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مقالهی حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانهای به بررسی اثرات نامتقارن
سیاستهای پولی و اعتبارات بانکی در دو رژیم تولید باال و تولید پایین در ایران میپردازد .با
توجه به تفاوت ماهوی نظام بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف در تحریم بهره و بر اساس
قاعدهی مک کالم متغیر پایهی پولی بهعنوان متغیر معرف سیاست پولی به کارگرفته شده است.
در اکثر مطالعاتی که به بررسی ارتباط غیرخطی سیاست پولی و فعالیت واقعی اقتصاد پرداختند،
متغیرهای آستانهای در ارتباط با وضعیت بازار اعتباری میباشد .این مقاله از این جهت که بر
روی الگوی تمرکز میکند که متغیر وابستهی آستانهای (تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری،
فعالیت اقتصادی را بررسی میکند ،با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت است .یافتههای این
مقاله نشان میدهد که برازش الگوی غیرخطی بر الگوی خطی اولویت دارد .عالوه بر این اثر
سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی در هریک از رژیمهای تولید
ناخالص داخلی باال و تولید ناخالص داخلی پایین از لحاظ شدت و جهت اثرگذاری متفاوت
میباشد ،بهعبارتدیگر اثر سیاستهای پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی
اقتصاد نامتقارن میباشد و به تغییر رژیم بر اساس متغیر تولید ناخالص داخلی وابسته است.
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نظریهی اثرگذاری سیاست پولی بر نوسانات چرخهای فعالیت اقتصاد کالن به کارهای فیشر
( )۱۹۳۳و کینز ( )۱۹۳۶بر میگردد .توجه به این موضوع در نیمهی دوم قرن بیستم رواج
۲
پیدا کرد (بهعنوانمثال کارهای نظری کیوتاکی و مورو  ،)۱۹۹۷( ۱برنانکه و همکاران
( ،)۱۹۹۹کریستیانو و همکاران  ).)۲۰۱۰( ۳و کارهای تجربی وایتد  ،)۱۹۹۲( 4گرتلر و
گیلکریست  )۱۹۹۴( 5و کالوو و همکاران  .))۲۰۰۶( 6بحران مالی جهانی در سال  ۲۰۰۸و به
دنبال آن رکود سراسری یکبار دیگر پژوهش در مورد تقابل بین رشد اعتبار و عملکرد اقتصاد
کالن را مورد توجه اقتصاددانان قرار داده است.
هدف از این مقاله بر رسی اثر سیاست پولی ،اعتبارات بانکی بر فعالیت اقتصادی در ایران
میباشد .دراینارتباط مکاتب مختلف نظریات خود را ارائه کردند .در ابتدا نظریه چرخههای
تجاری حقیقی مطرح شد و پس از آن الگوهای پولی کالسیکی ارائه گردید و در نهایت الگوی
نئوکینزیها که بر خالف دو نظ ریه قبلی که نقش محدودی برای عوامل پولی طی چرخههای
تجاری قائل بودند و یکی از فروض اساسیاش عدم خنثایی کوتاهمدت سیاست پولی بود .تا
اواخر قرن بیستم ،ادبیات تجربی در مورد این موضوع بر شواهد مبتنی بر رگرسیون خطی یا
خودرگرسیون برداری خطی تمرکز داشت این در حالیست که نظریه اقتصادی ممکن است
بهکارگیری الگوی غیرخطی را پیشنهاد دهد .بهعنوانمثال ،بحران مالی اخیر و رکود بزرگ
نشان میدهد که توصیف ارتباط کمّی بین بخش مالی و اقتصاد کالن به یک الگوی غیرخطی
نیاز دارد .الگوهای غیرخطی در تجزیهوتحلیل سیاست پولی هم سودمند میباشند .تکانههای
مثبت و منفی سیاست پولی ممکن است اثرات نامتقارنی داشته باشند .اثرات یک سیاست
پولی معین ممکن است به فاز چرخه ی تجاری بستگی داشته باشد .بنابراین ،بررسی اثرات
سیاست پولی به ابزارهای غیرخطی نیاز دارد .ازاینرو ،بدنهای در حال رشد از پژوهشهای
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تجربی (مثالً بالک  ،)۲۰۰۰( ۱آتاناسووا  ،)۲۰۰۳( ۲کالزا و سوسا  ،)۲۰۰۵( ۳لی و اس تی آمانت
( )) ۲۰۱۰وجود ارتباط غیرخطی بین رشد اعتبارات ،سیاست پولی و فعالیت اقتصاد واقعی در
شماری از اقتصادهای توسعهیافته را بر مبنای نتایج حاصل از الگوهای خودرگرسیون برداری
آستانهای توضیح دادهاند.

میباشد (رژیم اعتباری سخت  6و رژیم اعتباری نرمال  .)۷تمامی این مطالعات نتیجه میگیرند
که اثر تکانههای اقتصادی به ویژه تکانههای اعتباری در اقتصاد در رژیم اعتباری سخت نسبت
به رژیم اعتباری نرمال بهطور قابل توجهی بزرگتر است.
مقاله ی حاضر از این جهت که بر روی الگویی تمرکز میکند که متغیر وابستهی آستانهای
(تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری ،فعالیت اقتصادی را بررسی میکند ،با سایر مطالعات
در این زمینه متفاوت است.
۸
این تعدیل از کار ابتدایی پاتر ( )۱۹۹۵تأثیر پذیرفته است که یک الگوی خودرگرسیون
برداری آستانهای برای  GNPبرآورد کرد و شواهدی مبنی بر اثرات نامتقارن تکانهها در طول
چرخه ی تجاری به دست آورده است .این حقیقت که آستانهها در الگوی  TVARبهطور
درونزا تعیین میشود به ما اجازه بررسی این موضوع را میدهد که چگونه در اقتصاد کالن،
تکانههای پولی و اعتباری احتمال تغییر رژیم را تغییر میدهند .مقاله حاضر در  ۴بخش تنظیم
شده است :پس از مقدمه در بخش اول ،در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ارائه
میشود .بخش سوم به تصریح ،برآورد الگوی مناسب بررسی اثرات آستانهای سیاست پولی و
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مقاله ی حاضر با استفاده از ادبیات خودرگرسیون برداری آستانهای  )TVAR( 5چگونگی
اثرات سیاست پولی ،اعتبارات بانکی و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم باال و پایین را در ایران
مورد بررسی قرار می دهد .در اکثر مطالعاتی که به بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی و
فعالیت واقعی اقتصاد پرداختند ،متغیرهای آستانه ای در ارتباط با وضعیت بازار اعتباری
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اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی و آزمونهای مربوطه میپردازد .بخش چهارم
مقاله به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات اختصاص دارد.

