثباتی مالی

Illing and Liu
Louzis and Vouldis
3 Ekinci
4 Cevik et al.
5 Financial Stress Index, FSI
6 Afonso et al.
1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

منابع ممکن بیثباتی مالی عبارتاند از الف -کاهش شفافیت :بهعلت آنکه بخشی قابلتوجه
از فعالیتهای بانکها خارج از چهارچوب ترازنامه صورت میگیرد ،سرمایهگذاران و ناظران
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 ۳.۲بیثباتی مالی و فعالیتهای اقتصادی

net worth
external finance premiums
3 funds
4 banks’ capital base
5 Tobin’s q mechanism
1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

دسترسی به تأمین مالی یکی از کانالهای اصلی تأثیر استرس مالی در فعالیت اقتصادی است.
استرس مالی باال میتواند به کاهش دسترسی به تأمین مالی توسط شرکتها و خانوارها منجر
شود ،زیرا چشمانداز اقتصادی از بین میرود و قیمت داراییها کاهش مییابد؛ این اتفاق از
طریق مکانیسمهای مختلف رخ میدهد .از دیدگاه وامگیرندگان ،مکانیسم شتابدهندٔه مالی
نشان میدهد زمانیکه تکانٔه مالی ناشی از کاهش ارزش خالص ۱منجر به کاهش قیمت
داراییها و چشمانداز اقتصادی میشود ،حق بیمٔه دارایی خارجی ۲افزایش مییابد ،زیرا
وامدهندگان میدانند چنانچه سرمایهگذاری مخاطرهآمیزتر باشد ،سود انتظاری کمتری
دارند .هزینههای باالتر از منابع مالی ۳پسازآن ،دسترسی به تأمین مالی موردنظر را کاهش
میدهد و موجب کاهش هزینههایی میشود که در مقایسه با تکانٔه اولیه پایدارتر است .در
ضمن ،بانک سرمایه و کانالهای وامدهی بانک بر نقش وامدهندگان تأکید میکنند.
تکانههای مالی ناشی از پایگاه سرمایٔه بانکها 4از طریق کاهش سود ،زیان وامهای موجود،
و سایر داراییها بر ترازنامههایشان ،آنها را مجبور به کاهش بدهیها میکند .این امر باعث
میشود تا شرکتها مخارج سرمایه و خانوارها را بهمنظور کاهش هزینهها کاهش دهند .در
بازار سهام ،مکانیسم  qتوبین 5نشان میدهد که چگونه بیثباتی مالی در حقوق صاحبان سهام
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بانکی به این اطالعات دسترسی ندارند؛ لذا ،این مسئله باعث کاهش شفافیت میشود؛ ب-
پویاییهای بازار :جهانی شدن تأمین مالی و افزایش اتکای تعداد زیادی از بنگاهها ،برای تأمین
مالی به بازارهای اوراق بهادار بهجای بانکها پویاییهای بازار را متحول کرده است؛ ج-
ریسک بیتوجهی :نااطمینانیهای جدیدی که بهطور ذاتی در پویاییهای بازار وجود دارد،
باعث ایجاد انگیزه در مشارکتکنندگان بازار خصوصی میشود تا فعالیتهای خود را در مقابل
ریسکهای نوسانات شدید قیمت و تغییرات در نقدینگی بازار حفاظت کنند .بخش عمومی
نیز برای رفع بحران در بازار مداخله کرده و نظم بازار را برهم میزند؛ و د -ریسک سیستمی:
ریسک سیستمی ممکن است از بخش بانکی به بازارهای سرمایه و اوراق مشتقه منتقل شود
و سیستمهای تسویٔه خصوصی و اتاقهای پایاپای را نیز دربرگیرد (نادعلی.)۱۳۹۴ ،

۳۰۳
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تأثیر میگذارد و فعالیت اقتصادی را سرکوب میکند .این مکانیسم رابطهای مثبت بین قیمت
سهام و سرمایهگذاری با تقسیم ارزش بازار شرکتها بر هزینٔه جایگزینی کاالهای سرمایهای
ایجاد میکند؛ ازآنجاییکه قیمت سهام در دورههای بیثباتی کاهش مییابد ،ارزش بازار
شرکتها نسبتبه هزینٔه کاالهای سرمایه آنها نیز کاهش مییابد؛ بنابراین ،شرکتها به سهام
بیشتری نسبتبه دورههای زمانی که ارزش بازارشان باالتر است ،نیاز دارند .این باعث افزایش
منابع مالی در بازارهای سهام و کاهش هزینههای سرمایهگذاری میشود (تنگ و کویک،۱
.)۵۱۷۰ :۲۰۱۵
همچنین ،بیثباتی مالی و استرس مالی از طریق تشدید استانداردهای اعتباری بانکها
باعث کند شدن فعالیتهای اقتصادی میشود .عواملی وجود دارد که باعث میشود
سرمایهگذاران به تقاضاهای باالتر برای بازدهی بدهی و یکسانسازی در طول دورههای بحران
مالی پاسخ دهند ،درحالیکه بانکها تمایل کمتری دارند .در چنین موقعیتهایی بانکها به
قطع فرایند وامدهی از دو روش اقدام خواهند کرد -۱ :نرخ بهره را به نرخ وامهای جدید
افزایش میدهند و آن را برای وامگیرندگان بهمنظور جذب وام کمتر قرار میدهند .چنین
افزایشی در نرخ وامها باید همان اثر را در مخارج کسبوکار و خانوارها بهصورت افزایش هزینٔه
اعتبارات در بازارهای سرمایه داشته باشد ،و  -۲بانکها حداقل استاندارد اعتباری را افزایش
میدهند تا شرایط وامدهی برای وامگیرندگان سختتر شود .چنین محدودیتهایی از
استانداردهای اعتباری که ناشی از افزایش در نرخهای وام است ،منجر به کاهش اضافی در
مخارج میشود (کاردارلی و همکاران.)۷۹ :۲۰۱۱ ،
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نقطه شروع در تعامل بین سیاستهای پولی و سیاستهای احتیاطی کالن این است که
اهداف متفاوتی را دنبال میکنند ،بهطوریکه سیاستهای پولی برای ثبات قیمت و تولید و
سیاستهای احتیاطی کالن برای ثبات مالی بهکار گرفته میشود .بااینوجود ،اجرای هر
سیاست میتواند «آثار جانبی »۳در اهداف سیاست دیگر داشته باشد .حالت ایدهآل زمانی
است که هر دو سیاست بهصورت کامل به اهداف مدنظر دست یابند؛ بهطوریکه در این حالت
نتایج بهتری را نسبتبه حالت وجود فقط یکی از این سیاستها (یعنی سیاست پولی یا کالن)
بهدست میدهد (شکل .)۱

۳۰۴
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ثبات مالی

ثبات قیمت
ثبات تولید

ثبات تولید
رشد متوازن

شکل  .۱تعامل بین سیاستها و اهداف .مأخذ :نیر و کانگ)۲۰۱۶( ۱

 ۱.۴.۲کانالهای اثرگذاری سیاست پولی در بیثباتی مالی
 .۱کانال ترازنامٔه وامگیرنده :۳همانطور که مشخص است کاهش ارزش پول تقاضای اعتبار
را تحریک میکند .ازآنجاییکه نرخهای پایینتر بهره ممکن است هم توانایی پرداخت

Nier and Kang
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3 Borrower balance sheets channel
1
2
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بهطور خاص سه استدالل در این تعامل است:
اوالً ،سیاست پولی میتواند آثار جانبی بر ثبات مالی داشته باشد .بااینحال ،سیاست
احتیاطی کالن میتواند با تضعیف این آثار جانبی ،فضای بیشتری را برای مانور سیاست پولی
جهت دستیابی به اهداف اصلی خود فراهم کند.
ثانیاً ،تشدید ۲ابزارهای سیاستهای احتیاطی کالن میتواند آثار جانبی بر تولید را تعدیل
کند .اما ،تا زمانی که سیاست پولی مؤثر باشد ،میتواند مانع این اثرگذاری شود.
ثالثاً ،سیاستهای احتیاطی کالن میتواند بافرهایی را ایجاد کند که باعث کاهش
دورههای استرس مالی شود .چنین سیاستی میتواند به باز نگهداشتن انتقال سیاست پولی
کمک کند و از اثربخشی سیاست پولی در صورت بروز چنین استرسی مراقبت کند (نیر و
کانگ.)۲۷ :۲۰۱۶ ،
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بدهی ۱و هم قیمت داراییهای ارائهشده بهعنوان وثیقه را افزایش دهد ،پایین بودن نرخ
بهره میتواند وامگیرندگان را وادار به گرفتن اهرمهای بیشتر کند که به چنین اثری گاه
«کانال ترازنامٔه وامگیرنده» سیاست پولی گفته میشود .مطالعاتی ازجمله برنانکه و
همکاران )۱۹۹۶( ۲و جیمز و همکاران )۲۰۱۲( ۳بیان میکنند که نرخهای پایینتر بهره
4
باعث میشود که وامگیرندگان بدهی بیشتری بگیرند؛ درحالیکه چیکارِلی و همکاران
( )۲۰۱۰بیان میکنند سیاست پولی انقباضی ارزش وثیقه را کاهش میدهد و درنتیجه
باعث کاهش دسترسی وامگیرندگان به وامهای جدید میشود.
 .۲کانال نکول :5تشدید نرخ بهره میتواند در کیفیت اعتبار وامگیرندگان تأثیر منفی بگذارد
و منجر به افزایش نرخهای نکول باالتر که میتواند بحران را تسریع کند ،شود (آلن و
گیل ۲۰۰۰ ،6؛ ایلینگ۲۰۰۷ ،؛ گودهارت و همکاران .)۲۰۰۹ ،۷کانال تشدید سیاست
پولی از طریق چندین مکانیسم عمل میکند .سیاست تشدید نرخ بهره بار بازپرداخت
بدهی ۸را خصوصاً برای وامگیرندگان با نرخ متغیر افزایش میدهد .همچنین افزایش
نرخ بهره با تأثیرگذاری در فعالیت اقتصادی ،بهطور کلی جریان درآمد و ظرفیت
بازپرداخت وام را کاهش میدهد .باالخره افزایش نرخ بهره میتواند ارزش خالص
وامگیرنده را کاهش دهد و از این طریق باعث کاهش دسترسی به اعتبار کوتاهمدت شود
و ریسک نکول بدهیهای موجود را افزایش دهد (گرتلر و گیلکریست.)۱۹۹۴ ،۹
 .۳کانال ریسکپذیری :با وجود کانال ریسکپذیری ،سیاست پولی انبساطی منجر به
افزایش ریسکپذیری بانکها و بنابراین ،عرضٔه وامهای ریسکی میشود .درنتیجٔه این
اقدام ،استحکام نظام بانکی بهخطر میافتد و ممکن است نظام مالی با بیثباتی روبهرو
شود .رشد فعالیتهای واقعی اقتصاد در گرو تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری است.
نظام بانکی در تمام دنیا نقشی مهم در تأمین مالی دارد ،بهتبعِ آن ،در اقتصاد ایران نیز
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بانکها سهمی مهم را در تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری ایفا میکنند .ازاینجهت،
وجود کانال ریسکپذیری سیاست پولی با ایجاد اختالل در استحکام نظام بانکی ،تأثیر
منفی در فعالیتهای واقعی اقتصاد دارد ،زیرا یکی از پیامدهای منفی ریسکپذیری عرضٔه
وامهای ریسکی و افزایش احتمال بازپرداخت نشدن وام و درنتیجه کاهش توان وامدهی
بانکها برای پروژههای سرمایهگذاری است.
 .۴کانال انتقال ریسک :۱ازآنجاکه سرمایهگذاری بانکها کوتاهمدت اما وامدهی آنها
بلندمدت است ،افزایش در نرخ سیاست میتواند حاشیٔه واسطهگری را کاهش داده و
وامدهندگان اصلی ،بهویژه واسطهها با سرمایٔه کم ،را بهسمت ریسک بیشتر سوق دهد.
این کانال ممکن است قبل از بحران ،هنگامی که اهرمهای واسطهای قبلی زیاد و رقابت
انتقال نرخهای سیاست به نرخ وامدهی محدود است ،قویتر باشد (دلآریشیا و
همکاران .)۲۰۱۵ ،۲بهطورکلی ،در جایی که افزایش نرخهای کوتاهمدت منجر به مسطح
شدن (یکنواخت شدن) منحنی بازده میشود ،میتواند بانکها را بهدنبال ریسک
درجهتِ حفظ سود سوق دهد (مروش و نیر.)۲۰۱۰ ،۳
 .۵کانال قیمت دارایی :نرخ بهرٔه پایین باعث افزایش قیمت داراییها ازجمله قیمت امالک
و مستغالت میشود که این امر بهنوبٔه خود میتواند منجر به افزایش بیشتر قیمت اهرم
و دارایی شود .افت قیمت دارایی این سیستم را در معرض استرس مالی قرار میدهد؛
اثری که «مکانیسم شتابدهندٔه مالی» شناخته میشود.
 .۶کانال نرخ ارز :بهطورکلی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای کوچک باز ،افزایش نرخ
بهره میتواند باعث اختالف نرخ سیاست با اقتصادهای پیشرفته شود؛ این امر میتواند
منجر به تجارت و جذب سرمایههای ورودی شود و از این طریق ارز را تحسین میکند
(هاهم و همکاران .)۲۰۱۲ ،4افزایش نرخ ارز بهنوبٔه خود میتواند باعث ایجاد انگیزه
برای اهرم و استقراض بیشازحد به ارز خارجی شود و زمینه را برای آثار خارجی 5نرخ
ارز در مرحلٔه استهالک فراهم کند (برونو و شین۲۰۱۲ ،6؛ هاهم و همکاران.)۲۰۱۲ ،
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استرس مالی و بیثباتی مالی از سه طریق میتواند در رشد اقتصادی اثرگذار باشد:
 .۱افزایش بیثباتی و نااطمینانی در قیمت داراییهای مالی و چشمانداز اقتصادی .دو نوع
نااطمینانی باعث استرس مالی میشود :یکی نااطمینانی در ارزش داراییها و دیگری
نااطمینانی در رفتار سایر سرمایهگذاران که این دو نوع نااطمینانی به افزایش قیمت
داراییها منجر میشود .مطالعات تجربی حاکی از آن است که اینگونه نوسانات تا زمان
رفع شدن نااطمینانی باعث میشود بنگاهها محتاطانه عمل کنند و تصمیمهای
سرمایهگذاری و استخدام بهتأخیر بیفتد؛ لذا تا وقتیکه خانوارها و کسبوکارها به این
نوسانات واکنش نشان میدهند ،فعالیتهای واقعی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی
کاهش مییابد.
 .۲افزایش بیثباتی مالی و استرس مالی میتواند از طریق افزایش مخارج مالی کسبوکار و
خانوارها ،فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .ازجمله عوامل تأثیر
گذار نرخ بهره در بدهی کسبوکار و بدهی مصرفکننده افزایش کیفیت ،افزایش
نقدینگی ،و افزایش نامتقارن اطالعات در بازارهای سرمایه است .همچنین ،استرس
مالی میتواند هزینههای بنگاه برای گرفتن مجوزهای جدید را افزایش دهد .چنین
افزایشهایی در هزینٔه مالی باعث مـیشـود هزینههای کسبوکار و خانوارها کاهش یابد،
با وجود اینکه فعالیتهای اقتصادی همچنان ادامه دارد.
 .۳استرس مالی که میتواند باعث کند شدن فعالیتهـای اقتصـادی و کاهش رشد اقتصادی
شـود؛ این اثرگذاری از طریـق افزایش استانداردهای اعتباری بانکهاست (کاردارلی و
همکاران.)۲۰۰۹ ،

