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چکیده
مـدت بـر بخـش واقعـی     هاي پولی در کوتاهیاستبسیاري از اقتصاددانان بر این دیدگاه که س

هاي اثرگذاري و اهمیـت  ولی اختالف نظر آنها بر سر کانال؛فاق نظر دارنداست اتاقتصاد مؤثر 

آزاد اسالمیدانشگاه اقتصاداستادیار.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران.
دانشگاه اوهایوودانشگاه آزاد اسالمیاقتصاددانشیار.

1- Structural Vector AutoRegression (SVAR).
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هاي نرخ ارز، اعتباري و قیمت دیگر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی کانالنسبی آنها می
ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران است.دارایی

ــایج  ــتفاده از رویکــرد       نت ــا اس ــا، ب ــین متغیره ــط ب ــین رواب ــل از تخم ــی حاص تجرب
1Q1387ــ 2Q1368هـاي آمــاري  مبتنی بر داده(SVAR)برداري ساختاريخودرگرسیونی

از نسـبت سـپرده قـانونی بـه عنـوان متغیـر       دریافتیم وقتیطور کلی ه بررسی گرفت. بمورد
در بلندمدت کانال نرخ ارز مؤثرترین کانـال در  مدت و همهم در میان،دوسیاستی استفاده ش

مدت نقش کانال ولی در کوتاه؛انتقال سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است
دیگـري کـه  مؤثرتر بوده است. در مـدل  ی شاخص قیمت مسکن در انتقال تغییرات حجم پول

مـدت و  در کوتـاه ه شده اسـت ها به بانک مرکزي به عنوان متغیر سیاستی استفادبدهی بانک
ولی در بلندمدت ؛ثرترین کانال در انتقال بوده استؤمدت کانال شاخص قیمت مسکن ممیان

اند.  ها در انتقال پولی نقشی نداشتههیچ یک از کانال

انتقال پولی، کانال اعتبـاري، کانـال شـاخص قیمـت مسـکن،     سازوکار:ي کلیديهاواژه
.گرسیونی برداري ساختاريمدل خودرکانال نرخ ارز،

.JEL :E52بندي طبقه
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مقدمه.1
افزایش سطح اشتغال، کنترل تـورم و تعـادل   همراه با،رشد و توسعه اقتصاديبه رسیدن 

از اهداف نهایی اقتصادي کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهـاي  ، هموارههاترازپرداختدر 
هـا که کشورهستندیی هاي مرکزي اهرمهابانکي پولیهاي مالی دولت و سیاستهاسیاست

ي پـولی در  هاطور خاص سیاسته دهند. بمیاین اهداف مورد استفاده قرار بهبراي دستیابی 
و کنتـرل  هـا ترازپرداخـت ، تعـادل در  هادنبال تثبیت قیمته ب،حیطه اهداف کالن اقتصادي

ران پـولی بـراي هـدایت موفـق    سیاسـتگذا ،حجم پول یا نقدینگی هستند. در همـین راسـتا  
باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحـوه اثـرات آن بـر اقتصـاد داشـته باشـند.       خود،يهاسیاست
سـازوکار . یـاري نمایـد  تواند سیاستگذاران را در این امـر  می١»انتقال پولیسازوکار«بررسی 

ي پـولی  هـا تسیاسـ ،کنـد کـه از طریـق آن   مـی ي اثرگذاري را معرفـی  هاانتقال پولی، کانال
ـ  تـأثیر گذاران را تحت ي مالی و سرمایهها، واسطهها، خانوارهاتصمیمات بنگاه ه قـرار داده و ب

کند.میي اقتصادي را دچار تغییر هادنبال آن سطح فعالیت
کـردن پایـه پـولی و    متـأثر ي کمی و کیفـی بـا   هاي پولی معموالً در قالب ابزارهاسیاست

عنوان اهرمی در دست بانک مرکزي قرار دارند. کنترل حجـم پـول و   به،ضریب فزاینده پولی
ـ  ظر نمـد ،اهـداف نهـایی  بـه  منظـور رسـیدن   ه یا نرخ بهره از اهداف میانی است که معموالً ب

سـاخته و  متـأثر گردد. در عمل ابزار سیاست پولی ابتدا اهداف میانی را میمقامات پولی واقع 
گذارند. از آنجا که با اجراي عملیات بانکی بدون میثیرتأاز آن طریق بر اهداف نهایی ،سپس

دلیـل ماهیـت ربـوي    بهاستفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه ،1363ربا در سال 
آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم پولی کشور از دسـت داد. بنـابراین بانـک    

طح مطلـوب عرضـه پـول و حجـم نقـدینگی از      سبه بعد براي رسیدن بهمرکزي از آن زمان 
بانـک  بـه  هـا طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک

را اعمال کند.خودتوانست سیاست پولی مورد نظرمیمرکزي 
هاانتقال پولی در ایران، در کنار دیدگاه کینزینسازوکارمنظور بررسی ه ب،در این تحقیق

،ي و تقاضاي کلگذارسرمایهتقاضاي ،کردن نرخ بهرهمتأثري پولی را از طریق هاسیاستکه
٣»هاکانال قیمت دیگر دارایی«، ٢»کانال نرخ ارز«گرایان دانند، با تکیه بر دیدگاه پولمیمؤثر 

1- Monetary Transmission Mechanism (MTM).
2- Exchange Rate Channel.
3- Other Asset Price Channel.
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دهیم.میرا مورد بررسی قرار ١»کانال اعتباري«و 
، مورسـینک و ٤، کـوتنر و مـوزر  ٣سسـچتی ، ٢مطالعات تجربی متعـددي ماننـد میشـکین   

ولی در خصـوص کشـورهاي در  ،یافته انجام شده استدر کشورهاي توسعه٦و سلون٥بایومی
، ٧اندازه کافی این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. البتـه مونتایـل  بهحال توسعه هنوز 

حـال  در کشـورهاي در انتقـال پـولی   سازوکارخوددر مطالعه ٩و خان٨کمین، ترنر و ونداك
انتقـال پـولی در کشـورهاي    سازوکارو نقاط مشترك و افتراق آن را با نمودهتوسعه را مطرح 

ثبـات، پیشـینه تـاریخی و    اند. آنهـا سـاختار اقتصـادي بـی    یافته مورد بررسی قرار دادهتوسعه
داننــد. همچنــینمــیســازوکارماهیــت نهــادي ایــن کشــورها را دلیــل اصــلی تفــاوت ایــن 

سازي انتقال سیاست پـولی  ي آماري و ناتوانی مدلهاي موجود در خصوص دادههادودیتمح
دانند.میحال تغییر این کشورها را مانعی براي مطالعه دقیق این موضوع در اقتصاد دائماً در

) ضـمن بیـان مبـانی    1373مطالعاتی نیز براي اقتصاد ایران انجام شده است. کمیجـانی ( 
گرایـان،  و پـول هاال پولی در یک اقتصاد بسته در قالب دو دیدگاه کینزینانتقسازوکارنظري 

الگـو  8و الگوي پولی سنت لوئیس، ١٠دانشگاه ام.آي.تیـبر اساس الگوي کینزي فدرال رزرو
گرایـان دیدگاه پول،. وي در نهایت بر اساس شواهد آماري موجود در ایراننمایدمیرا معرفی 

در بلندمـدت افـزایش   به این ترتیـب، دهد.قرار میتأییدموردهانزیندر مقابل دیدگاه کیرا
) نیز در خصـوص  1382گذاشته است. علوي (تأثیرهاحجم پول تنها بر سطح عمومی قیمت

اي را انجام داده است. وي مطالعههاانتقال پولی در ایران بر اساس دیدگاه نئوکینزینسازوکار
ــی   ــه منحن ــتفاده از معادل ــا اس ــیمیفب ــپس تعم ــه   لی ــل و معادل ــاي ک ــه تقاض ــه، معادل یافت