 ۲مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نظریات ارائهشده در مورد علل نامتقارنی سیاست پولی را میتوان در سه گروه طبقهبندی
کرد -۱ :چسبندگی قیمتها به سمت پایین  -۲محدودیتهای اعتباری  -۳تغییر چشمانداز
اقتصادی

چسبندگی قیمت ها به سمت پایین منجر به اثرگذاری سیاست پولی بر روی اقتصاد واقعی
میشود  .تحقیقات نظری چسبندگی به سمت پایین قیمتها را نشان میدهد .اقتصاددانان
برای توضیح مکانیسم چسبندگی قیمت دالیلی مانند هزینههای اجرایی تغییر قیمت (هزینه
فهرست) ،هزینهی ضمنی ناشی از واکنش مصرفکنندگان و همچنین هزینههای ناشی از
روشهای اشتباه قیمتگذاری را مطرح میکنند (روتمبرگ  ،)۱۹۸۲( ۱بال و منکیو )۱۹۹۴( ۲
کالوو ))۱۹۸۳( ۳
فرآیند پرهزینهی تعدیل قیمت با فرض وجود تورم باعث میشود که بنگاهها به کاهش
قیمت تمایلی نداشته باشند ،زیرا وجود شرایط تورمی در اقتصاد خود منجر به کاهش نسبی
قیمتها میشود .بنابراین ،با فرض وجود تورم ،فرآیند پرهزینهی تعدیل قیمت منجر به
نامتقارنی تعدیل قیمت میگردد .در نتیجه چسبندگی قیمتها به سمت پایین به منحنی عرضه
کل محدب میانجامد که در آن سیاستهای انقباضی (انبساطی) بر روی تولید اثر بزرگتر
(کوچکتر) دارد و بر روی قیمتها اثر بزرگتر دارد (سریپینیت )۲۰۱۴ ،4

بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد مدرن ایفا میکنند .بازارهای مالی به بنگاهها اجازه
میدهند که به بودجهی مورد نیاز برای دنبال کردن پروژههای سودمند (که خودشان به
تنهایی قادر به تأمین مالی آنها نیستند) دست یابند .واسطههای مالی با محاسبهی بازدهی
1
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 ۲.۲محدودیتهای اعتباری
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 ۱.۲چسبندگی قیمتها به سمت پایین
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مورد انتظار و مدیریت ریسک ،نقش خلقکنندهی پول را دارند و اثرات سیاست پولی را تقویت
میکنند.
کانال اعتباری انتقال پولی از فرض عدم تقارن اطالعات نشأت گرفته و موجب تحمیل
هزینه ی اضافی به بنگاه در صورت تأمین مالی بیرونی می شود .در وضعیت رونق اقتصادی

ادامه دهند و محدودیت های اعتباریشان را کم کنند .از سوی دیگر ،سیاستهای انقباضی
تقاضای کل ،قیمتها و در نتیجه ارزش ثروت خالص وامگیرنده را کاهش میدهد،
محدودیتهای اعتباری آنها را افزایش میدهد و به کاهش پروژههای سرمایهگذاری
می انجامد .این مکانیزم که در آن تغییر قیمت داراییها ،سیاست پولی را تقویت میکند
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داشته باشد (فرزین وش و همکاران)۱۳۹۱ ،
برنانکه و بالیندر  )۱۹۸۸( ۱و برنانکه و گرتلر ( )۱۹۹۵کانال اعتباری سیاست پولی را از
طریق دو کانال وامدهی و کانال ترازنامه توضیح میدهند .کانال وامدهی به چگونگی تخصیص
منابع توسط بانکها اشاره دارد.
هنگامیکه مقام پولی نرخ بهره را تغییر میدهد ،بانکها بر اساس نرخ بهرهی جدید
ال ،اگر
پرتفولیوی وامشان را به منظور حداکثر کردن سود مورد انتظارشان تغییر میدهند .مث ً
مقام پولی نرخ بهره را افزایش دهد وامگیرندگان ریسک نکول باالتری در بازپرداخت وامها
دارند .بانک ها با در نظر گرفتن این ریسک اضافی بودجه را به پروژههای ایمنتر اختصاص
میدهند .بعالوه ،اگر ریسک پرتفولیو خیلی باال باشد بانکها ممکن است بودجهی کمتری
عرضه کنند و این واکنش بانکها ،تأثیر سیاستهای انقباضی را بیشتر میکند.
کانال ترازنامه به ارتباط بین خالص دارایی وامگیرنده و ریسک نکول برمیگردد .برای یک
میزان معین وام ،وامگیرنده ای که خالص دارایی بیشتری دارد ،ریسک نکول کمتری دارد.
اگر به قیمتها اجازهی تعدیل داده شود ،دارایی وامگیرندگان به شرایط بازار حساس میشود.
سیاستهای انبساطی تقاضای کل و قیمتها و در نتیجه خالص ثروت وامگیرندگان را افزایش
میدهد .ارزش باالتر خالص ثروت وامگیرندگان به آنها اجازه میدهد که به سرمایهگذاری
۲
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جریان نقدی و دارایی خالص بنگاهها زیاد است ،در نتیجه بنگاهها به تسهیالت بانکی کمتر
وابسته هستند و هزینه ی تأمین مالی بیرون از بنگاه ناچیز است .در وضعیت رکود اقتصادی
و وخیمتر شدن تراز بنگاهها جریان نقدی کمتر بوده و هزینهی اضافی تأمین مالی بیرونی
افزایش مییابد .در چنین شرایطی سیاستهای پولی میتواند اثر قویتری بر اقتصاد واقعی
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«تسریعکنندهی مالی» نام دارد .در شرایط بازار اعتباری سخت ،اثر تسریعکنندهی مالی
بیشتر است .در کل ،تأثیر سیاست پولی را در رونق بیشتر میکند (سریپینیت.)۲۰۱۲ ،

 ۳.۲تغییر چشمانداز اقتصادی

بدبینی سیاستهای محرک رونق اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد .در مقابل،
خوشبینی حتی در زمان اجرای سیاستهای انقباضی به رشد اقتصادی میانجامد .در رونق،
اگرچه هزینهی سرمایهگذاری باالست بنگاهها انتظار دارند که سود باالیی از پروژههای
سرمایهگذاریشان به دست آورند .بعالوه ،خانوارها انتظار جریان درآمدی باالتری دارند و
بیشتر مصرف میکنند .رویهمرفته اثربخشی سیاستهای انقباضی کاهش مییابد
(سریپینیت.)۲۰۱۲ ،
مورگان  )۱۹۹۳( ۱استدالل میکند که بحث فوق برای توضیح اثرات نامتقارن سیاست
کافی نیست زیرا فقط به چرایی کاهش اثرات سیاست پولی اشاره دارد .برای مشاهدهی اثرات