 ۶.۲رویکردهای اثر سیاست پولی در بیثباتی مالی
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دو رویکرد مکمل ۱در مورد اثر سیاست پولی در بیثباتی مالی وجود دارد .رویکرد اول
تجزیهوتحلیل قسمتهایی از سیاستهای پولی بیقاعده ۲و کانالهای احتمالی ریسکپذیری
است؛ ازجمله مطالعٔه آدریان و لیانگ )۲۰۱۶( ۳بیانگر این است که همسازی 4سیاست پولی
می تواند فشار و استرس مالی را کاهش دهد و شرایط مالی را بهبود بخشد ،از طرف دیگر،
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ممکن است موجب آسیبپذیریهای مالی و خطرهای نظام مالی در بلندمدت شود .رویکرد
دوم مربوط به مدلهای غیرخطی است .مطالعات در این رویکرد بررسی میکند که چگونه
تکانههای سیاست پولی میتواند رویدادهای استرس مالی را در رژیمهای مختلف مالی افزایش
یا کاهش دهد.
بخش عمده ای از ادبیات تجربی پس از بحران ،مربوط به رویکرد دوم است .آدریان و
لیانگ ( )۲۰۱۴و بوریو و ژو )۲۰۱۲( ۱چهارچوبی مفهومی مطرح میکنند که در آن ،اهداف
سیاست پولی اهداف ثبات مالی (ازجمله قیمتگذاری ریسک ،نسبت بدهی به دارایی خالص،۲
سررسید ،۳عدم انطباق نقدینگی ،4همپیوندی ،5و پیچیدگی در سیستم مالی) را مستقل از
تولید و تورم آن قرار نمیدهد .در این چهارچوب ،نظام مالی نهتنها شامل بخش بانکی بلکه
شامل بازار دارایی ،بخش بانکی سایهای ،6و بخش غیرمالی هم است .اسمیتس)۲۰۱۴( ۷
نمونههای بیشتری از رویکردهای نظری در ادبیات را ارائه میدهد و کاربردهای تجربی را
معرفی میکند.
۸
تعدادی از مطالعات هم ،بر بخش بانکی تمرکز دارند .آنجلونی و همکاران ( )۲۰۱۵نشان
میدهند که کاهش نرخهای سیاست موجب افزایش ریسک بانکی بهویژه در بخش مالی
میشود .نتایج مشابهی در مطالعٔه جیمنز و همکاران )۲۰۱۴(۹یافت شده است که بر تعامل
بین بانکهای کمسرمایه و شرکتهای ریسکی در محیطی با نرخ پایین سیاستی تأکید میکند.
همچنین چیکارِلی و همکاران ( )۲۰۱۵دریافتند که کانال اعتباری تکانٔه سیاست پولی بر رشد
تولید و تورم را از طریق ترازنامٔه خانوارها ،شرکتها ،و بانکهای ایاالتمتحده و منطقٔه یورو
تقویت میکند .در مقابل بوخ و همکاران )۲۰۱۴( ۱۰بیان میکنند که ریسک میتواند پس از
کاهش سیاست پولی یا افزایش غیرمنتظره در قیمت دارایی بهصورت ناهمگن در نظام بانکی
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در این قسمت چند مطالعٔه خارجی و داخلی مرتبط با موضوع بیان شده است.
کاردارلی و همکاران ( )۲۰۱۱تأثیر استرس مالی در رشد اقتصادی را موردبررسی قرار
دادهاند .نتایج نشان میدهد که بهاحتمالزیاد ،آشفتگی و استرس مالی ناشی از استرس بانکی
عمیقتر و طوالنی تر از استرسی است که عمدتاً در اوراق بهادار یا بازارهای ارز وجود دارد.
همچنین ،به نظر میرسد اقتصادهای دارای نظامهای مالی بازتر بیشتر در معرض انقباض
فعالیتهای تحت استرس مالی قرار دارند.
باکسا و همکاران ( )۲۰۱۳در مقالهای به بررسی قوانین متغیر سیاست پولی ،استرس
مالی ،و اهمیت بیثباتی مالی برای سیاست پولی با استفاده از دادههای ماهانٔه ایاالتمتحده
طی دورٔه  ،۲۰۰۹:۶-۱۹۸۱:۱انگلستان  ،۲۰۰۹:۳-۱۹۸۱:۱استرلیا  ۲۰۰۹:۵-۱۹۸۳:۳و
دادههای فصلی کانادا طی دورٔه  ۲۰۰۸:۴-۱۹۸۱:۱و سوئد  ۲۰۰۹:۶-۱۹۸۴:۲پرداختهاند.
5
برای این منظور ،از روش توابع عکسالعمل ثابت زمان 4و برآورد گشتاوری تعمیمیافته
استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بانکهای مرکزی نرخهای سیاست را
تغییر داده و عمدتاً بهدلیل استرس مالی باال کاهش میدهند؛ بااینحال ،واکنش سیاست
پولی در کشورهای مختلف متفاوت است .با توجه به مؤلفههای خاص بیثباتی مالی ،به نظر
میرسد اکثر بانکهای مرکزی به استرس بازار سهام و استرس بانکی واکنش نشان میدهند،
اما تنها بانکهای مرکزی اقتصاد بازتر به استرس نرخ ارز واکنش نشان میدهند.
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شجاکیو )۲۰۱۴( ۱در مطالعهای به بررسی رابطه بین سیاست مالی ،تولید ،و استرس مالی
با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای ۲و دادههای فصلی طی دورٔه زمانی
 ۲۰۰۰:۱-۲۰۱۳:۴در  ۱۰کشور درحالتوسعه پرداخته است .نتایج نشان میدهد که کاهش
سیاست مالی آثار منفی نسبتاً کمی در هر دو رژیم باال و پایین استرس مالی در تولید دارد؛
بااینحال ،با افزایش نوآوریهای اقتصادی ،وضعیت مالی بهتر میشود و این تأثیر در رژیم
پایین استرس مالی بیشتر است ،اگرچه توانایی سیاستمالی برای تأثیر ذر تولید در طول زمان
تغییر میکند.
۳
فرای مککیبین و ژانگ ( )۲۰۱۶در مقالهای به بررسی تکانههای سیاست پولی بر بحران
مالی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای و دادههای فصلی طی دورٔه زمانی
 ۱۹۷۳:۱-۲۰۱۴:۴پرداختهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عکسالعمل سیاست پولی
انبساطی 4در طول دورههای استرس مالی باال ،بیشتر است و اثری متناسبتر در تولید دارد.
وجود اثر کانال هزینه در دورههای استرس مالی باال ،وجود مبادلٔه تولید-تورم 5کوتاهمدت
در طول بحران مالی را نشان میدهد .همچنین تکانههای بزرگ سیاست پولی انبساطی
احتمال انتقال اقتصاد از رژیم استرس مالی باال را افزایش میدهد.
آوجیو و زنگ )۲۰۱۴( 6روش جایگزین برای تحلیل تعامل بین شرایط بازار اعتبار ،سیاست
پولی ،و فعالیت اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای سهرژیمی
مشخصشده توسط وضعیت فعالیت اقتصادی (رشد پایین ،متوسط ،و باال) را ارائه میدهند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تکانههای پولی در دورههایی با رشد اقتصادی کم ،هنگامی
که عوامل اقتصادی احتماالً دارای اعتبار و نقدینگی است ،تأثیر بیشتر در رشد تولید دارد.
چاملیجا )۲۰۱۶( ۷در مطالعهای پاسخگویی سیاست پولی به بیثباتی مالی را با استفاده
از مدل گشتاوری تعمیمیافته و دادههای ماهانه طی دورٔه زمانی  ۲۰۱۵:۱۰-۲۰۰۵:۱در ترکیه
مورد بررسی قرار داده است .همچنین در این مطالعه به بررسی اینکه آیا با تغییر رگرسیون
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زیرنمونه ۱پاسخ سیاست پولی به بیثباتی مالی بعد از سال  ۲۰۱۰تغییر میکند یا خیر ،پرداخته
شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که پاسخگویی سیاست پولی به بیثباتی مالی بعد سال
 ۲۰۱۰بیشتر از دورٔه قبل از سال  ۲۰۱۰است.
سالدیاز )۲۰۱۷( ۲در مقالهای به بررسی رابطٔه غیرخطی بین سیاست پولی و بیثباتی مالی
و آثار تکانههای آنها د ر تولید ناخالص داخلی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری
آستانهای بیزین  ۳و دادههای ماهانه طی دورٔه زمانی  ۲۰۱۴:۱۰-۱۹۸۴:۱پرداخته است .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تکانههای سیاستهای پولی در رشد تولید در زمان عادی
قویتر از زمانی است که بیثباتی و استرس مالی وجود داشته باشد.
فلورو و ون رویه )۲۰۱۷( 4در مطالعهای به بررسی آثار آستانهای استرس مالی در نقش
سیاست پولی در گروهی از بانکهای مرکزی پیشرفته و درحالظهور با استفاده از دادههای
فصلی طی دورٔه زمانی  ۲۰۱۳:۳-۱۹۹۴:۱پرداختهاند .برای این منظور ،از مدل رگرسیون
آستانهای تابلویی پویا عامل-تعمیمیافته 5برای برآورد مدل استفاده شده است .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که بانکهای مرکزی اقتصاد پیشرفته ،در پاسخ سیاست پولی به استرس
ویژٔه بخش مالی 6،به دولت وابستهاند ،زیرا آنها در زمان بیثباتی باالی بازارهای مالی،
سیاستهای پولی تهاجهی ۷را در پاسخ به بازار سهام و استرس بانکی اعمال میکنند.
همچنین نتایج نشان میدهد که بهطورکلی آثار آستانهای استرس مالی برای بانکهای مرکزی
اقتصاد درحالظهور ضعیف است.
وسترم )۲۰۱۷(۸در مطالعهای به بررسی رابطٔه غیرخطی بین استرس مالی ،سیاست پولی،
و چرخٔه تجاری با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانهای و دادههای فصلی طی دورٔه
زمانی  ۲۰۱۴:۴-۱۹۸۹:۱پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهطور متوسط اثر
تکانهها در رژیم استرسزای مالی ۹در رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر است .همچنین به