کمـک روش اقتصادسـنجی   بهو همچنین1380ـ1340برابري غیرپوششی براي دوره زمانی
یابد که مبانی نظري حـاکم بـر الگوسـازي    میدر١١»خودرگرسیون میانگین متحرك انباشته«

در ١٢آبـادي است. قربـانی عقیـل  هاانتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزینسازوکار
انتقال پولی در ایران را در قالب دو کانـال نـرخ ارز و کانـال    سازوکارنامه خود فصل دوم پایان

1- Credit Channel.
2- Mishkin (1996, 2001).
3- Cecchetti (1999).
4- Kuttner and Mosser (2001).
5- Morsink and Bayoumi (2001).
6- Sellon (2002).
7- Montiel (1991).
8- Kamin, Turner and Van’t dack (1998).
9- Khan (1998).
10- FRB-MIT.
11- Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA).
12- Ghorbani-Aghilabadi (2006).
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مورد بررسی قرار داده اسـت. وي بیـان   ١»برداريتصحیح خطاي«با استفاده از مدل دهیوام
) نیـز در 1384و مهـدوي ( انـد. کشـاورز حـداد    دارد که هر دو کانال در ایران مـؤثر بـوده  می

ي انتقال سیاست پولی در ایران با استفاده هاعنوان یکی از کانالبهبازار سهام را خود مطالعه 
ــانس ناهمســانی شــرطی خودرگرســیونی«از مــدل  ــانس ناهمســانی شــرطی «و ٢»واری واری

ـ  میمورد بررسی قرار ٣»یافتهتعمیمخودرگرسیونی  ازار سـهام  دهند. آنها دریافتند که کانـال ب
) در قالـب کانـال   1385نقشی در انتقال سیاست پولی نداشته است. تقوي و لطفی (،در ایران

، اعتبـارات اعطـایی و نقـدینگی    هـا ي پولی بر حجم سپردههاسیاستتأثیراعتباري با بررسی 
م منفی اما بسیار ناچیزي بر نرخ رشـد حجـ  تأثیردارد که نرخ سپرده قانونی میبیان ،هابانک

گذارد. وي وجود کانال اعتباري را مـورد  میو مانده تسهیالت اعطایی آنها هاي بانکهاسپرده
دهد.میتأیید قرار 

، کشـورهاي در یافتـه توسـعه مطالعات صورت گرفته در کشورهاي به این تحقیق با توجه 
اسـمی در  دنبال بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلـی  ه ب،حال توسعه و ایران

باشد. بـدین  میگرایان، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداري ساختاري قالب دیدگاه پول
انتقـال پـولی پرداختـه و بـا     سازوکاربیان مبانی نظري به منظور بعد از مقدمه در بخش دوم 

مدل را مـورد تصـریح قـرار خـواهیم داد. در     خودرگرسیون برداري ساختاري،معرفی رویکرد
بنـدي و  جمـع بـه  بررسی نتایج تجربی خواهیم پرداخت. بخش پایانی نیـز  به سوم نیز بخش
گیري اختصاص دارد.نتیجه

مروري بر ادبیات موضوع. 2

حال توسعه انتقال پولی با تأکید بر کشورهاي درسازوکار. 2ـ1

دو بـه ا آن رتـأثیر انتقال پولی و مدت زمـان  سازوکاربه توان تفاوت نگاه میطور کلی ه ب
کید خاص بر نرخ بهـره  أبا تهابندي کرد. کینزینگرایان تقسیمو پولهادیدگاه عمده کینزین

فقط کانال نرخ بهره و میـزان عبـور اثـرات سیاسـت     ،و ارتباط بین تمامی بازارها از طریق آن
شـش  گرایان با فـرض پـایین بـودن ک   دهند. ولی پولمیپولی از این کانال را مورد توجه قرار 

1- Vector Error Correction (VEC).
2- Auto Regressive Conditional Heteroskedastic (ARCH).
3- Generalised Auto Regressive Conditional Heteroskedastic (GARCH).
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ي غیر ها، اعمال سیاست پولی از راهLMاي تقاضاي پول و عمودي بودن تقریبی منحنی بهره
دانند. در این دیدگاه افزایش حجم پول موجب افزایش تقاضاي کـل  میاز نرخ بهره را مؤثرتر 

، هـا خیر در تعدیل دستمزدها در بازار کار و یـا انعطـاف ناپـذیري قیمـت    أشود و با فرض تمی
،کامل تعـدیل شـوند  به طورهایابد و هنگامی که دستمزدمیت و محصول افزایش سطح قیم

کلـی در  بـه طـور  گـردد. بنـابراین   مـی مـنعکس  هاافزایش حجم پول فقط در افزایش قیمت
گـردد کـه بـا گذشـت     مـی موجب افزایش تولید اسمی ،گرایان افزایش حجم پولدیدگاه پول

هـا افزایش حجم پول خـود را کـامالً در افـزایش قیمـت    ،کامالً تعدیل شدههادستمزد،زمان
.)389: 1979، ١گردد. (برانسونمیباز خودسطح اولیهبه دهد و تولید مینشان 

ي هـا یی را بـین کانـال  هـا تفـاوت ،حال توسعهي درهااکثر مطالعات انجام شده در کشور
انـد. کوتـارلی و   حـال توسـعه معرفـی کـرده    ي درهـا ي صـنعتی و کشـور  هـا انتقال در کشور

بــازار اوراق قرضــه توســعه نیافتــه در ٤و ایچنگــرین و پــارك٣، بــاکش و کراگــول٢کــورلیس
دارند کـه  میبیان هادانند. همچنین آنمیحال توسعه را عامل اصلی این تفاوت ي درهاکشور

انتقـال پـولی  سازوکارتفاوت در توسعه ساختارهاي نهادي، اقتصادي و مالی موجب تفاوت در 
در غیـاب بـازار مـالی    ایـن تفـاوت  دهـد کـه  مـی اش نشـان  نیز در مطالعـه ٥شده است. دیاز

در و منسجم و وجود پیشینه تاریخی و سـاختارهاي نهـادي ویـژه در کشـورهاي     یافتهتوسعه
هـا سازد. البته این تفـاوت میهاي انتقال را مؤثرتر از بقیه کانالها، بعضی از کانالحال توسعه

در ي هـا براي کشوریافتهتوسعهي هاي اصلی انتقال پولی در کشورهاود که کانالشمیباعث ن
، نـرخ ارز، قیمـت دیگـر    ٦کلی چهار کانال نرخ بهرهبه طورصادق نباشد. بنابراین حال توسعه

مـرور  رانیز صادق باشـند در حال توسعهو اعتباري که ممکن است براي کشورهاي هادارایی
کنیم.می

جایگاه نرخ بهره در تقاضاي پول و اثر آن بر بخـش واقعـی اقتصـاد،    به مربوط در مباحث 
ي را نشـان  گـذار سـرمایه اثرات نرخ بهره بر تقاضـاي  ،IS-LMيهادر قالب منحنیهاکینزین

کننـده در  کننـد کـه مصـرف   مـی ) بیـان  2002) و کوتنر و موزر (1995دهند. میشکین (می
گیـري بـراي   هماننـد تصـمیم  ،کاالهـاي بـادوام  خصوص مسکن و مخارج صرف شـده بـراي   

تقاضاي کـاال و خـدمات را   ،کند. حال با این فرض که کانال نرخ بهرهمیي عمل گذارسرمایه

1- Branson.
2- Cotterelli and Kourelis (1994).
3- Baksh and Craigwell (1997).
4- Eichengreen and Park (2004).
5- Diaz (1998).
6- Interest Rate.
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متـأثر تورم و تولیـد را نیـز   ،توان بیان کرد که با یک وقفه زمانیمی،دهدمیقرار تأثیرتحت 
دارند کـه  می) بیان 1998و دیاز (١گوفآبستفلد و رو،خصوص کانال نرخ ارز نیزسازد. درمی