باشد نسبت به جهانی که در آن زندگی میکنند مطمئنترند .در دوران رونق ،فعالیتهای
اقتصادی بیشتری مشاهده می شود ،و بنابراین ،اطالعات بیشتری به مردم ارائه میشود.
بنابراین ،مردم نسبت به تکانهها بیشتر حساس می شوند .با اطالعات کمتر ناشی از فعالیت
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نامتقارن سیاست پولی ،اثر خوش بینی و بدبینی باید از هم متفاوت باشد .برای اینکه سیاست
پولی در مواجهه با رونق مؤثرتر باشد ،بدبینی باید نسبت به خوشبینی اثرات قویتری داشته
باشد.
بااینحال ،کارهای نظری بر روی چگونگی اثرگذاری چشمانداز اقتصاد بر روی اثرگذاری
سیاست پولی هنوز پراکنده هستند .بیشتر این بحثها به جای ارائهی یک نظریهی خرد
بنیان ،در ارتباط با امکان وجود این مکانیزم است.
افراد انتظاراتشان را بر مبنای مشاهداتشان شکل میدهند .هر چه اطالعات آنها بیشتر
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عالوه بر سازوکار انتقال پولی ،چشمانداز اقتصادی هم میتواند در اثرگذاری سیاست پولی
نقش داشته باشد .بدبینی ،اثربخشی سیاستهای انبساطی را کم میکند .بدبینی
سرمایهگذاری بنگاهها را علیرغم پایین بودن هزینهی سرمایهگذاری به عقب میاندازد .بدبینی
همچنین منجر به افزایش پسانداز احتیاطی توسط خانوارها میشود .بنابراین ،با وجود
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اقتصادی کمتر در دوران رکود ،مردم محتاطترند و به تکانهها به کندی واکنش نشان میدهند
(واننیووربرگ و والد کمپ .)۲۰۰۶ ،۱

 ۴.۲پیشینه پژوهش

نشان نمیدهد درحالیکه در رژیم تورم باال واکنش تولید به تکانههای پولی منفی و معنادار
میباشد.
۳
لی و آمانت ( ) ۲۰۱۰ارتباط بین فشارهای مالی ،سیاست پولی و اقتصاد واقعی کانادا را با
استفاده از الگو  TVARبرای دورهی زمانی  ۴:۱۹۸۱تا  ۴:۲۰۰۹بررسی کردند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که اقتصاد میتواند با رژیمهای با فشارهای باال و پایین مالی مشخص
شود .زمانی که فشار مالی باالست اقدامات سیاست پولی اثرات قویتری دارد .همچنین،
سیاست پولی انقباضی نسبت به انبساطی اثر بیشتری بر فعالیت اقتصادی دارد.
کازاناس و زاوالیس  )۲۰۱۱( 4با استفاده از قاعدهی تیلور ( )۱۹۹۳به آزمون تجربی این

آمریکا ،آلمان و ایتالیا در دورهی زمانی  ۱۹۸۰:۴تا  ۲۰۰۹:۴استفاده کردند .نتایج حاصل از

1

Vannieuwerburgh and Veldkamp
Mandler
3
Li and Amant
4
Kazanas and Tzavalis
5
Afsono and et al
2
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موضوع پرداختند که آیا تابع واکنش سیاست پولی در منطقهی یورو بسته به سطح تورم تغییر
میکند؟ برای این منظور از الگوهای غیرخطی آستانهای در دورهی زمانی  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۲بهره
گرفتند .الگو وجود دو رژیم سیاستی تورم باال و تورم پایین را تائید میکند .نتایج حاصل از
برآورد الگو نشاندهندهی غیرخطی بودن سیاست پولی در منطقه یورو میباشد.
افسونو و همکاران  )۲۰۱۱( 5با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای به بررسی
این موضوع می پردازند که آیا اثر سیاست مالی بر روی فعالیت اقتصادی بسته به شرایط بازار
مالی متفاوت است یا نه؟ برای این منظور از پایگاه دادههای فصلی اقتصاد آمریکا ،انگلستان،

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

ماندلر  )۲۰۱۰( ۲با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی اثرات وابسته به رژیم
سیاستهای پولی سیستماتیک و غیر سیستماتیک در اقتصاد آمریکا میپردازد .نتایج برآورد
الگو نشان میدهد که اثر تکانههای سیاست پولی برونزا در رژیمهای تورم باال و پایین به
شدت متفاوت است .در رژیم تورم پایین ،تولید به تکانههای سیاست پولی واکنش معناداری

۳۸۰
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برآورد الگو نشان میدهد که واکنش رشد اقتصادی به تکانهی مالی در هر دو رژیم فشار مالی
مثبت می باشد .از طرفی فشار مالی بر روی رشد تولید اثر منف ی دارد و وضعیت مالی را بدتر
میکند .اندازهی ضرایب مالی در بحران مالی اخیر باالتر از قبل است.
فزاری و همکاران  )۲۰۱۱( ۱در مقالهای اثر تکانههای مخارج دولت و تکانههای مالیاتی بر