۳۱۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

Ferrer et al.
wavelet
3 Gbenou
4 West African Economic and Monetary Union, WAEMU
5 Panel Smooth Threshold Regression model, PSTR
1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

نظر میرسد ،تکانههای سیاست پولی در طول زمانهای استرسزای مالی تأثیر بیشتر و
سریعتر اما با دوام کمتر در رشد تولید دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که تکانههای مالی
در دورههای استرس مالی باال ،در مقایسه با دورههای استرس مالی پایین ،باعث کاهش
بیشتر در رشد تولید ناخالص داخلی میشود .در نهایت ،تکانههای مثبت رشد تولید ناخالص
داخلی در دورههای استرس مالی باال سطح استرس مالی را بدتر میکند.
فرر و همکاران )۲۰۱۸( ۱تعامالت بین استرس مالی و فعالیت اقتصادی را با استفاده از
تجزیهوتحلیل زمانی و فرکانسی موجک ۲در امریکا موردبررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که از زمان بحران مالی سال  ۲۰۰۷تأثیر استرس مالی در فعالیتهای
اقتصادی منفی و معنادار بوده است .عالوهبراین ،ارتباط معنادار بین استرس مالی و
فعالیتهای اقتصادی بهطورعمده در افق زمانی یک تا چهارساله متمرکز است.
ژیبنو )۲۰۱۹( ۳به بررسی آثار سیاستهای پولی و بدهی عمومی بر رابطه بین استرس
مالی و رشد اقتصادی در جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا 4با استفاده از مدل رگرسیون
آستانهای مالیم پانلی 5طی سالهای  ۲۰۱۶-۱۹۹۰پرداخته است .بدین منظور ،سه مدل
برآورد شده است که در مدل اول استرس مالی ،مدل دوم نرخ بهره (سیاست پولی) ،و مدل
سوم نسبت بدهی بهعنوان متغیر انتقال انتخاب شده است .نتایج تحقیق حاکی از ان است
که رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و میزان استرس مالی به تغییرات در نرخ بهره و
سطح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بستگی دارد .نتایج حاصل از برآورد سه مدل
بیانگر این است که  -۱در رژیم استرس مالی باال ،سیاست پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره)
و افزایش نسبت بدهی به تولید اثر منفی در رشد اقتصادی دارد -۲ ،سیاست پولی انبساطی
(کاهش نرخ بهره) و کاهش نسبت بدهی به تولید باعث کاهش آثار منفی استرس مالی در
رشد اقتصادی میشود ،و  -۳در رژیم استرس مالی پایین در بخش بانکی ،رشد اقتصادی
بدون توجه به فعالیت استراتژیهای سیاست پولی و سطح نسبت بدهی عمومی به تولید
ناخالص داخلی ،واکنشی مثبت نشان می دهد.
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ماکریچوریتی و همکاران )۲۰۲۰( ۱به بررسی تعامل بین استرس مالی و رشد اقتصادی
با نقش تعدیلکنندٔه فرهنگ و اعتماد با استفاده از نمونهای از کشورهای عضو اتحادیه طی
دورٔه  ۲۰۰۲-۲۰۱۸پرداختهاند .بااینحال ،به نظر نمیرسد بُعد فرهنگی فردگرایی در این رابطه
تأثیر بگذارد .با تفکیک تولید ناخالص داخلی در چهار مؤلفٔه اصلی آن ،نتایج نشان میدهد که
اثر تعدیلکنندٔه نااطمینان (بیثباتی) و اعتماد در مصرف و سرمایهگذاری جریان دارد.
همچنین نتایج نشان میدهد در طول بحران مالی جهانی ،اثر تعدیل اعتماد در رشد اقتصادی
ضعیف است ،درحالیکه اثر نااطمینان و بیثباتی در رشد اقتصادی باالست.
صدقی ( )۱۳۹۱در مطالعهای به بررسی نوسانات نرخ ارز ،بیثباتی مالی ،و سیاست پولی
بهینه پرداخته است .برای این منظور ،از مدل تعادل تصادفی پویا ۲استفاده شده و چگونگی
تأثیر نوسانات نرخ ارز ،بدهی شرکتها ،و در نهایت بیثباتی مالی در اقتصادِ باز موردبررسی
قرار گرفته است .سیاست پولی بهینٔه مشتقشده از این مدل نشان میدهد که اگر میزان بدهی
انباشتٔه شرکتها زیاد باشد و باعث ایجاد عدمتعادل و بیثباتی مالی در اقتصاد شود،
سیاستگذار پولی باید به این وضعیت واکنش نشان دهد و میزان نرخ سود بانکی را بر مبنای
قانون سیاست پولی طراحیشده در این مدل افزایش دهد.
کمیجانی و مشهدی احمد ( )۱۳۹۱در مقالهای به بررسی سیاستهای پولی و تأثیر آن در
رشد اقتصادی با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران طی دورٔه زمانی  ۱۳۸۶-۱۳۴۳پرداختهاند؛
لذا ،برای این منظور از روش غیرمستقیم و با تخمین معادلٔه همانباشتگی عمق مالی و معادلٔه
همانباشتگی تولید ناخالص داخلی استفاده شده و تأثیر این سیاستها در رشد اقتصادی
موردبررسی قرار گرفته است .یافتٔه اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیدٔه سرکوب مالی حداقل
از طریق تأثیر منفی در عمق مالی ،فرایند رشد اقتصادی را مختل میکند.

 ۴روش پژوهش

Makrychoriti et al.

1

Dynamic stochastic general equilibrium, DSGE

2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

در این پژوهش بهمنظور بررسی آثار نامتقارن تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و
تکانههای سیاست پولی در بیثباتی مالی از یکی از رویکردهای تکمعادلهای موسوم به الگوی
نامتقارن خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی(غیرخطی) استفاده شده است .این تکنیک
نامتقارن توانایی دارد تا روابط نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی را در بلندمدت

۳۱۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

∆𝐿𝐺𝐷𝑃 = 𝛼0𝑡 + 𝛼1𝑡 𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅1𝑡 ∆𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅2𝑡 ∆𝐿𝑅𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅3𝑡 ∆𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 +
∑𝑘𝑖=0 ∅4𝑡 𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + 𝛾1𝑡 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 + 𝛾2𝑡 𝐿𝑅𝑡 + 𝛾3𝑡 𝐿𝑀𝑡 + 𝛾4𝑡 𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 +
𝑡𝜇 𝛾5𝑡 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 +
( )۱
∆𝐿𝐹𝑆𝐼 = 𝛼0𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅1𝑡 ∆𝐿𝑅𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅2𝑡 ∆𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅3𝑡 ∆𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 + 𝛾1𝑡 𝐿𝑅𝑡 +
𝑡𝜇 𝛾2𝑡 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 + 𝛾3𝑡 𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 +
() 2
∆𝐿𝐹𝑆𝐼 = 𝛼0𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅1𝑡 ∆𝐿𝑀𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅2𝑡 ∆𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 + ∑𝑘𝑖=0 ∅3𝑡 ∆𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 +
∑𝑘𝑖=0 ∅4𝑡 ∆𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + 𝛾1𝑡 𝐿𝑀𝑡 + 𝛾2𝑡 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾3𝑡 𝐿𝐺𝑂𝑉𝑡 +
𝑡𝜇 𝛾4𝑡 𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 +
()۳

AutoRegressive Distributed Lag, ARDL
unrestricted error correction model, UECM
3 Koengkan
4 Shin et al.
1
2
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که در آن  :LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی بر پایٔه سال  ۱۳۸۳محاسبه میشود.
 :LCPIلگاریتم شاخص قیمت مصرفکننده بر پایٔه سال  ۱۳۸۳محاسبه میشود.
 :LREERنرخ ارز مؤثر واقعی در پایٔه شاخص قیمت مصرفکننده است.
 :LRلگاریتم نرخ بهرٔه کوتاهمدت که همان نرخ سود سپردههای بانکی (سپردٔه سرمایهگذاری
یکساله) است و بهعنوان سیاست پولی در نظر گرفته شده است (در حوزٔه سیاستگذاری
پولی ،نرخ سود ازجمله ابزارهای مستقیم پولی است که بهصورت دستوری از سوی مقامات
پولی کشور به نظام بانکی کشور ابالغ شده است و رفتار بانکها از آن تأثیر میپذیرد و مطالعاتی
ازجمله رحمانی و همکاران ( ،)۱۳۹۶عابدی و همکاران ( ،)۱۳۹۴و کمیجانی و مشهدیاحمد
( )۱۳۹۱از این متغیر بهعنوان ابزار سیاست پولی در ایران استفاده کردهاند).
 :LGOVلگاریتم هزینههای مصرف نهایی بخش دولتی بر پایٔه سال  ۱۳۸۳است که
نشاندهندٔه شاخص سیاست مالی است.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