در شرایط برابـري  ،دهدمیدر طرف تقاضا، انبساط پولی که نرخ بهره واقعی داخلی را کاهش 
دهـد. بـا کـاهش ارزش واقعـی     میبهره بدون پوشش خطر، ارزش واقعی پول داخلی را تنزل 

یابـد و نهایتـاً   مـی یش تبع آن خالص صـادرات نیـز افـزا   بهشود و میتر پول، صادرات رقابتی
رود. در طرف عرضـه نیـز کـاهش ارزش واقعـی پـول قیمـت داخلـی        میتقاضاي کل نیز باال 

عالوه قیمـت  ه گردد. بمیدهد و مستقیماً باعث باال رفتن تورم میکاالهاي وارداتی را افزایش 
ایش دهـد و بـا افـزایش تـورم از طریـق افـز      میباالتر محصوالت وارداتی عرضه کل را کاهش 

دهد.میهزینه تولید، تولید کل را نیز کاهش 
سیاسـت  گرایان که اثـر ها از منظر پولخصوص کانال قیمت دیگر داراییبحث در٢ملتزر

کند. این کانال بـر  میمطرح رادهندمیمورد توجه قرار هاپولی را بر مفهوم وسیعی از دارایی
را مورد هارفتار خانوار،٣اثر ثروت مودیگلیانیو بر اساسهارفتار بنگاه،توبینqاساس تئوري 

ي انتقال پولی هاعنوان یکی از کانالبهکانال اعتباري را ٤دهد. برنانک و گرتلرمیتحلیل قرار 
تفاوت هزینه تأمین مالی بیرونی از طریق انتشار سـهام  ،اند. بر اساس این دیدگاهمعرفی کرده

عملکـرد سیاسـت پـولی بانـک     ،طریـق حفـظ درآمـدها   یا استقراض و تأمین مالی درونـی از 
دهند. تغییرات نرخ بهره اسمی باعث تغییر در این تفاوت هزینه میقرار تأثیرمرکزي را تحت 

قـرار  تـأثیر کنـد. آنـان دو مسـیر را بـراي تحـت      میگردد و در نتیجه اثر نهایی را تشدید می
در بـازار  ٥»اطالعات نامتقـارن «ر از وجود اند. این دو مسیگرفتن این تفاوت هزینه بیان کرده

و هـا بنگاه٧»کانال ترازنامه«و ٦»دهی بانکیکانال وام«گیرد که عبارتند از: میاعتباري نشأت 
خانوارها.

شده اسـت.  احیاIS-LMچهارچوبدر قالب ٨بانکی توسط برنانک و بلیندردهیوامکانال 
بـا افـزایش  دارند کهمی) بیان 1988ک و بلیندر (نیز بر اساس مطالعه برنان٩کشیاپ و استین

ي بانکی افزایش یافتـه و  ها، سپردههادلیل افزایش میزان ذخایر مورد نیاز بانکبه ،حجم پول

1- Obstfeld and Rogoff (1995).
2- Meltzer (1995).
3- Modigliani (1971).
4- Bernanke and Gertler (1995).
5- Asymmetric Information.
6- Bank Lending Channel.
7- Balance Sheet Channel.
8- Bernanke and Blinder (1988).
9- Kashyap and Stein (2000).
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اي از شـود. از طرفـی چـون بخـش عمـده     مـی نیز بیشتر هابانکدهیواماز این طریق مقدار 
گـردد،  مـی از طریق وام بانکی تأمین مـالی  ي بادوامهاو مخارج مصرفی کاالهايگذارسرمایه

ي و مخارج مصرفی و نهایتاً تقاضـاي کـل و   گذارسرمایهموجب رشد تقاضاي دهیوامافزایش 
دارنـد کـه کانـال    مـی بیـان  ١گرتلر و گیلچریست،گردد. در مورد کانال ترازنامهمیتولید کل 

و مخـارج مصـرفی خـانوار عمـل     هاقرار دادن ارزش خالص بنگاهتأثیرترازنامه از طریق تحت 
تبع آن اثري منفی بر قیمت سـهام  بهشود و میکند. انقباض پولی باعث افزایش نرخ بهره می

دهـد. بـا کـاهش قیمـت سـهام و ارزش      میرا تنزل هاگذارد و ارزش خالص بنگاهمیهابنگاه
ـ  بـه  دهیوام٢»گزینش نامناسب«دلیل پدید آمدن مسئله بههاخالص بنگاه منظـور  ه آنهـا ب

نیـز  ٣»خطر اخالقـی «عالوه مسئله ه یابد. بمیکاهش خودي گذارسرمایهتأمین مالی مخارج 
پذیرتر در اخـذ  ان ریسکگذارسرمایهباعث تشویق ،هاواسطه کاهش در ارزش خالص بنگاهبه

اً مخارج گردد و نهایتمیمنجريگذارسرمایهبراي دهیوامکاهش به شود که خود نیز میوام 
دهد.میکاهشي را گذارسرمایه

ي انتقال پولی پیشنهادي براي اقتصاد ایرانهاکانال. 2ـ2

،هابه با توجه 
ها

).١تمي
) افزایش یافته و بـا کـاهش   eπ)، تورم انتظاري (Mدر کانال نرخ ارز با افزایش حجم پول (

افـزایش قیمـت   بـه  یابد. کاهش نـرخ ارز  می) کاهش Eنرخ ارز (،هزینه فرصت نگهداري پول
هـا ) و بانـک NW(هـا کاهش خالص ثروت بنگـاه هب،) و از طرف دیگرIMPي وارداتی (هاکاال

)NWb (ها. با افزایش قیمت کاالشودمنجر می) ي وارداتی خالص صادراتNX  افزایش یافتـه (
) و کـاهش تولیـد   πدیگر باعث افزایش تورم داخلـی ( سوي) و از Yافزایش تولید (به و منجر 

توانایی اخـذ وام توسـط بنگـاه و    هاو بانکهاالص ثروت بنگاهگردد. همچنین با کاهش خمی
ي گذارسرمایهیابد و با کاهش تسهیالت بانکی سطح می) کاهش L(هااعطاي وام توسط بانک

)I) و مصرف (C گردد.میمنجرکاهش تولیدبه ) کاهش یافته که

1- Gertler and Gilchrist (1994).
2- Adverse selection.
3- Moral Hazard.
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دهـی وام) و توانـایی  Bdي بـانکی ( هـا در کانال اعتباري با افزایش حجم پول میزان سپرده
و هـا بنگـاه بـه  هـا یابد. با افزایش میـزان تسـهیالت اعطـایی بانـک    میسیستم بانکی افزایش 

دنبـال آن تولیـد نیـز افـزایش     بـه یابـد و  مـی ي و مصرف افزایش گذارسرمایهسطح هاخانوار
) افـزایش  hPقیمـت مسـکن (  ،با افزایش حجم پول،یابد. در کانال شاخص قیمت مسکنمی
،دهد. در این حالـت افـراد بـا تکیـه بـر ثـروت خـود       می) را افزایش Wیابد و ثروت افراد (می

گردد. همچنین با افزایش میباعث افزایش تولید این پدیدهدهند که میمصرفشان را افزایش 
دنبـال آن  بـه ) افزایش یافتـه و تولیـد نیـز    Hي در بخش مسکن (گذارسرمایهقیمت مسکن 

یابد.  میافزایش 
هاي پیشنهادي انتقال پولی در ایرانکانالـ1نمودار 
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شناسیروشمدل و . 2ـ3

ي هـا ي کالن اقتصادي معموالً روابط بسیار مهم اقتصادي را که مبتنی بـر تئـوري  هامدل
ي سـنتی،  هـا در روشدهنـد. در همـین راسـتا   مـی مـورد تصـریح قـرار    ،پذیرفته شده است
هـاي اقتصـاد  مـدل «از خـود هـاي تئـوریکی   سـنجی بـراي تخمـین مـدل    اقتصاددانان کالن