 ۲۰۱۰به بررسی این مطلب پرداختند که چگونه شرایط بازارهای اعتباری اثربخشی
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به رژیم پایین اثرات بزرگتری دارد.
ژنگ  )۲۰۱۳( ۲با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد آمریکا در دورهی زمانی  ۱-۱۹۷۳تا
 ۲۰۰۸-۴و بهکارگیری روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری آستانهای به تحلیل اثرات
سیاست پولی متعارف در رژیمهای فشار مالی باال و فشار مالی پایین پرداختند .یافتههای
تجربی این پژوهش اثرات وابسته به رژیم سیاست پولی آمریکا را تائید میکند .نتایج نشان
میدهد که واکنش تولید به تکانههای سیاست پولی در رژیم فشار مالی نسبت به رژیم فشار
مالی پایین بزرگتر است.
بالسیالر  )۲۰۱۴( ۳با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ به بررسی نقش تکانههای قیمت
نفت در پیشبینی فازهای چرخهی تجاری آفریقای جنوبی میپردازد .وی نقش قیمت نفت را
تحت دو فاز رشد باال و رشد پایین آفریقای جنوبی بررسی میکند .برای این منظور از روش
خودرگرسیون برداری آستانهای مارکوف سوئیچینگ  )MS-VAR( 4و دادههای دورهی زمانی
 ۱۹۶۰تا  ۲۰۱۳استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که قیمت نفت یک مؤلفهی پیشبینی
کننده برای رشد تولید واقعی تحت رژیم رشد پایین میباشد .نتایج همچنین نشان میدهد
که وضعیت رشد پایین در مقایسه با وضعیت رشد باالتر عمر کوتاهتری دارد.
فرارسی و همکاران  )۲۰۱۴( 5با استفاده از رویکرد  TVARو در دورهی زمانی  ۱۹۸۴تا
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روی فعالیت اقتصادی را در اقتصاد آمریکا بررسی کردند ،آن ها بدین منظور از روش
اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری آستانهای استفاده کردند .نتایج پژوهش نشاندهندهی
نامتقارنی اثرات سیاست مالی می باشد .اثر مخارج دولت در رژیم پایین بزرگ و پایدار است
درحالیکه در رژیم باال این اثرات کوچک و ناپایدار است .کاهشهای مالیاتی رژیم باال نسبت
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سیاستهای مالی را متأثر میکند .و دریافتند که واکنش تولید به تکانههای سیاست مالی
هنگامی که اقتصاد در رژیم اعتباری سخت قرار دارد قویتر و ماندگارتر است.
برومند و همکاران  )۲۰۱۵( ۱اثرات نامتقارن تکانههای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت
در ایران را در دورهی زمانی  ۱۹۶۰تا  ۲۰۱۱بررسی کردند .در این پژوهش از طریق استخراج

جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش
مالیات میباشد.
گوگردچیان و میرهاشمی نائینی ( )۱۳۹۰در مقاله ی خود با طراحی یک الگوی
خودرگرسیون برداری و برای دورهی زمانی  ۱۳۵۰-۱۳۸۷به ارزیابی نقش سیاستهای پولی

Boroumand
Silvie and Wilson
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تکانههای پولی منفی و مثبت اثرات نامتقارنی بر روی رشد بخش صنعتی ایران در طول زمان
دارد .بنابراین ،واکنش رشد بخش صنعتی نسبت به تکانههای منفی در مقایسه با تکانههای
پولی مثبت کمتر میباشد.
سیلوی و ویلسون  )۲۰۱۶( ۲با استفاده از روش  VECMبه بررسی اثر سیاست پولی بر
روی اقتصاد روآندا در دورهی زمانی  ۱۹۸۰تا  ۲۰۰۶پرداختند .نتایج حاصل از برآورد مدل
نشان می دهد که سیاست پولی اثرات معناداری بر روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند نرخ
ارز و عرضهی پول در اقتصاد راواندا دارد.
غالمی و هژیر کیانی ( )۱۳۹۰با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانهای به بررسی
آثار وضعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامههای محرک مالی و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
در دورهی زمانی  ۱۳۹۱-۱۳۳۸پرداختند .دورهی زمانی مورد پژوهش بر اساس موقعیت
چرخهی تجاری به دو رژیم شامل رژیم باال و رژیم پایین تفکیک شده است و اثرات تکانههای
برنامههای محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده
است .نتایج بیانگر اینست که کارآیی برنامههای محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری
وابسته است .بهطوریکه برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات
به ترتیب در رژیم پایین و باال کاراتر هستند .براین اساس ،بهترین برنامهی محرک مالی دولت
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تکانههای پولی مثبت و منفی با استفاده از روش فیلترینگ هودریک پرسکات اثر تکانههای
پولی بر روی رشد بخش صنعتی بررسی شده است .نتایج نشان داد که متغیر مجازی تکانهی
منفی که برای بررسی اثرات نامتقارن تکانههای پولی مثبت و منفی بر روی ارزشافزودهی
بخش صنعتی استفاده شده است اثر معناداری بر روی ارزشافزودهی بخش صنعتی دارد .
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و اعتباری در مدیریت چرخههای تجاری کشور پرداختند .نتایج این مقاله نشان میدهد که
تأثیر تکانهی ناشی از سیاستهای پولی و اعتباری بر شاخص چرخه تجاری کشور تقریباً از
دوره ی دوم شروع شده و اثر آن تا پایان دوره به صورت پایدار یعنی بدون نوسان به تدریج
تعدیل میشود.

سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی را تائید میکند .در اکثر مطالعاتی
که به بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی و فعالیت واقعی اقتصاد پرداختند ،متغیرهای
آستانه ای در ارتباط با وضعیت بازار اعتباری میباشد (رژیم اعتباری سخت و رژیم اعتباری
نرمال) .تمامی این مطالعات نتیجه میگیرند که اثر تکانههای اقتصادی به ویژه تکانههای
اعتباری در اقتصاد در رژیم اعتباری سخت نسبت به رژیم اعتباری نرمال بهطور قابل توجهی
بزرگتر است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.29.6.9

تولیدات داخلی هستند .بهطورکلی ،تکانههای پولی در دوره رکود اقتصادی تأثیرگذارتر از
تکانههای پولی در دوره رونق اقتصادی میباشند.
فرزین وش و همکاران ( ) ۱۳۹۱با استفاده از روش غیرخطی اتو رگرسیو انتقال مالیم و
تابع انتقال لجستیک به بررسی اثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی در
اقتصاد ایران در دورهی زمانی  ۱۳۸۷-۱۳۳۸پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که برازش الگوی غیرخطی اولویت دارد و اثربخشی سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی
در وضعیت های باال و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است .طی دوره مورد
پژوهش با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت
بیش از وضعیت باالی رشد درآمد حاصل نفت افزایش یافته است.
غالمی و همکاران ( ) ۱۳۹۲اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دورهی
 ۱۳۳۸-۱۳۸۸را در اقتصاد ایران بررسی کردند .برای این منظور از الگوی غیرخطی اتورگرسیو
انتقال مالیم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایهگذاری
بخش خصوصی استفاده کردند .نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید
ناخالص داخلی نامتقارن بوده است.
مقالهی حاضر نیز بهکارگیری روشهای غیرخطی را پیشنهاد میدهد و نامتقارن بودن اثر
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رنانی و همکاران ( )۱۳۹۰در مقالهای اثرات نامتقارن تکانههای پولی بر تولید در ایران را
با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی طی دورهی زمانی  ۲:۱۳۸۷تا  ۱:۱۳۸۶و با استفاده
از الگوی چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دادند و نشان دادند که سیاستهای مثبت
و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد
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مقاله ی حاضر از این جهت که بر روی الگویی تمرکز میکند که متغیر وابستهی آستانهای
(تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری ،فعالیت اقتصادی را بررسی میکند ،با سایر مطالعات
در این زمینه متفاوت است.