و کوتاهمدت تشخیص دهد .مدل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ۱بهصورت مدل تصحیح
خطای نامقید ۲بهمنظور تجزیٔه آثار کلی یک متغیر به اجزای کوتاهمدت و بلندمدت آن ایجاد
شده است (کوئنگکان .)۲۰۱۸:۱۰ ،۳شین و همکاران )۲۰۱۴( 4با گسترش مدل
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی خطی موفق شدند تا تکنیک نامتقارن خودرگرسیونی با
وقفههای توزیعی(غیرخطی) را پایهگذاری کنند؛ بنابراین ،مدل خودرگرسیونی با وقفههای
توزیعی کلی برای مدل اول طبق معادلٔه ( ،)۱مدل دوم طبق معادلٔه ( ،)۲و مدل سوم طبق
معادلٔه ( )۳است:

۳۱۵

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران

بازدهی شاخص کل بازار سهام بهدست میآید و فرمول آن بهصورت

) 𝑏𝑟𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑚 ,
𝑏𝑟𝑟𝑎𝑣

=  βاست؛

ب -گسترش  :TED۱نرخ اوراق مشارکت منهای نرخ بهرٔه کوتاهمدت است ،که دادههای
نرخ اوراق مشارکت از سال  ۱۳۷۳:۱تا  ۱۳۹۵:۲است؛ و ج -ساختار اصطالح معکوس :۲نرخ
بهرٔه کوتاهمدت منهای نرخ بهرٔه بلندمدت (پنجساله) که هر دو نشاندهندٔه دسترسی محدود
به اعتبار و گریز از نقدینگی توسط وامدهندگان و سرمایهگذاران است.
 -۲بیثباتی بازار سهام :این مؤلفه هم از سه جزء تشکیل شده است ،الف -سود اوراق
قرضٔه مشارکت منهای سود اوراق قرضٔه دولتی (نرخ بهرٔه بلندمدت پنجساله) ،ب -بازدهی
𝑝𝑝 −
شاخص کل بازار سهام :برای محاسبٔه بازدهی شاخص کل بازار سهام از فرمول 𝑟𝑚 = 𝑡 𝑝 𝑡−۱
𝑡

مرتبٔه اول و لگاریتم متغیر وابستٔه مدل دوم و سوم یعنی بیثباتی مالی است .بهعالوه 0t ،

TED spread
Inverted term spread

1
2
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استفاده میکنیم ،بهطوریکه 𝑚𝑟 بازدهی سهام و 𝑡𝑝 قیمت سهام یا مقدار شاخص است ،و
ج -نوسانات بازار سهام :به روش) GARCH(1,1محاسبه شده است.
 -۳بیثباتی نرخ ارز :نوسانات نرخ ارز به روش ) GARCH(1,1محاسبه میشود ،که
می تواند نااطمینانی را در اقتصاد افزایش دهد .نرخ ارز اسمی بیانگر قیمت داخلی هر واحد
پول خارجی است که در این مطالعه قیمت ریالی هر واحد دالر امریکا مورداستفاده قرار گرفته
است.
در رابطٔه  ۱تا  ∆𝐿𝐺𝐷𝑃 ،۳و 𝑃𝐷𝐺𝐿 بهترتیب تفاضل مرتبٔه اول و لگاریتم متغیر وابستٔه
مدل اول یعنی تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و 𝐼𝑆𝐹𝐿∆ و 𝐼𝑆𝐹𝐿 بهترتیب تفاضل
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𝑀𝐿 :لگاریتم حجم نقدینگی مجموع پول و شبهپول بر حسب میلیارد ریال بهصورت
درصدی از تولید ناخالص داخلی بر پایٔه سال  ۱۳۸۳محاسبه میشود که این متغیر هم بهعنوان
یکی دیگر از شاخصهای سیاست پولی در نظر گرفته شده است.
 :LFSIلگاریتم شاخص بیثباتی مالی است که به پیروی از مطالعٔه کاردارلی و همکاران
( )۲۰۱۱شاخص بیثباتی مالی از طریق سه مؤلفٔه اصلی محاسبه میشود:
 -۱استرس بانکی :که خود شامل سه جزء است ،الف -ضریب بتای بخش بانکی
نشاندهندٔه ریسک بخش بانکی نسبتبه سایر بخشهای اقتصاد است که از تقسیم
کوواریانس بازدهی شاخص کل بازار سهام 𝑚𝑟 و بازدهی شاخص سهام بانکی 𝑏𝑟 بر واریانس

۳۱۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

عرض از مبدأ t ،متغیر روند ،و 1t

تا

4 t

و   1tتا   4 tپارامترهای متغیرها و   tجزء

از این روش حتی زمانی که متغیرهای توضیحی درونزا هستند ،ممکن است.

ترکیب رگرسیونهای تصادفی در روش استاندارد خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ،خطی
است که مستلزم تعدیل متقارن در بلندمدت و کوتاهمدت است .برای بهدست آوردن آثار
نامتقارن ،شین و همکاران ( )۲۰۱۴مدل نامتقارن خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی
(غیرخطی) را معرفی کردند که در آن 𝑡𝐼𝑆𝐹𝐿در مدل اول 𝐿𝑅𝑡 ،در مدل دوم ،و 𝑡𝑀𝐿 در مدل
سوم به مقادیر مثبت و منفی تجزیه میشود و بهترتیب در معادله ( ،)۵( ،)۴و ( )۶مشاهده
میشود (شین و همکاران.)۲۰۱۴ ،
+
−
𝑡𝐼𝑆𝐹𝐿 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 = 𝐿𝐹𝑆𝐼0 + 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 +
()۴
()۵

𝐿𝑅𝑡 = 𝐿𝑅0 + 𝐿𝑅𝑡+ + 𝐿𝑅𝑡−

()۶

𝐿𝑀𝑡 = 𝐿𝑀0 + 𝐿𝑀𝑡+ + 𝐿𝑀𝑡−

بدین صورت که:

()۸

=
=

=
=

و )𝐿𝑅𝑡+ = ∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝑅𝑡+ = ∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝑅𝑗 , ۰
)𝐿𝑅𝑡− = ∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝑅𝑡− = ∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝑅𝑗 , ۰

Engle and Grange
Hajilee et al

1
2
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() ۷

و

)∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝐹𝑆𝐼𝑗 , ۰
)∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝐹𝑆𝐼𝑗 , ۰

∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡+
∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−

𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡+
𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−
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اخالل مدل است.
روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی نسبتبه سایر روشهای هم انباشتگی مزیتهایی
دارد .در مرحلة اول ،صرفنظر از اینکه متغیرهای مدل کامالً ) I(1یا) I(0یا ترکیبی از هردو
باشند ،قابل استفاده است .این ویژگی نهتنها انعطافپذیری قابلتوجه را فراهم میکند ،بلکه
مانع از ضروری بودن پیشفرض همانباشتگی از درجٔه اول میشود .دوم اینکه ،این مدل
معموالً در برآورد مدلهای نامتقارن  TVECو  ECکارآمدتر از رهیافت دوگانٔه استاندارد انگل
و گرنجر ۱است .سومین مزیت آن است که این روش حتی با تعداد مشاهدات اندک نیز
قابلکاربرد است (حاجیلی و همکاران .)۲۰۱۷ ،۲در نهایت ،میتوان اذعان داشت که استفاده

۳۱۷

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران

و )𝐿𝑀𝑡+ = ∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝑀𝑡+ = ∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝑀𝑗 , ۰
)𝐿𝑀𝑡− = ∑𝑡𝑗=۱ 𝐿𝑀𝑡− = ∑𝑡𝑗=۱ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐿𝑀𝑗 , ۰

()۹

سپس رابطٔه تعادلی بلندمدت نامتقارن در مدل اول معادلٔه ( ،)۱۰در مدل دوم معادلٔه
( ،)۱۱و در مدل سوم معادلٔه ( )۱۲میتواند باشد و بهصورت زیر تصریح میشود:
𝑡𝑢 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽 + 𝐿𝐹𝑆𝐼 + 𝛽 − 𝐿𝐹𝑆𝐼 +
()۱۰

()۱۲

𝑡𝑢 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 = 𝛽 + 𝐿𝑀 + 𝛽 − 𝐿𝑀 +

 𝛽 +و  𝛽 −پارامترهای بلندمدت نامتقارن هستند که بهترتیب با تغییرات مثبت و منفی در
 LFSI tدر مدل اول و با تغییرات مثبت و منفی در

LR t

در مدل دوم مطابقت دارند.

برای آنکه بتوان از مدل الگوی نامتقارن خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی(غیرخطی) در
برآورد ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت مدل استفاده کرد ،باید بین متغیرها همانباشتگی
نامتقارن وجود داشته باشد .ازاینرو ،تخمین مدل تصحیح خطای نامقید زیر بهمنظور تحلیل
همانباشتگی کرانههای پسران و همکاران )۲۰۰۱( ۱نیاز است:
p
𝑞1
+
∆LGDP = α0𝑡 + α1t t + ∑i=1 𝛼1𝑡 ∆LGDP + ∑i=1
∅+ ∆𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−1
+
𝑞2
𝑞3
𝑞4
−
−
∑i=1 ∅ ∆𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−1 + ∑i=1 α2t ∆LR + ∑i=1 α3t ∆LCPI +
+
−
5
∑𝑞i=1
α4t LREER + 𝜃 + 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−1
+ 𝜃 − 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡−1
+ δ1 LR t−1 +
δ2 LCPIt−1 + δ3 LREER t−1 + μt
()۱۳

𝑞

p

+
1
∆LFSI = α0t + α1t t + ∑i=1 𝛼1𝑡 ∆LFSI + ∑i=1
∅+ ∆𝐿𝑀𝑡−1
+
𝑞2
𝑞3
𝑞4
−
−
∑i=1 ∅ ∆𝐿𝑀𝑡−1 + ∑i=1 α2t ∆LGDP + ∑i=1 α3t ∆L GOV +
+
−
4
∑𝑞i=1
α3t ∆L REER + 𝜃 + 𝐿𝑀𝑡−1
+ 𝜃 − 𝐿𝑀𝑡−1
+ δ1 LGDPt−1 +
δ2 LGOVt−1 + δ3 LREER t−1 + μt
()۱۵

Pesaran et al

1
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()۱۴

p
𝑞1
+
∆LFSI = α0t + α1t t + ∑i=1 𝛼1𝑡 ∆LFSI + ∑i=1
∅+ ∆𝐿𝑅𝑡−1
+
𝑞2
𝑞
𝑞
−
−
3
4
∑i=1 ∅ ∆𝐿𝑅𝑡−1 + ∑i=1 α2t ∆LCPI + ∑i=1 α3t ∆L GOV +
+
−
𝜃 + 𝐿𝑅𝑡−1
+ 𝜃 − 𝐿𝑅𝑡−1
+ δ1 LCPIt−1 + δ2 LGOVt−1 + μt
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()۱۱

𝑡𝑢 𝐿𝐹𝑆𝐼𝑡 = 𝛽 + 𝐿𝑅 + 𝛽 − 𝐿𝑅 +

۳۱۸

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

در رابطٔه (   ،𝛿۴ ،  3 ،  2 ، 1 ،)۱۳و   ضرایب بلندمدت  0 ،عرض از مبدأ t ،متغیر

روند  ،عملگر تفاضل t ،جملٔه اختالل ،و q1 , q2 , q3 , q4 , q5 , ،p
بهینٔه در مدل اول در رابطٔه (   ،  3 ،  2 ، 1 ،)۱۴و   ضرایب بلندمدت ،