(بـر مبنـاي سیسـتم معـادالت همزمـان)      ١»سنجی ساختاري با مقیاس کوچک و بزرگکالن
کردنـد. بـا طـرح نقـد     اسـتفاده مـی  ٢»سنجی شکل خالصـه شـده  هاي اقتصاد کالنمدل«یا 

1- The Large and Small-scale Structural Econometric Models (SEM).
2- Reduced Form Model.
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ییر تصمیمات کارگزاران اقتصادي بر اسـاس تغییـر در انتظاراتشـان کـه     مبتنی بر تغ١لوکاس
را بـرداري خودرگرسـیون مـدل ٢گـردد، سـیمز  مـی ي مـدل  هاتخمین نادرست پارامترثباع

مـدت کوتـاه ي هـا تحلیل واکنشبه این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط ٣کند.میمعرفی 
نیـز مـدل  ٤تفاده قـرار گرفتـه اسـت. انـدرز    ي پـولی مـورد اسـ   هـا سیاسـت به اقتصاد نسبت 
را تکنیــک اقتصادســنجی مناســبی بــراي مطالعــه روابــط پویــا بــین بــرداريخودرگرســیون

مدل وجود دارد، شـکل خالصـه شـده    اینداند. ولی مشکلی که در استفاده ازمییی هامتغیر
ـ هااین مدل است که تحلیل روابط بین متغیر تجزیـه  «و ٥»تـابع واکـنش ضـربه   «وسـیله  ه ب

است مشـکل خواهـد بـود. در    ٧»قاعده چولسکی«که مبتنی بر ٦»بینیپیشواریانس خطاي 
برداري سـاختاري خودرگرسیونمدل٩) و گالی1986سیمز (،٨جهت رفع این مشکل برنانک

خودرگرسـیون ي مـدل هـا تواند بر محدودیتمیرا معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل 
ي سـري زمـانی شـکل خالصـه     هاق وارد کردن اطالعات اقتصادي که در مدلاز طریبرداري
فائق آید.،روزي نداشتنده شده ب

SVARو VARي هامدل. 2ـ3ـ1

تکنیک اقتصادسنجی مناسـبی بـراي مطالعـه    VARدارد که مدل می) بیان 1995اندرز (
ن آنهـا وجـود داشـته    یی است که امکان وجود اثر متقابل و مـبهم بـی  هاروابط پویا بین متغیر

کند:میشکل زیر معرفی بهرا VARمدل ١٠باشد. لوتکپل
)۱     (ttqtqtptptt uCDxB...xByA...yAy   011

که در این رابطه   Kttt y,...,yy متغیرهـاي درونـزا،   1kبـردار 1  Mttt x,...,xx بـردار  1
1M ،متغیر برونزا و خارج از مدلDt    که شامل کلیه متغیرهاي از پیش تعیـین شـده ماننـد

پسماندها که داراي توزیع نرمـال  utجزء ثابت، روند خطی و متغیرهاي مجازي فصلی است و 

1- Lucas (1976).
2- Sims (1980a).

) توسعه داده است.1986(خود بعديهسیمز این روش را در مطالع-3
4- Enders (1995).
5-Impulse Response Function (IRF).
6-Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).
7-Choleski Decomposition.
8-Bernank (1986).
9-Gali (1992).
10-Lutkepohl (2005).



1388155، زمستان 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

و مـاتریس کواریـانس   ٢»اختالل خـالص «،١با میانگین صفر  uttuuE   .اسـتAi ،Bj وC

باشند.میي ضرایب با ابعاد مناسب هاماتریس
وجـود دارد، شـکل   VARمشـکلی کـه در اسـتفاده از مـدل     شدطور که بیان البته همان

ي هـا کننـد کـه شـوك   مـی مطـرح  ٣خالصه شده این مدل بود. در همین راستا کولی و لروي
ي خـاص اقتصـادي   هـا سـاختار به ساختاري نیستند و بدون مراجعه VARتخمینی در مدل 

ایـن مشـکل را   SVARرا درك کـرد. مـدل   VARتوان مفاهیم اقتصـادي نتـایج مـدل    مین
ي هـا بـا برقـراري محـدودیت   1) این مدل را بر اساس رابطه2005کند. لوتکپل (میبرطرف 

:نمایدمیشکل زیر معرفی بهBو Aي هامناسب بر ماتریس

)۲           (ttqtqtptptt BDCxB...xByA...yAAy  









011

دهـد. مـاتریس   مـی ساختاري با اخـتالل خـالص را نشـان    خطاي ياجزاt،در این رابطه
ضرایب، ضرایب ساختاري هستند که ممکن اسـت متفـاوت از ضـرایب شـکل خالصـه شـده       

ترتیبـی کـه   بـه همان شکل خالصه شده اسـت.  SVARباشند. نقطه شروع در بررسی مدل 
مناسـب بـر   يهـا را مورد تصریح قرار داد و سپس با اعمال محـدودیت VARابتدا باید مدل 

SVARو VARي هـا پرداخت. ارتباط بین مدلSVARتحلیل مدل به Bو Aي هاماتریس

ــیرا  ــاط اجــزا م ــق ارتب ــوان از طری ــا نشــان داد،  يت ــده آنه ttباقیمان BAu  ــه در آن ، ک
  11 ABBAu.٤است

و بریتونـگ و  ٦گیـانینی که توسط آمیسانو و٥»روش حداکثر راستنمایی«تخمین مدل با 
تـوان بـا در   مـی SVARگیرد. بعد از تخمین مـدل  میانجام ،کار برده شده استه ب٧دیگران

تحلیل واکـنش ضـربه و تجزیـه واریـانس خطـاي      به نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم 
مدل پرداخت.بینیپیش

عبارت دیگر به-1 utu  است.,0
2- White Noise
3- Cooley and Leroy (1985).

کننـد؛  معرفی میSVARسه مدل را در رویکرد Bو Aهاي ) بر اساس ماتریس1997آمیسانو و گیانینی (-4
را Aمـاتریس  Bکنیم، در مدل را یکه فرض میBماتریس A. در مدل ABو مدل کلی B، مدل Aمدل 

کنیم.بر هر دو ماتریس اعمال محدودیت میABکنیم ولی در مدل کلی یکه فرض می
5- Maximum Likelihood Method.
6- Amisano and Giannini (1997).
7- Breitung, Bruggemann and Lutkepohl (2004).
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SVARتصریح مدل . 2ـ3ـ2

، هـدف  باشـیم میمختلف در انتقال پولی بر اقتصاد يهادنبال بررسی کانالبهاز آنجا که 
از طریـق  هـا ي سیاسـت پـولی بـر تولیـد و قیمـت     هـا بررسی اثرات پویـاي شـوك  ،اصلی ما

ـ  مـی ي انتقال پولی مربوط هایکی از کانالبه یی است که هر کدام هامتغیر منظـور  ه شـوند. ب
ي هـا بـا تعـداد متغیـر   SVARنیازمند اسـتفاده از مـدل  ،در ایرانسازوکاربررسی دقیق این 

،گرددمیباعث کاهش درجه آزادي ،در مدلهازیادي هستیم، ولی چون افزایش تعداد متغیر
بـه  کنـیم. بـا توجـه    مـی بسـنده  هـا حـداقل متغیـر  به تر و قابل اعتمادتر براي تخمین آسان

١:نمودشکل زیر معرفی بهرا هاتوان بردار متغیرمیي موجود هامحدودیت

)۳                                                                ( hpcrsrrmpyY 

) و شاخص بهاي مصـرفی خانوارهـا بـدون مسـکن     yدر این رابطه، تولید ناخالص داخلی (
متغیـر اعتبـاري  ٢دهـد. سطح فعالیت داخلی را در قالب بازار کاال و خدمات نشـان مـی  ،)p٭(
)crتعامـل بـین   ،بخـش خصوصـی اسـت نیـز    بـه  دهنده میزان تسهیالت اعطـایی  ) که نشان

دهـد.  مـی انتقال پـولی نشـان   سازوکارسیاست پولی و اعتبارات را از طریق کانال اعتباري در 
ي سیاست پولی بر ارزش پول داخلی را مورد توجه قـرار  هااثرات شوك،)s(نرخ ارز غیررسمی

بررسی کانـال شـاخص   به تواند می) نیز hpشهري (دهد. شاخص قیمت مسکن در مناطق می
٣قیمت مسکن بپردازد.