 ۳روش پژوهش
 ۱.۳معرفی الگو

سیاست پولی در رژیمهای مختلف تمایز ایجاد میکند .در الگوی  TVARمتغیری که با
رژیمهای مختلف تعریف میشود خودش میتواند متغیر درونزا باشد .این ویژگی احتمال
اینکه تغییر رژیم بعد از وارد شدن تکانه به هر متغیر اتفاق بیفتد ،را به وجود میآورد.
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ارتباط با این موضوع عمل میکند.
از زمان ظهور الگوهای خودرگرسیون برداری ( )VARبهعنوان یک ابزار الگوسازی اقتصاد
کالن ،الگوی خودرگرسیون برداری خطی در الگوسازی وضعیتهای مختلف اقتصادی به کار
گرفته شده است .اگرچه الگوهای  VARخطی به خوبی به اقتصاددانان کمک کرده است،
شرایطی وجود دارد که الگوسازی غیرخطی مناسبتر است .نظریهی اقتصادی ممکن است
بهکارگیری الگوی غیرخطی را پیشنهاد دهد .بهعنوانمثال ،بحران مالی اخیر و رکود بزرگ
نشان میدهد که توصیف ارتباط کمی بین بخش مالی و اقتصاد کالن به یک الگوی غیرخطی
نیاز دارد .الگوهای غیرخطی همچنین در تجزیهوتحلیل سیاست پولی سودمند میباشد.
تکانه های مثبت و منفی سیاست پولی ممکن است اثرات نامتقارنی داشته باشند .اثرات یک
سیاست پولی معین ممکن است به فاز چرخهی تجاری بستگی داشته باشد و بنابراین ،بررسی
اثرات سیاست پولی ممکن است به ابزارهای غیرخطی نیاز داشته باشد .روشهای متفاوتی
برای الگوسازی غیرخطی در اقتصاد وجود دارد .یکی از الگوهای  VARغیرخطی پارامتریک
الگوی خود رگرسیون برداری آستانهای میباشد .الگوی  TVARاز چند جهت برای بررسی
اثرات نامتقارن سیاست پولی مناسب است .این روش برای دربرگرفتن روابط غیرخطی مانند
واکنش نامتقارن به تکانهها یا وجود تعادلهای چندگانه ،روشی نسبتاً ساده است .زیرا در این
روش اثرات تکانه ها به اندازه و عالمت تکانه وابسته است .همچنین ،این الگو بین اثرات
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در این مقاله به منظور بررسی ماهیت غیرخطی اثرگذاری سیاست پولی ،اعتبارات بانکی و
فعالیت اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری آستانهای ( )TVARاستفاده خواهد شد .این
مقاله از این جهت که بر روی الگویی تمرکز خواهد کرد که متغیر وابستهی آستانهای به جای
شرایط بازار اعتباری وضعیت فعالیت اقتصادی را توصیف میکند بر خالف ادبیات موجود در

۳۸۴
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موضوع آماری و مهم در الگوهای آستانه ای آزمون خطی بودن در مقابل غیرخطی بودن
میباشد .اقتصاددانانی که از الگوهای خطی استفاده میکنند خطی بودن بهعنوان یک فرض
اولیه برقرار است مگر اینکه شواهد قانعکنندهای برای اثبات غیرخطی بودن وجود داشته
باشد ،با استفاده از الگوهای آستانهای میتوان خطی بودن یا غیرخطی بودن را آزمون کرد.
در بیشتر این الگوها متغیر آستانهای تنها یک آستانه دارد .در بیشتر کارهای تجربی ،الگوهای
با بیش از یک آستانه مورد نیاز است .در این مقاله از آزمون نسبت راستنمایی برای تعیین
تعداد آستانهها (رژیمها) استفاده خواهد شد.

الگوی خودرگرسیون آستانهای در تابع ( )۱را با دو متغیر آستانهای در نظر بگیرید که در آن
مشاهدات 𝑡𝑌 در چهار رژیم تقسیم شدهاند:
()۱

= 𝑌t

≤ 𝛾۲۰

𝑡𝛾۱۰ , 𝑧۲

≤ 𝑡+ 𝑢𝑡 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑧۱

+ 𝑢𝑡 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑧۱𝑡 ≤ 𝛾۱۰ , 𝑧۲𝑡 ≤ 𝛾۲۰
+ 𝑢𝑡 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑧۱𝑡 ≤ 𝛾۱۰ , 𝑧۲𝑡 ≤ 𝛾۲۰
+ 𝑢𝑡 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑧۱𝑡 ≤ 𝛾۱۰ , 𝑧۲𝑡 ≤ 𝛾۲۰

)(۱
)(۱
+ 𝛽۲ 𝑦𝑡−۲ , … , 𝛽𝑝۱ 𝑦𝑡−𝑝۱
)(۲
)(۲
+ 𝛽۲ 𝑦𝑡−۲ , … , 𝛽𝑝۱ 𝑦𝑡−𝑝۱
)(۳
)(۳
+ 𝛽۲ 𝑦𝑡−۲ , … , 𝛽𝑝۲ 𝑦𝑡−𝑝۲
)(۴
)(۴
+ 𝛽۲ 𝑦𝑡−۲ , … , 𝛽𝑝۲ 𝑦𝑡−𝑝۲

)(۱
+ 𝛽۱ 𝑦𝑡−۱
)(۲
𝛽۰(۲) + 𝛽۱ 𝑦𝑡−۱
)(۳
𝛽۰(۳) + 𝛽۱ 𝑦𝑡−۱
)(۴
)(۴
{𝛽۰ + 𝛽۱ 𝑦𝑡−۱

)𝛽۰(۱

که در آن )  z𝑡 ≝ (𝑧۱𝑡 , z۲tمتغیرهای آستانهای هستند.