و تعداد وقفههای

تفاضل t ،جملٔه اختالل ،و ،p

q1 , q2 , q3 , q4

و تعداد وقفههای بهینه در مدل دوم و در

رابطٔه (   ،  3 ،  2 ، 1 ،)۱۵و   ضرایب بلندمدت ،

عملگر تفاضل t ،جملٔه

و تعداد وقفههای بهینه در مدل سوم است .این وقفهها به

کمک ضوابطی مانند اکائیک ،شوارتز-بیزین ،و حنان کوئین تعیین میشود .همچنین در
این رابطه ،پویاییهای کوتاهمدت توسط مقادیر با وقفه متغیر وابسته و مقادیر (با وقفه و
جاری) متغیرهای مستقل نشان داده شده است.
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بهمنظور اجرای آزمون باند که نبود ارتباط سطحی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته
را نشان میدهد ،باید ضرایب سطوح با وقفٔه متغیرهای مستقل و وابسته را در معادلٔه ()۱۶
برای مدل اول ،در معادلٔه ( )۱۷برای مدل دوم ،و در معادلٔه ( )۱۸برای مدل سوم برابر صفر
قرار داد .ازاینجهت ،فرض صفر که مبنی بر نبود همانباشتگی است ،بهصورت معادالت زیر
بیان میشود:
+
−
𝐻0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = δ4 = 𝜃 = 𝜃 = 0
()۱۶
+
−
𝐻0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝜃 = 𝜃 = 0
()۱۷
+
−
𝐻0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = δ4 = 𝜃 = 𝜃 = 0
()۱۸
پسران و همکاران ( )۲۰۰۱بیان میکنند که در رویکرد باند دو حد بحرانی معرفی میشود.
حد باالیی برای سریهای زمانی انباشته از مرتبٔه  ۱و حد پایینی برای سریهای زمانی انباشته
از مرتبٔه صفر کاربرد دارد .در صورتیکه آمارٔه  Fمحاسبهشده بیشتر از مقدار حد باالیی باشد،
فرض صفر مبنی بر نبود همانباشتگی یا نبود رابطٔه بلندمدت بین متغیرها رد میشود؛ و اگر
مقدار  Fمحاسبهشده از حد پایینی کمتر باشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرها همانباشته
از مرتبٔه صفر هستند و طبق تعریف ،همانباشتگی ندارند .نهاًیتا اگر آمارٔه  Fبین کرانها قرار
گیرد ،آزمون بینتیجه است.
+
−
برای بررسی عدم تقارن بلندمدت از 𝜃 = 𝜃 و عدم تقارن کوتاهمدت هم از آزمونهای
q1
q2
 ∑i=1استفاده میشود .این آزمونها براساس آزمون استاندارد والد است که
∅+ = ∑i=1
∅−
اگر فرضیٔه صفر رد شود ،نشاندهندٔه عدم تقارن است.
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اختالل ،و ،p

q1 , q2 , q3 , q4

عملگر

۳۱۹

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران

 ۵معرفی مدل پژوهش و دادهها

()۱۹
()۲۰
()۲۱

)LGDP = F(LFSI, LR, LCPI, LREER
) LFSI = F(LR, LCPI, LGOV,
)𝑅𝐸𝐸𝑅𝐿 𝐿𝐹𝑆𝐼 = 𝐹(𝐿𝑀, 𝐿𝐺𝐷𝑃, 𝐿𝐺𝑂𝑉,

تخمین مدل گارچ برای نوسانات بازار سهام و نرخ ارز ایران
نتایج حاصل از تخمین مدل )( GARCH(1,1نوسانات بازار سهام و نرخ ارز ایران)
بهصورت جدول  ۱نمایش داده شده است .با توجه به نتایج مذکور آثار گارچ پذیرفته میشود.
جدول ۱
نتایج آزمون گارچ
نوسانات بازار سهام

نوسانات نرخ ارز
معادلٔه مدل خودرگرسیون()AR
متغیرها

ضرایب

متغیرها

ضرایب

C

(۱۰۱٫۹۱۳ )۰٫۰۰۰

C

(-۳۷٫۰۴۴ )۰٫۰۶۱

)MA(2

(۰٫۴۲۳ )۰٫۰۰۰

BS t 1

(۱٫۰۶۹ )۰٫۰۰۰

C

(۷٫۱۵۵ )۰٫۴۰۸

C

u t21

(۰٫۸۷۳ )۰٫۰۰۱

2
t 1

u

(۰٫۶۴۴ )۰٫۰۰۰

ht21

(۰٫۲۲۵ )۰٫۰۰۹

ht21

(۰٫۷۱۴ )۰٫۰۰۰

مقادیر داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون است.
منبع :محاسبات و یافتههای پژوهش
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معادله واریانس پسماندهای مدل خودرگرسیون()AR
(۷۹٫۱۰۱ )۰٫۵۰۵
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بهمنظور بررسی آثار نامتقارن تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و تکانههای سیاست
پولی در بیثباتی مالی در ایران ،از دو مطالعٔه ژیبنو ( )۲۰۱۹و سالدیاز ( )۲۰۱۷استفاده شده
است ،بهطوریکه برای بررسی مدل اول یعنی اثر تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی
مطالعٔه ژیبنو ( )۲۰۱۹و برای بررسی مدل دوم و سوم یعنی اثر تکانههای سیاست پولی در
بیثباتی مالی مدل مطالعٔه سالدیاز ( )۲۰۱۷با لحاظ کردن برخی متغیرهای کنترلی دیگر
بهکار گرفته شده است .مدلهای مورداستفاده را میتوان بهصورت زیر تصریح کرد:

۳۲۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

فرم عمومی معادلٔه تصریحشده برای محاسبٔه نوسانات بازر سهام بهصورت معادلٔه ( )۲۲و
برای محاسبٔه نوسانات نرخ ارز بهصورت معادلٔه ( )۲۳است.
()۲۲

𝐵𝑆𝑡 = 𝛽۰ + 𝛽۱ 𝐵𝑆𝑡−1
۲
۲
ℎ𝑡۲ = 𝛼۰ + 𝛼۱ 𝑢𝑡−۱
+ 𝜑ℎ𝑡−۱
𝐵𝑆𝑡 = −۳۷٫۰۴ + ۱٫۰۷𝐵𝑆𝑡−1
۲
۲
ℎ𝑡۲ = ۷۹٫۱۰۱ + ۰٫۶۴۴𝑢𝑡−۱
+ ۰٫۷۱۴ℎ𝑡−۱

()۲۳

)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 = 𝛽۰ + 𝛽۱ 𝑀𝐴(۲
۲
۲
ℎ𝑡۲ = 𝛼۰ + 𝛼۱ 𝑢𝑡−۱
+ 𝜑ℎ𝑡−۱
)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 = ۱۰۱٫۹ + ۰٫۴۲۳𝑀𝐴(۲
۲
۲
ℎ𝑡۲ = ۷٫۱۵۵ + ۰٫۸۷۳𝑢𝑡−۱
+ ۰٫۲۲۵ℎ𝑡−۱

لذا نوسانات بازار سهام و نوسانات نرخ ارز ایران با استفاده از مدل )GARCH(1,1
بهترتیب در معادالت ( )۲۲و ( )۲۳محاسبه شده است.
آمار و اطالعات شاخصها بهجز نرخ ارز مؤثر واقعی بهصورت سریزمانی ساالنه از مجموع
سریزمانی بانک مرکزی و دادٔه نرخ ارز مؤثر واقعی هم از صندوق بینالمللی پول ۱استخراج
شده است .دورٔه زمانی موردمطالعه ۱۳۹۴:۳-۱۳۷۰:۲است.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

و

 ۶برآورد مدل و تحلیل نتایچ

International Monetary Fund, IMF
Ang

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

بهمنظور برآورد معادلٔه پژوهش با استفاده از الگوی نامتقارن خودرگرسیونی با وقفههای
توزیعی(غیرخطی)  ،اطالع از درجٔه انباشتگی متغیرها ضروری است؛ زیرا آنگ)۲۰۰۷( ۲
معتقد است اگر متغیرهای موردمطالعه انباشته از مرتبٔه دو یا بیشتر باشد ،آنگاه آمارٔه F
محاسبهشده توسط پسران و همکاران ( )۲۰۰۱که بهمنظور بررسی رابطٔه بلندمدت
مورداستفاده قرار میگیرد ،از درجٔه اعتبار ساقط میشود و قابلاتکا نیست .در این مطالعه با
استفاده از آزمونهای ریشٔه واحد دیکیفولر تعمیمیافته و فلیپس پرون (با لحاظ عرض از مبدأ
و متغیر روند) مانایی متغیرها بررسی شد (جدول .)۲

۳۲۱

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران

جدول ۲
نتایج آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADFو فلیپسپرون
نام متغیر

آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ()ADF

آزمون فلیپس-پرون

LFSI

-۲٫۷۶۸
()۰٫۲۱۲

-۸٫۳۳۲
()۰٫۰۰۰

-۲٫۳۶۰
()۰/۳۹۸

-۸٫۳۸۵
()۰٫۰۰۰

LFSI 

-۴٫۲۷۵
()۰٫۰۰۵

-۸٫۷۶۶
()۰٫۰۰۰

-۳٫۶۲۳
()۰/۰۳۲

-۸٫۷۵۹
()۰٫۰۰۰

LFSI 

-۳٫۲۹۴
()۰٫۰۷۳

-۸٫۱۳۸
()۰٫۰۰۰

-۲٫۸۴۱
()۰/۱۸۶

-۸٫۱۳۲
()۰٫۰۰۰

LR

-۱٫۵۵۰
()۰٫۸۰۴

-۴٫۳۹۹
()۰٫۰۰۳

-۱٫۹۰۰
()۰٫۶۴۶

-۳٫۵۷۴
()۰٫۰۳۷

LR 

-۰٫۹۳۰
()۰٫۹۴۷

-۵٫۳۱۶
()۰٫۰۰۰

-۰٫۶۶۶
()۰٫۹۷۲

-۴٫۰۲۲
()۰٫۰۱۰

LR 

-۱٫۶۱۷
()۰٫۷۷۹

-۴٫۲۸۸
()۰٫۰۰۴

-۰٫۰۰۶
()۰٫۹۹۵

-۳٫۸۲۳
()۰٫۰۱۹

LM

-۰٫۶۴۱
()۱٫۹۰۹

-۰٫۴۳۸
()۰٫۰۰۰

-۲٫۲۳۶
()۰٫۱۹۴

-۴٫۴۸۵
()۰٫۰۰۲

𝐿𝑀+

-۲٫۷۳۹
()۰٫۲۲۳

-۴٫۵۰۹
()۰٫۰۰۲

-۳٫۲۰۹
()۰٫۰۸۸

-۱۲٫۲۶۰
()۰٫۰۰۰

𝐿𝑀−

-۳٫۱۲۸
()۰٫۱۰۵

-۴٫۰۵۳
()۰٫۰۱۰

-۲٫۰۸۷
()۰٫۵۴۶

-۱۲٫۶۴۵
()۰٫۰۰۰

LCPI

-۳٫۱۹۴
()۰٫۰۹۱

-۵٫۱۷۹
()۰٫۰۰۰

-۲٫۳۱۹
()۰٫۴۱۹

-۶٫۶۰۷
()۰٫۰۰۰

LREER

-۱٫۱۹۷
()۰٫۵۹۵

-۸٫۸۱۳
()۰٫۰۰۰

-۲٫۲۲۱
()۰٫۴۷۲

-۸٫۸۱۳
()۰٫۰۰۰

LGOV

-۴٫۸۷۲
()۰٫۰۰۰

-۱۳٫۳۵۸
()۰٫۰۰۰

-۱۲٫۳۴۲
()۰٫۰۰۰

-۲۷٫۳۱۱
()۰٫۰۰۰

مقادیر داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون است.
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LGDP