دلیـل  بـه طور کـه بیـان شـد    متغیر سیاستی، همانعنوانبه در مورد ابزار سیاست پولی 
ي عملیات بازار باز و سیاسـت تنزیـل مجـدد بعـد از اجـراي      هاي استفاده از ابزارهامحدودیت

بـه  بیشتر توجه خود را ،منظور کنترل حجم پولبهکزي عملیات بانکداري بدون ربا، بانک مر

باشند.صورت لگاریتمی میه بhو y ،p ،m ،crهاي متغیر-1
بخش مسکن وجود دارند، براي cpiکل و cpiهمزمان دو شاخص به این دلیل که،متغیره7دل در م-2

ها جاي سطح عمومی قیمت) به*pکل بدون بخش مسکن (cpiجلوگیري از همخطی بین آنها از 
کنیم.استفاده می

ها استفاده شده راییعنوان معیاري از قیمت دیگر دادر اکثر مطالعات از شاخص قیمتی بازار بورس به-3
) بازار بورس در ایران نتوانسته 1384است ولی از آنجا که بر اساس مطالعه کشاورز حداد و مهدوي (

اي هاي انتقال پولی ایفا کند و در عوض بازار مسکن نقش عمدهعنوان یکی از کانالاست نقش خود را به
قیمت مسکن براي نشان دادن کانال قیمت جذب منابع مالی در اقتصاد داشته است، از شاخص را در

کنیم. ها استفاده میدیگر دارایی
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دارند کـه  می) نیز بیان 1385) معطوف داشته است. تقوي و لطفی (rrنسبت سپرده قانونی (
بـه  ي سود هادلیل عدم کاربرد ابزار بازار باز، دوگانگی بازار مالی کشور و تعدد نرخبهدر ایران 

شاخص سیاست پـولی بـا   عنوانبه ده از نرخ بهره ي مختلف اقتصادي، استفاهاتفکیک بخش
شـاخص سیاسـت   عنـوان بـه  آنها از نسبت سپرده قانونی ،رواشکال مواجه خواهد بود. از این

یکـی از  عنـوان بـه  اش از این نسـبت  ) نیز در مطالعه1384اند. نوفرستی (پولی استفاده کرده
اسـت. وي در در کنـار نسـبت سـپرده     متغیرهاي ابزاري بالقوه سیاستگذاري اسـتفاده کـرده   

ــانونی  ــه ق ــوانب ــدهی عن ــولی، از جــزء ب ــزار سیاســت پ ــااب ــانکی ه ــه ي سیســتم ب ــک ب بان
) بـا توجـه بـه    m) نیز استفاده کرده است. در خصوص انتخاب متغیـر کـل پـولی (   dمرکزي(

) در خصوص تخمین تابع تقاضـاي پـول و بررسـی    1387مطالعه شهرستانی و شریفی رنانی (
دهـد آن را  تري از خود نشـان مـی  ) رفتار باثبات1Mآن در ایران، از آنجا که حجم پول (ثبات

گیریم.میمتغیر کل پولی در نظر عنوانبه
متغیـر برونـزا و جـزء    عنوانبه ) را opدر کنار متغیرهاي درونزا، قیمت جهانی نفت خام (

) و متغیرهـاي مجــازي  3sو1s ،2s)، متغیرهــاي مجـازي فصــلی ( t)، رونــد خطـی ( cثابـت ( 
مـدل  بـه  شـده متغیرهاي از پیش تعیینعنوانبه ) را 2sdو 1sdشکست ساختاري نرخ ارز (

کنیم.میاضافه 
VARشکل خالصه شده مـدل  utهاي اخاللتوانمیبیان شد،2که در رابطه طورهمان

شکل بهABتوان در حالت مدل را می
tt BAu  باقیمانـده سـاختاري   يبا اجـزاt  مـرتبط

هـاي ضـرایب   هایی بـر مـاتریس  تصریح شکل ساختاري با اعمال محدودیت،ساخت. از طرفی
ABهـاي  سازي روابط بین متغیرانتقال پولی از طریق مدلسازوکارپذیر است. بنابراین امکان

خواهد بود. حال قابل تحلیلtهاي ساختاري و شوكutهاي درونزا، یعنی ارتباط بین اخالل
توان تحلیل سـاختاري مناسـبی را ارائـه    هاي درونزا میبا اعمال این قیود بر روابط بین متغیر

کرد.
،AS ،AD ،MDجـزء اخـالل سـاختاري    7ي درونزا توسـط  هادر این مدل نوسانات متغیر

MS ،BP ،cr وhp وك دهنده شوك عرضه کل، شـوك تقاضـاي کـل، شـ    ترتیب نشانبهکه
، شوك اعتباري و شوك شاخص قیمت هاترازپرداختتقاضاي پول و شوك عرضه پول، شوك 

ي شـکل  هایک از پسماندمنظور شناسایی مدل، هره اند. بتوضیح داده شده،باشندمیمسکن 
ي سـاختاري  هـا شـوك بـه  ي اقتصاد کالن ها) را از طریق روابط تعادلی مدلuiخالصه شده (

)t سازیم.می) مرتبط
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در خصـوص بررسـی   ٢بر اساس مطالعه دآرکادجلیس١کامارو و دیگرانشوك عرضه کل: 
یافتـه بـراي اسـپانیا، شـوك     ي پولی در ایتالیا، با استفاده از منحنی فیلیپس تعمیمهاسیاست

شکلبهعرضه کل را   AS
t

e byy  11 تـورم ( ،کنند. در این رابطهمیمعرفی  تـابعی(
) و شکاف تولید e(از تورم انتظاري  yy   است. در شرایط تعادل پایدار مدل، تورم با تـورم

شود که میانتظاري برابر   AS
tbyy 11   دارد کـه اگـر   مـی خواهد شد. دآرکـادجلیس بیـان

ولیـد  توان شکاف تمی،تولید در اشتغال کامل با انتظارات تولید جاري در دوره قبل برابر باشد
٣) در نظر گرفت.uyاخالل ایجاد شده در سطح تولید (عنوانبه را 

)۴ (AS
ty bu 11

بنابراین شوك عرضه کل همان اخالل ایجاد شـده در سـطح تولیـد اسـت کـه معمـوالً از       
آید.میوجود ه بغیرهد شده در تکنولوژي تولید، شوك نفتی و طریق شوك ایجا

یافتـه معرفـی شـده توسـط برانسـون      گسـترش ISبر اساس منحنـی  :شوك تقاضاي کل
شـکل بهتوان تابع تقاضاي کل را می) 1979(      spyNXgripAytycAD ,,, 

ش حقیقـی  خـالص ارز ٥مودیگلیـانی ـدر این تابع بر اساس تابع مصـرف آنـدو  ٤معرفی کرد.
ي خانوار است کـه  هاگذارد. مسکن یکی از داراییمی) اثر c) روي سطح مصرف (pAخانوار (

دهد. همچنین کیس میاي از ثروت افراد (خالص ارزش حقیقی خانوار) را تشکیل سهم عمده
که رابطه مثبـت  دارندمیبیان خودبر اساس مطالعات تجربی ٧و گیروآرد و بلوندال٦و وداس

بنـابراین ثـروت ناشـی از    ٨) و مخارج خانوار وجـود دارد. hpداري بین قیمت مسکن (یو معن
سازد.متأثرتواند مخارج مصرفی خانوار را میدارایی مسکونی 

1- Camarero, Ordonez and Tamarit (2002).
2- De Arcangelis (1996).