 𝛾 ۰ ≝ (𝛾۱۰ , 𝛾۲۰ ) ∈ Ωکه در آن ]  Ω= [𝛾۱ , γ۱ ] × [γ۲ , γ۲یک زیرمجموعهی اکید از

)𝐻۰ = β(۱) = β(۲) = β(۳) = β(۴
تحت فرضیه ی صفر ،تنها یک رژیم وجود دارد .آماره آزمون نسبت راستنمایی به صورت
فرمول شماره ( )۲تعریف میشود:
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پشتیبانهای  𝑧tاست 𝛾 ۰ .بردار پارامتر آستانهای است.
( pj (j=۴،۳،۲،۱شماره هر رژیم است.
)(i
)(j
)) β(j)≝(β0(j), β1(j), β2(j),…, βpj(jپارامترهای ساختاری هستند و .β ≠ β
الگوها در هر رژیم یک الگو خودرگرسیون خطی است .برای تعیین تعداد رژیمها ،ما ابتدا
فرضیهی صفری را در نظر میگیریم که در آن هیچ اثر آستانهای وجود ندارد:
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 ۲.۳آزمون نسبت راستنمایی و تخمین آستانهها

۳۸۵

تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
σ
̃ ۲ −σ
)̂ ۲ (γ
۲
σ
)̂ (γ

()۲

)JT = max(T − P
γϵΩ

 (T − P)𝜎̃ ۲مجموع باقیماندههای مربعات تحت فرضیهی صفر است ،درحالیکه
 (𝑇 − 𝑃 )σتحت فرض مقابل است .اگر فرض  𝐻۰رد نشود ،آنگاه الگو ما یک الگو AR
)̂۲ (γ

جدول ۱
نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی
آزمون نسبت راستنمایی (خطی بودن در مقابل الگو  (1)TVARو الگو )(TVAR (2
 VARخطی در مقابل )TVAR(1
VARخطی در مقابل )TVAR(2

ارزش احتمال
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۰

آماره آزمون
۴۶۳٫۸۳۰۲
۹۴۹٫۰۶۲۵

منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار R.3.0.2

پس از تائید غیرخطی بودن الگو خودرگرسیون برداری ،با بهکارگیری آزمون لگاریتم
راستنمایی تعداد آستانهها (تعداد رژیمها) انتخاب میشود.
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ساده است .رد فرض صفر نشاندهندهی وجود بیش از یک رژیم و وجود اثرات آستانهای
میباشد.
نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی و مقادیر آمارهی آزمون در جدول ()۱
نشاندهندهی غیرخطی بودن رفتار دادهها و لزوم بهکارگیری الگوهای غیرخطی آستانهای
میباشد.

جدول ۲
نتایج حاصل از آزمون لگاریتم راستنمایی
نوع آزمون
الگو دو رژیم (تک آستانهای)
الگو سه رژیم (دو آستانهای)
منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار R.3.0.2

با توجه به مقادیر آمارهی آزمون در جدول ( )۲و کوچکتر بودن مقدار آمارهی آزمون برای
الگوی دو رژیمه الگوی دو رژیمه (تک آستانه) انتخاب میشود.
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آزمون لگاریتم راستنمایی
آماره آزمون
-۲۸۸۹٫۲۲۲
-۲۶۱۰٫۹۰۳
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 ۳.۳الگو  TVARدو رژیمه (یک آستانهای)

برآورد الگوی خودرگرسیون برداری آستانهای با استفاده از نرمافزار  R.3.0.2در محیط
 RStudioو با استفاده از بسته  tsDynبرای دو وقفه در الگوی  VARانجام شده است.
یک الگوی  TVARدو رژیمه را میتوان به صورت تابع ( )۳نوشت:
(Yt = μ۱ + 𝐴۱ 𝑌𝑡 + 𝐵۱ (𝐿)𝑌𝑡−۱ + (𝜇۲ + 𝐴۲ 𝑌𝑡 + 𝐵۲ (𝐿)𝑌𝑡−۱ )𝐼 (𝑐𝑡−𝑑 > 𝛾) + )۳
𝑡𝑢

2
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Khoza et al.
)Smooth Transition Regression(STR

1
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که در آن  𝑌tبردار متغیرهای درونزاست که در مقالهی حاضر عبارت است از:
-۱تولید ناخالص داخلی واقعی( )𝐺𝐷𝑃r
 -۲تورم ( 𝐹𝑁𝐼)
ادبیات مربوط به ارتباط غیرخطی تورم و متغیرهای کالن اقتصادی کامالً غنی است.
اکثر این مطالعات اثرات نامتقارن تورم بر روی رشد اقتصادی را تائید میکنند .مطالعهی
خوزه و همکاران  )۲۰۰۶( ۱از جمله مطالعاتی است که با استفاده از مدل  STR۲به بررسی اثر
تورم بر روی رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی پرداختند و نشان دادند که اثر تورم بر روی
رشد اقتصادی در مقادیر رشد اقتصادی پایینتر از مقدار آستانه مثبت و در مقادیر رشد
اقتصادی باال منفی میباشد.
 -۳پایه پولی )𝐵𝑀( و حجم تسهیالت اعطایی بانکها به بخشهای دولتی و غیردولتی
)𝐶𝐵(
با توجه به تفاوت ماهوی نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تحریم بهره ،دو
قاعدهی تیلور و مک کالم در عرصهی سیاستگذاری پولی قواعد مناسبی به نظر میرسند.
قاعده اول بر حجم پول بهعنوان یک متغیر اثرگذار بر تولید تأکید دارد و قاعدهی مککالم نیز
بر نرخ رشد پایهی پولی بهعنوان ابزاری مناسب برای وصول به رشد پایدار تولید داخلی اسمی
و کنترل تورم اصرار دارد .بنابراین ،به علت عدم استفاده از نرخ بهره بهعنوان ابزار سیاستی
در آنها و تمرکز این دو بر نرخ حجم پول و نرخ پایه پولی ،در بانکداری بدون ربا کاربرد دارند
و در نتیجه میتوانند قواعد مناسبی بهعنوان راهنمای بانکهای مرکزی که در محیط نظام
بانکداری بدون ربا به فعالیت مشغول هستند ،باشند .اگرچه هدفگذاری رشد پولی بر اساس
قاعده تیلور میتواند راهنمای مناسبی برای ارائهی قواعد سیاستی در نظام بانکداری بدون

تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
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ربا باشد .قاعدهی دوم ،یعنی قاعدهی هدفگذاری پایهی پولی مک کالم  )۱۹۸۸( ۱از این جهت
که تغییرات نسبی سرعت گردش پایه ی پولی را نیز مورد توجه قرار میدهد و همچنین به
دلیل استفاده از متغیرهای قابل مشاهده ،در این زمینه نسبت به قاعدهی تیلور برتری دارد،
زیرا متغیرهای غیرقابل مشاهده مانند نرخ بهره حقیقی و شکاف تولید در آن وجود ندارند