-۲٫۷۸۹
()۰٫۲۰۴

-۵٫۶۶۴
()۰٫۰۰۰

-۸٫۰۲۸
()۰٫۰۰۰

-۲۲٫۴۶۲
()۰٫۰۰۰
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در سطح

با یکبار تفاضلگیری

در سطح

با یکبار تفاضلگیری

۳۲۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۴تابستان ۱۳۹۹

جدول ۳
مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران ()2۰۰۱
مدل اول

مدل سوم

مدل دوم
سطح
معناداری
()٪

کرانٔه
پایین
)I(0

کرانٔه
باال
)I(1

سطح
معناداری
()٪

کرانٔه
پایین
)I(0

کرانٔه
باال
)I(1

سطح
معناداری
()٪

کرانٔه
پایین
)I(0

کرانٔه باال
)I(1

۲٫۲۶

۳٫۳۵

۲٫۶۲

۳٫۷۹

۱۰

۲٫۷۵

۳٫۷۹

۱۰

۲٫۴۵

۳٫۵۲

۱۰

۵

۳٫۱۲

۴٫۲۵

۵

۲٫۸۶

۴٫۰۱

۵

۳٫۴۱

۴٫۶۸

۱

۳٫۹۳

۵٫۲۳

۱

۳٫۷۴

۵٫۰۶

۱

منبع :محاسبات و یافتههای پژوهش

تحلیل اثر نامتقارن ،در مدل اول بیثباتی مالی به دو سری  LFSI و  LFSI و در مدل دوم
نرخ بهره (سیاست پولی) به دو سری  LR و  LR و در مدل سوم رشد نقدینگی (سیاست
پولی ) به دو سری 𝐿𝑀+و  𝐿𝑀−تجزیه شده است .این بهمانند معادلههای ( ،)۸( ،)۷و ()۹
بهترتیب حاصل از انباشت تغییرات مثبت و منفی بیثباتی مالی  ،نرخ بهره (سیاست پولی)،
و رشد نقدینگی (سیاست پولی) است که طی فرایندی شرطی محاسبه شده است .حاصل این
تجزیه در شکل ( )۳( ،)۲و ( )۴نمایش داده شده است.
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با مقایسٔه آمارٔه  Fمحاسبهشده با مقادیر موجود در جدول  ،۳مشخص میشود که بهدلیل
بیشتر بودن این آماره از حد باالیی ،مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران ()۲۰۰۱
در هر سه سطح معناداری ،وجود رابطٔه بلندمدت نامتقارن تأیید میشود .در این الگو برای
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همانطور که جدول  ۲نشان میدهد ،در آزمون دیکی فولر تعمیمیافته بهجز متغیرهای
 LGOVو  LFSI و در آزمون فلیپس-پرون بهجز متغیرهای  ، LFSI  ،LGOVو LGDP
بقیٔه متغیرها درسطح ناپایا بوده و با یکبار تفاضلگیری پایا میشوند.
طبق آزمون همانباشتگی کرانههای پسران و همکاران ( )۲۰۰۱مشخص میشود که تعداد
متغیرهای توضیحی در حالت نامتقارن در مدل اول  ،۵در مدل دوم  ،۴و در مدل سوم ۵
است .آمارٔه  Fمحاسبهشده در مدل اول برابر  ،۱۰٫۴۰در مدل دوم برابر  ،۹٫۹۵و در مدل
سوم  ۱۰٫۱۹۲است .جدول  ۳مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران ( )۲۰۰۱را در
سطوح مختلف معناداری ،در زمانی که در مدل اول  ،۵در مدل دوم  ،۴و در مدل سوم ۵
متغیر وجود دارد ،ارائه میکند.

۳۲۳

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران
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شکل  .2تجزیٔه سریزمانی بیثباتی مالی.
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جدول ۴
نتایج ضرایب بلندمدت
مدل دوم )NARDL(1,4,10,11,11

مدل سوم )NARDL(1,4,10,11,11

مدل اول )NARDL(7,7,6,7,6,7
ضریب

امارٔه
احتمال

متغیر

ضریب

امارٔه
احتمال

متغیر

ضریب

امارٔه
احتمال

+

LFSI

-۰/۰۶۵

۰/۰۰۰

LR +

-۱/۵۲

۰/۰۰۰

LM +

۰/۹۶۶

۰/۰۰۰

-

LFSI

۰/۰۲۶

۰/۰۵۳

-

LR

۱/۹۸

۰/۰۹۶

-

LM

-۰/۸۳۲

۰/۰۰۰

LR

-۰/۲۳۶

۰/۰۰۰

LGOV

-۹/۲۸۴

۰/۰۰۰

LGDP

-۶/۷۳۲

۰/۰۰۰

LCPI

-۰/۰۹۴

۰/۰۰۱

LCPI

۲/۳۱۵

۰/۰۰۰

LGOV

۰/۹۶۷

۰/۰۳۶

LREER

-۰/۰۵۴

۰/۰۰۰

-

-

-

LREER

۰/۵۱۲

۰/۰۰۰

آماره f

اماره
احتمال

آمارهf

اماره
احتمال

آمارهf

اماره
احتمال

متغیر

WLR

۹۶/۷۰۹

۰/۰۰۰

WLR

۷/۴۴۴

۰/۰۰۸

WLR

۱/۰۱۶

۰/۳۲۰

WSR

۳۱/۰۹۲

۰/۰۰۰

WSR

۴/۵۳۳

۰/۰۳۸

WSR

۴۶/۹۶۳

۰/۰۰۰
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در ادامه ،الگوی پویای کوتاهمدت نامتقارن خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی(غیرخطی)
برآورد و نشان داده شده است .در مدل اول الگوی ) ،NARDL(4,3,1,3,1,3در مدل دوم
الگوی ) ،NARDL(1,4,10,11,11و در مدل سوم الگوی ) NARDL(1,9,7,11,11,11بر
اساس معیار آکائیک بهعنوان الگوی بهینٔه پویا انتخاب شده است ۱.سپس بهمنظور تخمین
رابطٔه ( )۱۳در مدل اول ،رابطٔه ( )۱۴در مدل دوم ،و رابطٔه ( )۱۵در مدل سوم ،از روش
غیرخطی الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی استفاده شده است .نتایج تخمین رابطٔه
بلندمدت بین متغیرهای پژوهش در جدول  ۴ارائه شده است.

منبع :محاسبات و یافتههای پژوهش

 ۱از آوردن نتایج حاصل از برآورد این الگو برای صرفهجویی در مقاله صرفنظر شده است.
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مطابق با جدول  ،۴ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن نشان میدهد در مدل اول ()LFSI +
تکانٔه مثبت لگاریتم بیثباتی مالی (روند افزایشی در بیثباتی مالی ) اثر منفی و تکانٔه منفی
لگاریتم بیثباتی مالی ( )LFSI -اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد که این بیانگر رابطٔه منفی و
معکوس بین بیثباتی مالی و رشد اقتصادی است؛ یعنی با افزایش بیثباتی مالی رشد اقتصادی
کاهش مییابد و این نتایج کامالً مطابق با مبانی نظری است .در واقع ،میتوان چنین استدالل
کرد که بی ثباتی بخش مالی در نقش وساطت مالی و تجهیز منافع مالی برای انباشت انواع
سرمایه خلل ایجاد میکند و در رشد اقتصادی اثر منفی میگذارد .این موضوع بهویژه در