:دهنـــدبینـــی نشـــان مـــیرا معمـــوالً  بـــا خطـــاي در پـــیشxخـــالل ایجـــاد شـــده در متغیـــر ا-3
]/[ ltItxEtxxe  که در آن]/[ ltItxEtx .است

باشد.شود که سیاست مالی وجود ندارد و سیاست پولی تنها متغیر سیاستی میدر اینجا فرض می-4
5- Ando and Modigliani (1963).
6- Kiss and Vadas (2005).
7- Girouard and Blondal (2001)

آنها رابطه -8  tttt
h

t
f

ttt ycwwycc    3121111 عرفی عنوان تابع مصرف مرا به22110
ترتیب مخارج مصرفی خانوار، دارایی مالی و دارایی مسکونی را نشان بهwhو c ،wfکنند که در آن می
دهد.می
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تابعی از نرخ بهره اسـت کـه ایـن    ،)iي (گذارسرمایهتابع تقاضاي ،دانیدمیطور که همان
هادر حالی که میزان دسترسی بنگاه،دهدمیده از سرمایه را نشان نرخ بخشی از هزینه استفا

توان در قالـب بخـش دیگـري از هزینـه اسـتفاده از ایـن       می) را cr(هامنابع اعتباري بانکبه 
تـوان  مـی دهد. بنـابراین  میقرار تأثیري را تحت گذارسرمایهمنابع در نظر گرفت که تقاضاي 
شـکل  بـه تعـادلی  تابع تقاضاي کل را در شـرایط       spyNXgcrriphpycy ,,,,,  

کنیم:میشکل زیر معرفی بهبازنویسی کرد. حال با استفاده از این تابع، شوك تقاضاي کل را 

)۵    (AD
thpcrspy buauauauua 2227262521  

، سـطح  هاولید، قیمتي ایجاد شده در تهااخاللبه توان میبنابراین شوك تقاضاي کل را 
بـه  اعتبارات و قیمت مسکن مربوط دانست. البتـه از آنجـا کـه شـوك تقاضـاي کـل نسـبت        

شوك قیمتی یا تورم نیز قابل تفسیر است.به شده است، این شوك ١»هنجاربه «هاقیمت
:۱۳۸۷

به، ها٢
 syfpM ,,. 1 ميمعرفي

هامي
ميمي،هامي

٣به

)۶(MD
thpsmpy buauauuaua 3337353231  

ي ایجاد شده در تولیـد، سـطح  هابنابراین شوك تقاضاي پول حاصل ترکیب خطی اخالل
.، حجم پول، نرخ ارز و قیمت مسکن استهاقیمت

ضـرب ضـریب   دارد که عرضه پول از حاصلمی) بیان 1384نوفرستی (:شوك عرضه پول
:فزاینده پولی و پایه پولی تشکیل شده است

 ACBRNBLGDCBNFACBN
rrD/FRD/C

D/C
M s 





1

1-Normalized.
2-Bahmani-Oskooee and Rehman (2005).

شوند.هاي پول محسوب میهاي مالی مانند اوراق سهام و مشارکت نیز از دیگر جایگزینالبته دارایی-3
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) تـابعی از نـرخ ارز   FACBNي خـارجی بانـک مرکـزي (   هـا در پایه پولی، خالص دارایـی 
متغیـر سیاسـتی نقـش    عنـوان بـه  د. در ضریب فزاینده پولی نیز نسبت سپرده قانونی باشمی

ي هـا مجمـوع سـپرده  بـه  کند. نسبت اسکناس و مسکوك در دست اشخاص میمهمی را ایفا
ي دیداري هامجموع سپردهبه ها) و نسبت ذخایر آزاد بانکD/Cدار بانکی (دیداري و مدت

شاخصی از میزان اعتبارات سیستم بـانکی  عنوانبه توانند می) نیز D/FRر بانکی (داو مدت
دهند در نظر گرفته شـوند.  میقرار تأثیرکه از طریق ضریب فزاینده پولی عرضه پول را تحت 

١شکل زیر معرفی کرد:بهتوان شوك عرضه پول را میبنابراین 

)۷(MS
tcrsrrm buauauua  44464543

هنجار شده است.به نسبت سپرده قانونی به در این رابطه شوك عرضه پول نسبت 
بـــا وارد کـــردن وبـــا فـــرض بـــاز بـــودن اقتصـــاد ایـــران:هـــاترازپرداخـــتشـــوك 
) رابطـه 2002شـود. کامـارو و دیگـران (   مـی تـر  طرف تقاضاي اقتصـاد کامـل  ،هاترازپرداخت

    0 
BP

mRrpsy u,u,uNFIuu,uNX معرفــی هــاترازپرداخــترا بــراي بررســی شــوك
دهنده خالص صادرات و حساب خالص سرمایه است نشانNFIو NXاین رابطهکنند. در می
ي تولیـد و  هااخاللبه کنند. خالص صادرات میتفسیر هاترازپرداختشوك عنوانبه را BPو 

ي هـا ي ایجـاد شـده در نـرخ بهـره    هـا اخـالل بـه  خالص سرمایه نیـز  نرخ ارز واقعی و حساب 
دخالت بانک مرکزي عنوانبه و بلندمدت و حجم پول تحت کنترل بانک مرکزي (مدتکوتاه

) خالص حساب سـرمایه را تـابعی از تفـاوت نـرخ     1374در بازار ارز) بستگی دارد. کمیجانی (
داند و حجم پـول را مسـتقیماً   میالت بانکی) بهره جهانی و نرخ بهره داخلی (نرخ سود تسهی

طور رسمی در سیسـتم بـازار مـالی ایـران نـرخ بهـره       بهداند. از طرفی چون میدر آن مؤثر ن
وجود ندارد و همچنین بازار سرمایه در عین حال از قوت الزم برخوردار نیست و بـا بازارهـاي   

یـک  عنـوان به ترازپرداختمالی جهانی هم ارتباط قابل توجهی ندارد، حساب خالص سرمایه 
ي مـذکور را بـا شـوك    هـا وان ارتباط اخـالل تمیشود. بنابراین میمتغیر برونزا در نظر گرفته 

صورت زیر بیان کرد:بههاترازپرداخت

)۸  (BP
tspy buuaua   555251

هنجار شده است.به نرخ ارز به نسبت هاترازپرداختدر این رابطه نیز شوك 

دهیم از طریق پایه ) نشان میd) که آن را در روابط با (BLبانک مرکزي (ها بهدر این رابطه بدهی بانک-1
MSپولی بر عرضه پول اثرگذار است. بنابراین داریم: 

tcrsdm buauauua  44464543
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تـر شـدن تـابع تقاضـاي     منظـور کامـل  بهیی که هایکی از متغیر:شوك تقاضاي اعتباري
بخـش خصوصـی   بـه  اعتبارات اعطایی سیستم بـانکی  ،ي در مدل وارد شده استگذارسرمایه

توان تعامل بـین سیاسـت پـولی و اعتبـارات را از طریـق کانـال       می،است. با وجود این متغیر
ي مهـم کـالن   هـا داد. اعتبارات یکی از متغیـر انتقال پولی مورد بررسی قرار سازوکاراعتباري 
در ١ي اقتصادي ایفا کنـد. اهرمـان  هاکردن فعالیتمتأثرنقش اساسی را در توانمیاست که

مورد نقش سیسـتم بـانکی در انتقـال پـولی منطقـه اروپـا، رابطـه         ,y,rgcr   را معرفـی
بـه  بانکی را تابعی از نـرخ بهـره اسـمی    مقدار وام اعطایی توسط سیستم ،که در آننمایدمی

تـوان  میبنابراین ٢داند.میابزار سیاست پولی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم عنوان
، متغیـر سیاسـتی   هـا ي ایجاد شده در تولید، سطح قیمـت هاشوك اعتباري را ناشی از اخالل

بخش خصوصی دانست.به نسبت ذخایر قانونی و میزان اعتبارات اعطایی سیستم بانکی 
)۹(cr

tcrrrpy buuauaua 66646261  

بـه  بخـش خصوصـی   به اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به شوك تقاضاي اعتباري نسبت 
هنجار شده است.