با توجه به وجود متغیر مجازی در تابع ( )۳تخمین پارامتر آستانه واضح نمیباشد زیرا با
وجود متغیر مجازی تابع ( )۱ناپیوسته می باشد .بنابراین به دست آوردن یک برآوردگر حداقل
کنندهی مجموع مربعات یا حداکثر کنندهی لگاریتم راستنمایی از طریق روشهای

McCallum
Gately and Huntington

1
2
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سایر متغیرهای کالن اقتصادی میباشد .اقتصاد ایران مانند اکثر کشورهای صادرکنندهی
نفت ،با سهم عمدهی دولت در فعالیتهای اقتصادی و تحرک کم بخش تولید مواجه میباشد،
بنابراین ،تغییرات قیمت نفت و به دنبال آن درآمد نفتی تأثیرات معناداری بر روی تولید
ناخالص داخلی دارد .چندین مطالعه در رابطه با اثرات نامتقارن شوکهای درآمد نفتی بر روی
متغیرهای کالن اقتصادی وجود دارد ،برای مثال،گیتلی و هانتینگتون  )۲۰۰۱( ۲به بررسی
اثرات نامتقارن تغییرات قیمت و درآمد حاصل از فروش نفت بر روی تقاضای انرژی پرداختند.
همچنین ،اثنی عشری و همکاران ( )۱۳۹۴نامتقارن بودن اثرات تکانههای درآمد نفتی بر
روی رشد اقتصادی را تائید کردهاند.
دادههای مربوط به هر یک از این متغیرها از بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی
جمع آوری خواهد شد 𝐼 .متغیر شاخص است که هنگامی که متغیر آستانهای  𝐶t−dاز  γفراتر
باشد برابر با یک است و در غیر این صورت برابر با صفر است .درصورتیکه  𝐼 = ۰باشد،
پویاییهای  VARبا بردار ثابتهای  𝜇۱تعیین میشود ،ماتریس ضرایب عکسالعمل همزمان
 𝐴۱میباشد و ماتریس چندجملهای وقفه ) 𝐵۱ (Lمیباشد .درصورتیکه  𝐼 = ۱باشد ضرایب
مربوطه به صورت  A۱ + A۲ ،μ۱ + 𝜇۲و ) B۱ (L) + B۲ (Lمیباشد 𝑢t .نیز بردار تغییرات
ساختاری است (ماندلر.)۲۰۱۰،
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مزیت دیگر استفاده از پایهی پولی به جای نرخ بهره بهعنوان ابزار سیاست پولی اینست که
بانک مرکزی قادر به کنترل کامل پایهی پولی است.
 -۴درآمد نفتی( 𝐼𝑂)
تکانههای قیمت و درآمد نفتی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر روی تولید ناخالص داخلی و

۳۸۸
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بهینهسازی معمولی امکانپذیر نمیباشد زیرا تابع هدف با وجود متغیر مجازی بسیار نامنظم
است .این مشکل را میتوان از طریق حداقل کردن تابع هدف ( )۴حل کرد:
()۴

)𝜃( 𝑅𝑆𝑆 θ̂ = 𝑎𝑟𝑔 min
𝜃

جستجوی شبکهای میانجامد .بر اساس این شکل مقدار پارامتر آستانه در این الگو ۶٫۵e +
 ۰۵می باشد .بنابراین مقادیر باالتر از این عدد در رژیم تولید ناخالص داخلی باال و مقادیر
پایینتر از آن در رژیم تولید ناخالص داخلی پایین قرار میگیرند.

Grid search
Concentrated LS
3
Conditional LS
4
Stigler
2
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حداقل کردن تابع فوق از طریق جستجوی شبکهای  ۱امکانپذیر میباشد .در این روش
مقادیر متغیرها مرتب می شوند سپس درصد معینی از اولین و آخرین مقادیر برای اطمینان از
اینکه تعداد کمی از مشاهدات در هر رژیم وجود دارد استخراج میگردد .برای هر کدام از
مقادیر انتخابشده  SSRتخمین زده میشود ،مقدار  SSRحداقل کنندهی تابع فوق بهعنوان
پارامتر آستانه انتخاب میگردد .روش جستجوی شبکهای در ادبیات اقتصادسنجی با نامهای
دیگری همچون حداقل مربعات متمرکز  ۲و حداقل مربعات شرطی  ۳نیز شناخته شده است
(استیگلر .)۲۰۱۰ ،4
شکل ( )۱نتیجهی جستجوی شبکه ای و رفتار نامنظم تابع هدف را نشان میدهد.
همانطور که با اندرز ( )۲۰۰۴اشاره شده است یک اثر آستانهای قوی به  Uشکل شدن نمودار

تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
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شکل  .۱تعیین مقدار آستانه (نتایج حاصل از جستجوی شبکهای)
منبع :محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار R.3.0.2

 ۴.۳توابع واکنش آنی تعمیمیافته )𝐆𝐈𝐑𝐅( ۱

1

Generalized Impulse Response Functions
Gallant and et al.
3
Koop.
4
Koop and et al.
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.29.6.9

چالش موجود در محاسبه توابع عکسالعمل آنی در یک الگوی غیرخطی این است که نه تنها
می بایست اثر تکانه به رژیم خودش ،بلکه به رژیم سوئیچینگ بعد از اینکه تکانه اجرا شد ،نیز
۳
وابسته باشد .بهعالوه ،در الگوهای غیرخطی همانطور که با گلنت و دیگران  ،)۱۹۹۳( ۲کوپ
( )۱۹۹۶و کوپ و دیگران  )۱۹۹۶( 4بیان شده است ،اثر یک تکانه در یک زمان به روند تاریخی
سامانه تا نقطه ای که تکانه اتفاق افتاده وابسته است .برای مثال تأثیر یک تکانه در جمله

۳۹۰

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

اختالل بر متغیری در زمان  t + ۱۰به مقدار تکانههای اتفاق افتاده در دورههای  t + ۱تا
 t + ۹وابسته خواهد بود .از اینرو ،برای محاسبه عکسالعمل آنی یک تکانه الزم است ،روند
تاریخی سامانه و مقدار و جهت (عالمت) تکانه تعیین گردد .در این ارتباط ،توابع عکسالعمل
تحریک تعمیمیافته ( )GIRFبا کوپ و دیگران ( )۱۹۹۶معرفی شده است که برای هر دو الگو

 ۵.۳واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی و سایر متغیرهای الگو نسبت به تکانههای
مثبت و منفی پایه پولی
شکلهای  GIRFمربوط به واکنش تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای الگو نسبت به
تکانهی مثبت و منفی پایه پولی در شکلهای شماره ( )۱تا ( )۴در پیوست مقاله آمده است.
همانطور که مشاهده می شود اثر تکانه مثبت و منفی سیاست پولی بر روی تولید ناخالص
داخلی در دو رژیم باال و پایین متفاوت میباشد (به جدول ( )۳نگاه کنید).