بررسی رابطٔه نامتقارن بیثباتی مالی ،سیاست پولی ،و رشد اقتصادی در ایران
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کشورهای درحالتوسعه مانند ایران که رشد اقتصادی آنها عمدتاً متکی بر انباشت سرمایٔه
فیزیکی است ،بسیار بااهمیتتر مینماید .نتیجٔه این مطالعه با مطالعههایی همچون سالدیاز
( ،)۲۰۱۷شجاکیو ( ،)۲۰۱۴فرای مککیبین و ژانگ ( ،)۲۰۱۶فرر و همکاران ( ،)۲۰۱۸و...
همخوانی دارد.
لگاریتم نرخ بهرٔه کوتاهمدت ( )LRاثر منفی در رشد اقتصادی دارد و دلیل آن را میتوان
چنین بیان کرد که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی مقدار سپردههای بانکی را کاهش
میدهد ،ولی پس از مدتی ،بهحالت طبیعی خود برمیگردد .همچنین افزایش نرخ سود
سپردههای بانکی مقدار سرمایهگذاری را که از محل تسهیالت بانکی تأمین میشود ،کاهش
میدهد .این کاهش در سرمایهگذاری بهدلیل باال رفتن هزینٔه اجارٔه سرمایه براثرِ افزایش نرخ
سود بانکی است .با کاهش اثر نرخ سود سپردههای بانکی و افزایش مقدار تسهیالت بانکی،
مقدار سرمایهگذاری افزایش مییابد ،ولی بهمرورزمان ،سرمایهگذاری بهحالت باثباتی میرسد.
همچنین براثرِ افزایش نرخ سود سپردههای بانکی ،تولید بدون نفت از مقدار باثبات
کاهش مییابد .علت این کاهش را میتوان به افزایش هزینههای تولید و کاهش سرمایهگذاری
نسبت داد .ازاینرو ،افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ بهره نهتنها رشد اقتصادی را
افزایش نمیدهد ،بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی میشود؛ دلیل آن را اینگونه میتوان بیان
کرد که در ایران با توجه به شرایط موجود در باال بودن نرخ بهرٔه بانکی که حتی باالتر از نرخ
میانگین جهانی است ،نمیتوان اقتصادی را بهوجود آورد که جذب سرمایه را در بازارهای
ثانویه رقم بزند تا باعث انتقال در بازار اولیه شود که میتواند باعث بهبودی و رشد در
متغیرهای کالن اقتصادی شود .به همین منظور ،باید با تعیین نرخ بهرٔه بانکی کمتر از نرخ
تورم که باعث انتقال قدرت از سپردهگذاران به بانکها و وامگیرندگان میشود ،تولیدکنندگان
را با کاهش هزینه در تولید و قیمت تمامشده روبهرو کرد و از این طریق ،به هدف کاهش
سطح عمومی در قیمت محصوالت و هم نرخ تورم رسید تا رشد اقتصادی را با تأثیر کاهش
بهرٔه بانکی کامالً احساس کرد .نتیجٔه این مطالعه با مطالعٔه سالدیاز ( )۲۰۱۷و غفاری و
همکاران ( )۱۳۹۵سازگار است.
تورم ( )LCPIنیز اثر منفی در رشد اقتصادی دارد؛ این اثر منفی را این چنین میتوان
استدالل کرد ،تورم بازدهی واقعی به پساندازها را کاهش داده و با تشدید اصطکاک اطالعات،
بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد .نتیجٔه این اصطکاک در بازار مالی ،سهمیهبندی
اعتبارات ،محدودیت سرمایه برای سرمایهگذاری (کاهش سطح سرمایهگذاری) ،و کاهش
کارایی تخصص پساندازها به پروژههای سرمایهگذاری (کارایی سرمایهگذاری) است و در
نهایت ،اثر معکوس در رشد اقتصادی دارد .این نتایج مطابق با مبانی نظری است.
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تأثیر لگاریتم نرخ ارز ( )LREERدر رشد اقتصادی منفی است ،بهطوریکه با افزایش نرخ
ارز و کاهش ارزش پول داخلی ،هزینٔه واردات افزایش مییابد و در صورت کاهش واردات
کاالهای سرمایهای ،سرمایهگذاری داخلی کاهش و در پی آن ،تقاضای کل کاهش مییابد .در
ضمن ،اغلب کشورهای درحالتوسعه دارای بدهیهای خارجی گسترده بهدلیل دریافت
وامهای خارجی هستند .کاهش ارزش پول ملی در این کشورها افزایش بدهی آنها بر حسب
پول داخلی را در پی داشته است .گسترش فشار این بدهیها باعث از بین رفتن منابع الزم
در تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میشود .در واقع ،این اثر را این
چنین میتوان استدالل کرد که چون در کشور تولیدات داخلی وابستگی شدید به کاالهای
واسطهای ،سرمایهای ،و مواد اولیٔه خارجی دارد ،افزایش قیمت ارز بهعنوان تکانٔه منفیِ طرف
عرضه عمل میکند ،زیرا مستقیماً هزینههای تولید را افزایش میدهد و تأثیری منفی در عرضٔه
کل اقتصاد برجای میگذارد و درنتیجه ،باعث کاهش رشد اقتصادی میشود .نتایج این
مطالعه با مطالعٔه بصیرت و همکاران ( )۱۳۹۴سازگار است.
+
ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن در مدل دوم نشان میدهد که (  )LRتکانٔه مثبت نرخ
بهره (سیاست پولی انقباضی یعنی روند افزایشی در نرخ بهرٔه کوتاه مدت) اثر منفی و تکانٔه
منفی نرخ بهره ( )LR-اثر مثبت در بیثباتی مالی دارد .در واقع ،این نتایج نشاندهندٔه رابطٔه
منفی و معکوس بین نرخ بهره و بیثباتی مالی است ،بهطوریکه با افزایش نرخ بهره (سیاست
پولی انقباضی) بیثباتی مالی کاهش مییابد .این اثر را میتوان اینگونه استدالل کرد :هنگامی
که ثبات مالی در مجموعٔه اهداف بانک مرکزی قرار میگیرد ،با افزایش نسبت اعتبار به تولید
که حاکی از تشکیل ریسکهای نظاممند و بروز بیثباتی مالی است ،بانک مرکزی سریعتر به
افزایش نرخ بهرٔه مبنا اقدام میکند و با افزایش نرخ بهرٔه مبنا ،نرخ بهرٔه وامدهی نیز افزایش
مییابد و بنابراین ،سبب سختتر شدن شرایط اعطای اعتبار و کاهش دسترسی به اعتبارات
میشود .در این شرایط ،نسبت اعتبار به تولید کاهش مییابد و کاهش تقاضای کاالها و
خدمات سبب کاهش تولید و کاهش تورم میشود .با کاهش تورم و تولید ،نرخ بهرٔه سیاستی
شروع بهکار کرده و سبب کاهش نرخ بهرٔه وامدهی ،افزایش نسبت اعتبارات ،افزایش تقاضا،
و درنتیجه افزایش تولید و تورم میشود .پویاییهای فوق تا رسیدن به وضعیت تعادلِ پایدار
ادامه مییابد .نتیجٔه این مطالعه با مطالعٔه ستودهنیا و عابدی ( )۱۳۹۲و صدقی ()۱۳۹۱
همخوانی دارد.
تورم ( )LCPIاثر مثبت در بیثباتی مالی دارد .این اثر مثبت را اینگونه میتوان استدالل
کرد که با افزایش تورم بیثباتی مالی افزایش مییابد ،زیرا ازیکطرف با افزایش تورم ،قدرت
خرید مردم کاهش و تقاضای پول مردم افزایش مییابد و برای خرید به پول بیشتری نیاز
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 ۱مازاد پول یا اعتبار را که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد ،تکانٔه نقدینگی میگویند.
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دارند ،از طرف دیگر با افزایش سطح قیمتها و باال رفتن نرخ تورم ،نرخ بهرٔه واقعی کاهش
مییابد و سپردهگذاری مردم در بانکها کمتر شده و به فکر خروج سرمایٔه خود از بانکها
خواهند شد؛ بنابراین ،با افزایش نرخ تورم بیثباتی مالی افزایش مییابد .نتیجٔه این مطالعه
با مطالعههایی همچون سالدیاز ( )۲۰۱۷و ستودهنیا و عابدی ( )۱۳۹۲همخوانی دارد.
( )LGOVضریب افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) اثر منفی در بیثباتی
مالی دارد ،بهطوریکه با افزایش مخارج دولت ،بیثباتی مالی کاهش و با کاهش مخارج دولت
بیثباتی مالی افزایش مییابد .این نتایج با انتظارات نظری سازگار است.
+
در نهایت ،ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن در مدل سوم نشان میدهد که (  )LMتکانٔه
مثبت رشد نقدینگی (سیاست پولی انبساطی یعنی روند افزایشی در رشد نقدینگی) اثر مثبت
و تکانٔه منفی رشد نقدینگی ( )LM-اثر منفی در بیثباتی مالی دارد .در واقع ،این نتایج
نشاندهندٔه رابطٔه مثبت و مستقیم بین رشد نقدینگی و بیثباتی مالی است ،بهطوریکه با
افزایش نقدینگی (سیاست پولی انبساطی) بیثباتی مالی افزایش مییابد .این اثر را میتوان
اینگونه استدالل کرد که رشد گستردٔه پول مبتنی بر تکانههای نقدینگی ۱یکی از عوامل
تحریککنندٔه تورم است؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب
ایجاد تورم باال و بیثباتی اقتصاد میشود؛ و تورم باال و بیثباتی هم موجب اختالل در نظام
تخصیص قیمتها میشود .در واقع ،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد
بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد موجب بیثباتی مالی میشود .نتیجٔه این مطالعه با نتایج
مطالعات ستودهنیا و عابدی ( )۱۳۹۲و صدقی ( )۱۳۹۱همخوانی دارد.
رشد اقتصادی ( )LGDPاثر منفی و معنادار در بیثباتی مالی دارد .این اثر منفی را
اینگونه میتوان استدالل کرد که با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
در دورٔه موردنظر ،بیثباتی مالی کاهش مییابد .نتیجٔه این مطالعه با مطالعٔه میرباقری هیر
و همکاران ( )۱۳۹۵همخوانی دارد.
( )LGOVضریب افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) اثر مثبت در بیثباتی
مالی دارد ،بهطوریکه با افزایش مخارج دولت ،بیثباتی مالی افزایش و با کاهش مخارج
دولت ،بیثباتی مالی کاهش مییابد .این نتایج با مطالعٔه ستودهنیا و عابدی ()۱۳۹۲
همخوانی دارد.
تأثیر لگاریتم نرخ ارز ( )LREERدر بیثباتی مالی مثبت و معنادار است .این اثر را
اینگونه میتوان استدالل کرد که افزایش نرخ رشد ارز و بالطبعِ افزایش نوسانات نرخ ارز،
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سبب کاهش در سپردههای دیداری ،پسانداز ،و سرمایهگذاری بانکها شده و باعث محدود
شدن جذب منابع بانکی شده است و در نهایت ،ثبات مالی بانکها را کاهش میدهد و باعث
بیثباتی مالی میشود .این نتیجه با انتظارات نظری سازگار است.
در پایان جدول  ،۴آزمونهای تقارن یا عدمتقارن تکانههای مثبت و منفی در مدل اول
بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و در مدل دوم نرخ بهره (سیاست پولی ) در بیثباتی مالی در
بلندمدت و کوتاهمدت گزارش شده است WLR .برای نمایش نتیجٔه آزمون والد برای دورٔه
بلندمدت استفاده شده است که با توجه به اندیس  ،LRآثار نامتقارنی تکانههای مثبت و منفی
در مدل اول بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و در مدل دوم نرخ بهره (سیاست پولی) در
بیثباتی مالی در بلندمدت نمایش میدهد .مقدار محاسباتی این آزمون در مدل اول ۹۶٫۷۰۹
بوده و با ارزش احتمال  ۰٫۰۰۰نشان میدهد که آثار تکانههای مثبت و منفی بیثباتی مالی
در رشد اقتصادی در بلندمدت نامتقارن است .مقدار این آزمون در مدل دوم  ۷٫۴۴۴بوده و
با ارزش احتمالی  ۰٫۰۰۸نشان میدهد که آثار تکانههای مثبت و منفی نرخ بهره (سیاست
پولی ) در بیثباتی مالی در بلندمدت نامتقارن است .مقدار این آزمون در مدل سوم ۱٫۰۲۶
بوده و با ارزش احتمالی  ۰٫۳۲۰نشان میدهد که آثار تکانههای مثبت و منفی رشد نقدینگی
(سیاست پولی ) در بیثباتی مالی در بلندمدت متقارن است.
 WSRنیز برای نمایش نتیجٔه آزمون والد برای دورٔه کوتاهمدت استفاده شده است که با
توجه به اندیس  ،SRآثار نامتقارنی تکانههای مثبت و منفی در مدل اول بیثباتی مالی در رشد
اقتصادی و در مدل دوم سیاست پولی در بیثباتی مالی در کوتاهمدت را نمایش میدهد .نتایج
این آزمون هم نشان میدهد که فرضیٔه صفر این آزمون مبنی بر تقارن تکانههای مثبت و منفی
بیثباتی مالی در مدل اول ،نرخ بهره (سیاست پولی ) در مدل دوم ،و رشد نقدینگی (سیاست
پولی) در مدل سوم رد شده و آثار تکانههای مثبت و منفی بیثباتی مالی در رشد اقتصادی در
مدل اول ،آثار تکانههای مثبت و منفی نرخ بهره (سیاست پولی ) در بیثباتی مالی در مدل
دوم ،و آثار تکانههای مثبت و منفی رشد نقدینگی (سیاست پولی ) در بیثباتی مالی در مدل
سوم در کوتاهمدت نامتقارن است.
مدل تصحیح خطای مرتبط با معادلٔه بلندمدت نیز برآورد شده و ضریب تصحیح خطا در
جدول  ۵برای هر سه مدل نمایش داده شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،ضریب
تصحیح خطا برای مدل اول ،مدل دوم ،و مدل سوم بهترتیب ( ،)-۰٫۴۴( ،)-۱٫۴۵۲و
( )-۰٫۵۲۷بوده و از لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین ،رابطٔه بلندمدت بهدستآمده در
مرحلٔه قبل تأیید شده و خطای تعادلی کوتاهمدت بهسمت رابطٔه تعادلی بلندمدت تعدیل
میشود.
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جدول ۵
نتایج تخمین ضریب تصحیح خطا
نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

ارزش احتمال

مدل اول

Ecm

-۱٫۴۵۲

۰٫۱۷۸

۰٫۰۰۰

مدل دوم

Ecm

-۰٫۴۴۵

۰٫۰۶۰

۰٫۰۰۰

مدل سوم

Ecm

-۰٫۵۲۷

۰٫۰۶۳

۰٫۰۰۰

بهمنظور حصول اطمینان از اعتبار و صحت نتایج الگوهای برآوردشده ،آزمونهای
تشخیصی همبستگی سریالی ،۱آزمون ناهمسانی واریانس ،۲و نرمالیته موردبررسی قرار گرفته
شده است .نتایج آزمونهای تشخیصی مدلها در جدول  ۶آورده شده است .همانطورکه
نتایج آزمونهای تشخیصی در جدول نشان میدهد ،نمیتوان فرض همسانی واریانس ،عدم
همبستگی سریالی ،و نرمالیته را در سطح  ۵درصد رد کرد؛ بنابراین ،در الگوی برآوردشده
ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی وجود ندارد.