ق اجـاره  توانـد از طریـ  میهایکی از داراییعنوانبه مسکن :شوك شاخص قیمت مسکن
ایجاد درآمد کند. افزایش قیمت مسـکن موجـب افـزایش    ،دادن و تغییرات قیمتی براي افراد

جـایگزینی مسـکن بـا    بـه  گـردد و افـراد را   مـی ي مـالی  هـا داراییبه بازده این دارایی نسبت 
بـراي تعیـین قیمـت مسـکن در     ٣. مولبـائر و مـورفی  نمایـد مـی ي مالیشان ترغیـب  هادارایی

انگلستان تابع ,...M,PP,r,y,POPHhPt  کنند. که در آن میرا معرفیH ،POP ،y ،r ،
P/P وMترتیب تقاضاي مسکن، جمعیت، متوسط درآمد واقعـی، نـرخ بهـره، انتظـارات     به

اینکـه در  بهدهد. با توجه میافزایش قیمت مسکن و سهم اعتبارات در بخش مسکن را نشان 
تبـع آن  بهحجم پول نیز در تقاضاي مسکن و از طرفی،اقتصاد ایران نرخ بهره وجود ندارد و

توان شوك سـاختاري قیمـت مسـکن را بـا     می،کندمیاي را ایفا در قیمت مسکن نقش ویژه
ي ایجاد شده در تولید، حجم پول و میزان اعتبارات اعطایی سیسـتم بـانکی مـرتبط    هااخالل

دانست.

1-Ehrmann (2003).

):2003(رابطه اصلی اهرمان-2
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3-Muellbauer and Murphy (1997).
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هنجار شده است.به خودش به در این رابطه نیز شوك قیمت مسکن نسبت 
ي شـکل خالصـه شـده و    هـا تـوان رابطـه بـین اخـالل    میمطالب باال به بنابراین با توجه 

شکل زیر خالصه کرد:بهABي ساختاري را بر اساس مدل هاشوك
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بررسی نتایج تجربی. 3
ابتـدا  ،هـا تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیـر منظور بررسی نتایجه در این بخش ب

دهـیم. در ادامـه   مـی باقیمانده را مورد تحلیل قرار يوقفه بهینه را تعیین کرده و سپس اجزا
اریـانس خطـاي   تحلیل واکنش ضـربه و تجزیـه و  به زنیم و نهایتاً میرا تخمین SVARمدل 
پردازیم.میبینیپیش

از اهمیـت زیـادي برخـوردار    VARتعیین وقفه بهینه در تصریح مدل :تعیین وقفه بهینه
و ٣»معیار حنان کـوئین «، ٢»زتمعیار شوار«، ١»معیار اطالعات آکائیک«است. بدین منظور از 

ي هـا وقفه،معیارهابراي هر یک ازلکنیم. نتایج حاصمیاستفاده ٤»نهاییبینیپیشخطاي «
توان وقفه میي تشخیصی هادهد. در این شرایط با تکیه بر نتایج آزمونمیرا نشان 1و 2، 4

بهینه را تعیین کرد.  
و ٥»آزمـون پـورتمن  «ازي تخمینـی هـا منظور ارزیـابی مـدل  ه ب:باقیماندهيتحلیل اجزا

1- Akaike Information Criterion (AIC).
2- Hannam-Quinn Criterion (SC).
3- Schwarz Criterion (HQC).
4- Final Prediction Error (FPE).
5-Portmanteau Test.
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آزمــون «مانـده،  باقیيبـراي تشـخیص خودهمبسـتگی اجـزا    ١»گـادفري ـآزمـون بـروش  «
چندمتغیره براي تشـخیص  ARCH-LMبراي تشخیص غیرنرمال بودن و آزمون ٢»براـژارکو

ـ  بـه  کنیم. با توجـه  میواریانس ناهمسانی آنها استفاده  ، 1دسـت آمـده در جـدول    ه نتـایج ب
. در ایـن وقفـه   هسـتند از میزان قابل اعتمـادتري برخـوردار  4ي تشخیصی در وقفه هاآزمون
ال بـودن و  ي تشخیصی داللـت بـر عـدم وجـود خودهمبسـتگی، غیرنرمـ      هاي آزموناهآماره

باقیمانده دارند.واریانس ناهمسانی اجزاي

هاي تشخیصیـ آزمون1جدول 

١)SVARrr(

)2 (MARCH LM LJB2 LM2 LM1 Q24

٤ ٢ ١ ٤ ٢ ١ ٤ ٢ ١ ٤ ٢ ١ ٤ ٢ ١ ها

١٥٧٠ ١٥٨٥ ٩٥/٨٦٩٥ ٠١/١٠ ٤١/١١ ٤٧/٥٧ ٠١/٨٤ ١٥/٩٢ ١٤٣ ٧٧/٣١ ٣٦/٣٧ ٦٧/٩٢ ٢/٧٠٤ ٧/٧٥٣ ٦/٩٢٢

٤٨/٠ ٣٧/٠ ٠٢/٠ ١٩/٠ ٠٣/٠ ٠٠/٠ ٨٤/٠ ٦٥/٠ ٠٠/٠ ٩٧/٠ ٨٩/٠ ٠٠/٠ ٢٤/٠ ٠٤/٠ ٠٠/٠ p

٢)SVARd(

١٦٠١ ١٦٠٤ ٥/٩٢٣ ٩٩/٦ ١٢/٩ ٠٤/١٦ ٤٥/٨٨ ٠٥/٩١ ۱۴۳ ٢٧/٣٦ ٤٩/٤٣ ٨٣/٩٧ ٧/٧٠٤ ٢/٧٦٥ ٠/٩١٨

٢٧/٠ ٠٥/٠ ٠٠/٠ ٤٣/٠ ٠٤/٠ ٠٢/٠ ٧٤/٠ ٦٨/٠ ٠٠/٠ ٩١/٠ ٦٩/٠ ٠٠/٠ ٣٠/٠ ١٨/٠ ٠٠/٠ p

 -p۱/۰ ۴۷: ۰۵/۰۲۰۰۴يا(

 -Qh-LMh-تشخيص

LJBk--)q (MARCH LMLMARCH-

بینیپیشتحلیل واکنش ضربه و تجزیه خطاي . 3ـ1

مورد تصـریح  11قتصاد ایران را در قالب رابطه ابه مربوط SVARمدل 2ـ3ـ2در بخش
آید که ارتبـاط بـین  دست میبهABرابطه در قالب مدل کلی 7،قرار دادیم. در این ساختار

دهد.نشان میرا)iي ساختاري (ها) و شوكuiباقیمانده شکل خالصه شده (اجزاي

1-Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation.
2-Jarque–Bera test.
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ربه و تجزیـه واریـانس   باقیمانده و تحلیل واکنش ضـ يبر اساس روابط تخمینی بین اجزا
تعـداد انعکـاس   «و درصـد 95در سطح اطمینـان  ١با استفاده از روش هالبینیپیشخطاي 

توان اثرات همزمـان متغیرهـا را مـورد بررسـی     میفصل 45در دوره زمانی ٢500»بوتسترپ
٣قرار داد.

یبینـ پـیش نتایج حاصل از تحلیل واکـنش ضـربه و تجزیـه واریـانس خطـاي      به با توجه 
را بـر  هـا توان اثرات سیاست پولی ناشی از حجم پول، نسبت سپرده قانونی و بدهی بانـک می

در هـا و سـهم هـر یـک از ایـن کانـال     هااز طریق هر یک از این کانالهاسطح تولید و قیمت
شکل زیر خالصه کرد:به٤مدت و بلندمدت، میانمدتکوتاهانتقال پولی در 

بینیپیشلیل واکنش ضربه و تجزیه خطاي خالصه نتایج تحـ2جدول 
۱)SVAR rr(
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مدت کانال شاخص قیمت مسـکن در  در کوتاه،)SVARrr(1د در مدلدهمیج نشان ینتا
انتقال سیاست پولی ناشی از شوك پولی بـر سـطح تولیـد و کانـال اعتبـاري نیـز در انتقـال        
سیاست پولی ناشی از شوك نسبت سپرده قانونی بـر سـطح تولیـد مـؤثرترین کانـال اسـت.       