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.29.6.9

Enders

1
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خطی و غیرخطی قابل استفاده میباشند (اندرز .)۲۰۱۰ ،۱
از آنجا که در این روش برآورد برای هر دو رژیم بهطور همزمان انجام میگیرد ،میتوان
فرض سوئیچینگ بین دو رژیم را نیز در نظر گرفت که در این حالت میتوان از توابع
عکسالعمل تعمیمیافته برای تحلیل استفاده نمود.

۳۹۱

تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران

جدول ۳
واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانههای مثبت و منفی پایهی پولی

رژیم
باال

تا دورهی زمانی  ۲بدون تأثیر میباشد.
از دورهی زمانی  ۲تا  ۳تولید کاهش مییابد.
از دورهی زمانی  ۳تا  ۵تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۵تا  ۷تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۷تا  ۹تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۹تا  ۱۰تولید کاهش مییابد.

تا دورهی زمانی  ۲بدون تأثیر میباشد.
از دورهی  ۲تا  ۳تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۳تا  ۵تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۵تا  ۷تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۷تا  ۹تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۹تا  ۱۰تولید افزایش مییابد.

رژیم
پایین

تا دورهی زمانی  ۲تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
از دورهی زمانی  ۲تا  ۴تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۴تا  ۵تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۵تا  ۸تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۸تا  ۱۰تولید افزایش مییابد.

تا دورهی زمانی  ۲تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۲تا  ۴تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۴تا  ۶تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۶تا  ۸تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۸تا  ۱۰تولید کاهش مییابد.
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عالوه بر نامتقارنی در جهت اثرگذاری سیاست پولی بر روی تولید ناخالص داخلی ،ضریب
فزایندهی تکانهی مثبت سیاست پولی در رژیم پایین نسبت به رژیم باال بیشتر است .درحالیکه
ضریب فزایندهی تکانه ی منفی سیاست پولی در رژیم باال بزرگتر میباشد .بر این اساس،
ضریب فزاینده ی سیاست پولی در ایران به تغییر رژیم بر اساس متغیر تولید وابسته است.
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تکانه
رژیم

تکانه مثبت

تکانه منفی

 ۶.۳واکنش تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای الگو نسبت به تکانههای مثبت
و منفی اعتبارات

را نشان میدهد .واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانههای مثبت و منفی اعتبارات در رژیم
باال و پایین نشاندهندهی عدم تقارن اثر سیاستهای اعتباری بر روی تولید ناخالص داخلی
میباشد (نگاه کنید به جدول ())۴

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.29.6.9

شکلهای ( )۴تا ( )۸توابع واکنش تعمیمیافتهی مربوط به تکانههای مثبت و منفی اعتبارات

۳۹۲

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۴
واکنش تولید ناخالص داخلی به تکانههای مثبت و منفی اعتبارات بانکی
تکانه

رژیم باال

تا دورهی  ۵تقریباً بیتأثیر میباشد.
از دورهی  ۵تا  ۸تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۸تا  ۹تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۹تا  ۱۰تولید کاهش مییابد.

تا دورهی زمانی  ۳تقریباً بدون تأثیر میباشد.
از دورهی زمانی  ۳تا  ۴تولید افزایش مییابد
از دورهی  ۴تا  ۶تولید کاهش مییابد
از دورهی  ۶تا  ۸تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۸تا  ۹تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۹تا تولید افزایش مییابد.

رژیم پایین

تا دورهی زمانی  ۲بدون تأثیر میباشد.
از دورهی زمانی  ۲تا  ۳تولید کاهش مییابد.
از دورهی زمانی  ۳تا  ۵تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۵تا  ۷تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۷تا  ۹تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۹تا  ۱۰تولید کاهش مییابد.

تا دورهی زمانی  ۴بدون تأثیر میباشد.
از دورهی  ۴تا  ۵تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۵تا  ۷تولید افزایش مییابد.
از دورهی  ۷تا  ۹تولید کاهش مییابد.
از دورهی  ۹تا  ۱۰تولید افزایش مییابد.

رژیم
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بررسی آثار تکانههای مثبت و منفی اعتبارات بانکی در دو رژیم باال و پایین نیز نشان
میدهد که اثر تکانه ی مثبت اعتبارات بانکی در رژیم پایین در مقایسه با رژیم باال بزرگتر
است ،درحالیکه شدت اثرگذاری تکانهی منفی اعتبارات در رژیم باال بزرگتر از رژیم پایین
میباشد.
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تکانه مثبت

تکانه منفی

 ۴نتیجهگیری و پیشنهادات

شد .مقدار آستانه در این الگو با استفاده از روش جستجوی شبکهای به دست آمده است .در
نهایت آثار سیاستهای پولی و اعتبارات بانکی با استخراج توابع عکسالعمل تعمیمیافته
بررسی شده است .مقایسه آثار تکانههای مثبت و منفی پولی و اعتباری در دو رژیم باال و پایین

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.29.6.9

در مقالهی حاضر بررسی آثار سیاستهای پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید ناخالص داخلی
در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است .برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری
آستانهای ( )TVARاستفاده شده است .ابتدا غیرخطی بودن الگوی اقتصادسنجی با استفاده
از روش حداکثر راستنمایی مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به آمارههای آزمون غیرخطی
بودن و وابسته به رژیم بودن اثر سیاست پولی بر روی تولید ناخالص داخلی مورد تائید قرار
گرفت .پس از آن با استفاده از آزمون لگاریتم راستنمایی تک آستانهای بودن الگو پذیرفته

تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران

۳۹۳

حاکی از متفاوت بودن اثر تکانههای مثبت و منفی سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی
تولید ناخالص داخلی از نظر جهت و شدت اثرگذاری در این دو رژیم میباشد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که آثار سیاست پولی بر روی تولید ناخالص داخلی در دو رژیم تولید باال و پایین
نامتقارن میباشد.

بر نامتقارن بودن اثر سیاست های پولی بر روی تولید و وابسته بودن اثر این سیاستها به
شرایط اقتصادی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی و متولیان پولی کشور جهت اثرگذاری بهینه
سیاستهای پولی شرایط اقتصادی کشور و موقعیت چرخهی تجاری را در تصمیمگیریها
لحاظ نمایند.
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