2
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Autocorrelation
Heteroskedasticity

1
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جدول ۶
آزمونهای تشخیصی
مدل اول
آزمون نرمال بودن
جارک-
برا ۱

آماره

احتمال

۱٫۶۸۸

۰٫۴۲۹

آزمون همبستگی سریالی
آماره

احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس
آماره

احتمال

آماره F

۰٫۴۵۹

۰٫۶۳۳

آماره F

۱٫۰۴۳

۰٫۴۲۵

Chi2

۱٫۲۰۲

۰٫۵۴۸

Chi2

۲۱٫۹۳۷

۰٫۴۰۳

آزمون نرمال بودن
جارک-
برا

آماره

احتمال

۴٫۲۰۲

۰٫۱۲۲

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره F

۰٫۶۰۷

۰٫۴۳۹

آماره F

۰٫۵۳۸

۰٫۹۷۸

Chi2

۱٫۱۳۸

۰٫۲۸۶

Chi2

۲۸٫۲۶۴۷

۰٫۹۳۴

مدل سوم
آزمون نرمال بودن
جارک-
برا

آماره

احتمال

۲٫۳۰۷

۰٫۳۱۵

آزمون همبستگی سریالی
آماره

احتمال

آزمون ناهمسانی واریانس
آماره

احتمال

آماره F

۰٫۵۷۷

۰٫۵۶۶

آماره F

۰٫۸۲۹

۰٫۷۳۷

Chi2

۳٫۰۷۸

۰٫۲۱۴

Chi2

۵۱٫۴۸۲

۰٫۶۰۹
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Jarque-Bera
quadratic cusum, CUSUMQ

cumulative sum, CUSUM

1
2
3

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.44.1.2

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،هیچکدام از موارد نقض مفروضات کالسیک در
سه مدل مورد بررسی مشاهده نمیشود و مدلهای سنجی پژوهش بهنحوی مناسب برازش
شده است .همچنین پسران و همکاران ( )۱۹۹۷استفاده از آزمون پایداری مدل ارائهشده
توسط برون و همکاران ( )۱۹۷۵را پیشنهاد کردند .برای این منظور ،از ترسیم نموداری
آمارههای مجذور مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی ۲و مجموع تجمعی پسماندهای
بازگشتی ۳استفاده میشود (شکلهای  .)۷-۵اگر مقدار این آمارهها در بین آمارٔه کرانههای
در سطح  ۵درصد قرار داشته باشند ،آنگاه فرض صفر آزمون را که بیان میکند همٔه متغیرها
در رگرسیون برآوردشده باثبات هستند ،نمیتوان رد کرد.
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مدل دوم
آزمون همبستگی سریالی

آزمون ناهمسانی واریانس
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بر اساس شکلهای فوق ،شکلهای مجذور مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی و
مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی بین دو خط بحرانی در سطح  ۵درصد قرار گرفتهاند که
نشان از پایداری مدل در بلندمدت است.

 ۷نتیجهگیری
] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09
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هدف پژوهش حاضر بررسی آثار نامتقارن تکانههای بیثباتی مالی در رشد اقتصادی و
تکانههای سیاست پولی در بیثباتی مالی در ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دورٔه زمانی
 ۱۳۷۰:۲-۱۳۹۵:۳است .برای این منظور ،از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفههای
توزیعی غیرخطی استفاده شد .نتایج نشان میدهد که در مدل اول ،تکانٔه مثبت لگاریتم
بیثباتی مالی ( )LFSI_POSاثر منفی و تکانٔه منفی لگاریتم بیثباتی مالی ()LFSI_NEG
اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد و این بیانگر رابطٔه منفی بین بیثباتی مالی و رشد اقتصادی
است؛ یعنی با افزایش بیثباتی مالی ،رشد اقتصادی کاهش مییابد .در واقع ،افزایش در
استرس مالی باعث افزایش نااطمینانی در خصوص ارزش داراییهای مالی میشود که این
بهنوبٔه خود میتواند موجب افـزایش نوسان در قیمت داراییها شود .نوسانهای قیمتی ضـمن
محتـاط کـردن بیشـتر بنگـاههـا باعث بـهتـأخیر انـداختن تصمیمهای مهم دربارٔه
سرمایهگذاری تا زمان رفع نااطمینانی مـیشـود .درنتیجه ،این نوسانها باعث میشود
هزینههای خانوار تا جایی که در خصوص ثروت آیندٔه خود مطمـئن نیسـتند ،کاهش یابد؛
بنابراین تا زمانی که کسبوکار و خانوارها به این نوسانها واکنش نشان میدهد ،فعالیـتهـای
واقعـی اقتصادی و درنتیجه رشد اقتصادی کاهش مییابد .نتیجٔه این مطالعه با مطالعههایی
همچون شجاکیو ( ،)۲۰۱۴فرای مککیبین و ژانگ ( ،)۲۰۱۶سالدیاز ( ،)۲۰۱۷فرر و
همکاران ( ،)۲۰۱۸و ...همخوانی دارد.
لگاریتم نرخ بهرٔه کوتاهمدت ( )LRاثر منفی در رشد اقتصادی دارد و باعث کاهش رشد
اقتصادی میشود .نتیجٔه این مطالعه با مطالعٔه سالدیاز ( )۲۰۱۷و غفاری و همکاران ()۱۳۹۵
سازگار است .تورم ( )LCPIنیز اثر منفی در رشد اقتصادی دارد و با افزایش تورم ،رشد
اقتصادی کاهش مییابد ،نتایج بهدستآمده با انتظارات نظری سازگار است .همچنین ،تأثیر
لگاریتم نرخ ارز ( )LREERدر رشد اقتصادی منفی است و رشد اقتصادی را کاهش میدهد
که این نتایج هم با مطالعٔه بصیرت و همکاران ( )۱۳۹۴سازگار است .عالوهبراین ،نتایج حاصل
از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر تکانههای مثبت و منفی بیثباتی مالی در رشد
اقتصادی هم درکوتاهمدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.
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همچنین در مدل دوم ،نتایج حاکی از آن است که تکانٔه مثبت نرخ بهره (سیاست پولی
انقباضی یعنی افزایش نرخ بهره) اثر منفی و تکانٔه منفی نرخ بهره (سیاست پولی انبساطی
یعنی کاهش نرخ بهره) اثر مثبت در بیثباتی مالی دارد ،در واقع ،این نتایج نشاندهندٔه رابطه
معکوس بین نرخ بهره و بیثباتی مالی است ،بهطوریکه با افزایش نرخ بهره ،بیثباتی مالی
کاهش مییابد .در واقع ،تکانٔه مثبت نرخ بهره (سیاست پولی انقباضی یعنی افزایش نرخ بهره)
باعث کاهش نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی شده است که این نتیجه نمایانگر
عملکرد مناسب سیاستگذار پولی در کاهش بیثباتی مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات
به بخش خصوصی طی سالهای موردبررسی است .بهعبارتدیگر ،بانک مرکزی در واکنش به
افزایش نسبت اعتبار به تولید که حاکی از تشکیل ریسکهای نظاممند و بروز بیثباتی مالی
است ،نرخ بهره را افزایش میدهد و درنتیجه از شدت نوسانات متغیرهای بخش مالی
میکاهد .در این حالت هرچند ممکن است با اضافه شدن هدف ثباتمالی به مجموعه اهداف
بانک مرکزی ،بهدلیل کاهش اهمیت نسبی تورم ،نوسانات تورم تا حدود بسیار کمی افزایش
یابد ،با کاهش نوسانات متغیرهای بخش مالی  -مانند نرخ بهرٔه وامدهی ،نسبت اعتبار به
تولید ،و نسبت مطالبات غیرجاری  -بیثباتی مالی کاهش مییابد .نتیجٔه این مطالعه با
مطالعٔه ستودهنیا و عابدی ( )۱۳۹۲و صدقی ( )۱۳۹۱همخوانی دارد.
در ادامه ،نتایج نشان میدهد که تورم ( )LCPIاثر مثبت در بیثباتی مالی دارد؛ یعنی با
افزایش تورم بیثباتی مالی افزایش مییابد که نتیجٔه این مطالعه با مطالعههایی همچون
سالدیاز ( )۲۰۱۷و ستودهنیا و عابدی ( )۱۳۹۲همخوانی دارد )LGOV( .ضریب افزایش
مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) اثر منفی در بیثباتی مالی دارد ،بهطوریکه با افزایش
مخارج دولت ،بیثباتی مالی کاهش و با کاهش مخارج دولت بیثباتی مالی افزایش مییابد.
این نتایج با انتظارات نظری سازگار است .در نهایت ،نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از
آن است که اثر تکانههای مثبت و منفی سیاست پولی در بیثباتی مالی هم درکوتاهمدت و هم
در بلندمدت نامتقارن است.
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم حاکی از آن است که تکانٔه مثبت رشد نقدینگی (سیاست
پولی انبساطی یعنی افزایش نقدینگی) اثر مثبت و تکانٔه منفی رشد نقدینگی (سیاست پولی
انقباضی یعنی کاهش نقدینگی) اثر منفی در بیثباتی مالی دارد .در واقع ،این نتایج
نشاندهندٔه رابطٔه مستقیم بین رشد نقدینگی و بیثباتی مالی است ،بهطوریکه با افزایش
نقدینگی ،بیثباتی مالی افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،درصورتیکه نرخ رشد نقدینگی افزایش
یابد و بخش واقعی اقتصاد توان گردش این منابع را نداشته باشد ،تورم ایجاد خواهد شد.
دولتها برای کنترل تورم اقدام به واردات کرده و اقتصاد را فلج میکنند؛ بنابراین ،مدیریت
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نادرست نقدینگی میتواند اقتصاد را مختل کند .بهدلیل رانتهای موجود در اقتصاد،
درصورتیکه کانال واردات باز شود ،افراد سودجو باعث نابودی اقتصاد و بیثباتی میشوند.
در نهایت ،نتایج نشان میدهد که نرخ ارز و مخارج دولت اثر مثبت و معنادار و تولید ناخالص
داخلی (رشد اقتصادی) اثر منفی و معنادار در بیثباتی مالی دارد .نتایج حاصل از آزمون والد
هم حاکی از آن است که اثر تکانههای مثبت و منفی رشد نقدینگی (سیاست پولی ) در بیثباتی
مالی درکوتاهمدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است .با توجه به اینکه نتایج اثر مخارج
دولت در بیثباتی مالی در دو مدل دوم و سوم متفاوت است و دلیل آن بهکار بردن سیاست
پولی متفاوت در دو مدل است ،بنابراین میتوان گفت ،اثر مخارج دولت (سیاست مالی) در
بیثباتی مالی بسته به نوع سیاست پولی میتواند متفاوت باشد.
بهطورکلی ،بیثباتی مالی سبب کاهش رشد اقتصادی میشود .بهطوریکه بیثباتی مالی
تورم را افزایش میدهد و تورم هم اثر منفی در نرخ رشد و پایداری آن دارد .همچنین اعطای
استقالل و اقتدار نظارتی به بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است
و عالوهبراین ،در سیاستهای پولی توجه به ثباتمالی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی
مهم است .در واقع ،ثباتمالی یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهندٔه ثبات اقتصادی و خروج
از بحران اقتصادی است .اعمال سیاستهای پولی و مالی بهصورت همزمان میتواند زمینٔه
ثبات مالی در کشور را فراهم آورد .در نهایت ،سیاستهای بانکهای مرکزی در کنترل
نقدینگی و تورم ،همراهی دولت در رعایت انضباط مالی ،کنترل کسری بودجه همراه با حفظ
پایداری مالی ،و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی
سیاستهای توسعهای یکی از کلیدهای موفقیت در ثبات مالی است.
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