رترین مسیر در انتقال سیاست پولی بـر  کانال نرخ ارز مؤث،مدت و بلندمدتهمچنین در میان
مدت و بلندمـدت  مدت، میانعالوه این کانال در انتقال سیاست پولی در کوتاهه تولید است. ب

1-Hall (1992).
2-Number of Bootstrap Replications.

۳-۱۱
۲۰۲۰تا ۴-۴۴
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مـدت کوتـاه نیـز در  )SVARd(2باشد. در مـدل میهامؤثرتر از بقیه کانالهابر سطح قیمت
اسـت. ایـن کانـال در    کانال شاخص قیمت مسکن مؤثرترین مسیر در انتقال سیاسـت پـولی  

مدت در انتقال سیاست پولی ناشی از شوك پولی بر سـطح تولیـد و کانـال اعتبـاري در     میان
بر سطح تولید مؤثرترین کانال است. نهایتـاً  هاانتقال سیاست پولی ناشی از شوك بدهی بانک

و تمـد کوتـاه در هـا کانال نرخ ارز بهترین کانال در انتقال سیاسـت پـولی بـر سـطح قیمـت     
هـا رسد در این مـدل در بلندمـدت انتقـالی از طریـق ایـن کانـال      مینظر بهمدت است. میان

گیرد.میصورت ن
مؤثرترین کانال در سازوکار انتقال پولیـ3جدول 

m برyrr ياd برym برprr ياd برpm برyrr ياd برym برprr ياd برpm برyrr ياd برym برprr ياd برp

SVAR rrhpcrhpsssssssss

SVARdhphpsshpcrs-hps٠٠٠٠

گیريجهبندي و نتیجمع. 4
ـ ،بانک مرکزي در حیطه اهداف کالن اقتصادي خود با استفاده از ابـزار سیاسـت پـولی    ه ب

تولیـد و  ،ي متعـددي هـا از طریق کانالهااین سیاستباشد. میي پولی هادنبال تنظیم متغیر
هـا کید کینزینأدهند. کانال نرخ بهره که مورد تمیقرار تأثیررا تحت هاقیمتمیسطح عمو

کنـد و از آن  مـی تواند بر اساس اثري که تغییرات حجم پول در نرخ بهـره ایجـاد   میباشد می
سازد، سیاست پولی را بر سطح تولیـد  میأثرمتي و تقاضاي کل را گذارسرمایهطریق تقاضاي 

سیاست پولی عالوه بر کانال نرخ بهره ،گرایان نیزمنتقل سازد. از طرفی بر اساس دیدگاه پول
تـأثیر تواند تولید را تحـت  مینیز هااز طریق سه کانال نرخ ارز، اعتباري و قیمت دیگر دارایی

انتقال پولی بانـک مرکـزي بـر تولیـد     زوکارساخود قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی 
که در ایران نرخ بهره و اسـتفاده از اوراق قرضـه   اناخالص داخلی اسمی در ایران است. از آنج

صورت متداول منسوج شد، در این تحقیـق بـر   ه باجراي عملیات بانکداري بدون ربادلیله ب
کید بیشتري أغیر از نرخ بهره تیقاثرات سیاست پولی از طریبه گرایان که مبناي دیدگاه پول

ي نرخ ارز، اعتباري و شاخص قیمت مسکن در ایران داریم.هاسعی در بررسی کانال،دارند
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ي درونـزاي تولیـد ناخـالص داخلـی،     هـا نتایج تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیـر 
نونی یـا  شاخص بهاي مصرفی خانوارها بدون مسکن، متغیر کل پولی، متغیر نسبت سپرده قـا 

، نرخ ارز غیررسمی، متغیر اعتبـاري و قیمـت مسـکن    هابانکبه ي اعطایی بانک مرکزي هاوام
در مناطق شهري و متغیر برونزاي قیمت جهانی نفت خام براي اقتصـاد ایـران بـا اسـتفاده از     

1دهد که در مـدل  نشان می2Q1368-1Q1387هاي آماري مبتنی بر دادهSVARرویکرد 
مـدت و  هم در میـان ،متغیر سیاستی استفاده شده استعنوانبه سپرده قانونی نسبت که از

هم در بلندمدت کانال نرخ ارز مؤثرترین کانال در انتقـال سیاسـت پـولی بـر تولیـد ناخـالص       
نقـش کانـال شـاخص قیمـت مسـکن در انتقـال       مدتکوتاهداخلی اسمی بوده است. ولی در 

عنـوان به بانک مرکزي به هاکه بدهی بانک2در مدل تغییرات حجم پول مؤثرتر بوده است. 
مدت کانـال شـاخص قیمـت مسـکن     و میانمدتکوتاهمتغیر سیاستی استفاده شده است در 

در انتقـال پـولی   هـا ترین کانال در انتقال بوده است. ولی در بلندمدت هیچ یک از کانـال مؤثر
مدتکوتاهي پولی بانک مرکزي در هاتتوان نتیجه گرفت سیاسمیاند. بنابراین نقشی نداشته

کردن قیمت مسکن بر سطح تولید منتقل شده است.متأثرعمدتاً از طریق 



1388167، زمستان 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

پیوست
ـ تحلیل واکنش ضربه1نمودار 

1مدل 
m, rr → y, p

m, rr → s, cr, hp
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ـ تحلیل واکنش ضربه1نمودار ادامه 

s, cr, hp → y, p

2مدل 
m, d → y, p
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ـ تحلیل واکنش ضربه1نمودار ادامه 

m, d → s, cr, hp

s, cr, hp → y, p
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بینیـ تجزیه واریانس خطاي پیش1جدول
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خذآمنابع و م

ـ فارسی

رسـی اثـرات سیاسـت پـولی بـر حجـم       بر). 1385. (اصـغر تقوي، مهدي و لطفـی، علـی  -1
).1382ـ1374هاي ، تسهیالت اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهاسپرده

.131ـ166صفحات ،20، شماره هاي بازرگانیپژوهش
اي پول و بررسـی  تخمین تابع تقاض). 1387. (شهرستانی، حمید و شریفی رنانی، حسین-2

.89ـ114، صفحات83شماره،تصاديمجله تحقیقات اقثبات آن در ایران. 
پولی متکی بر هدفگذاري تورم و زمینه اجـراي  چهارچوب). 1382. (علوي، سید محمود-3

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.،پژوهشکده پولی و بانکی. تهران:آن در ایران
، هاي اقتصـادي هاي پولی مناسب جهت تثبیت فعالیتسیاست). 1373. (کمیجانی، اکبر-4

وزارت امور اقتصادي و دارایی.،معاونت امور اقتصاديران: ته
هـاي اقتصـادي   هاي پولی مناسب جهت تثبیت فعالیتسیاست). 1374. (کمیجانی، اکبر-5

وزارت امور اقتصادي و دارایی.،معاونت امور اقتصاديتهران:،(مرحله دوم)
در اقصـاد ایـران کانـالی    آیا بازار سهام). 1384. (کشاورز حداد، غالمرضا و مهدوي، امید- 6

صــفحات ، 71، شــماره مجلــه تحقیقــات اقتصــاديپــولی اســت؟.بــراي گــذر سیاســت
.147ـ170

ي پولی و ارزي بـر اقتصـاد ایـران در    هاسیاستتأثیربررسی ). 1384. (نوفرستی، محمد-7
ص،70، شماره مجله تحقیقات اقتصاديچهارچوب یک الگوي اقتصادسنجی کالن پویا.
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