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ارزیابی دقیق مکانیسمهای انتقال پول ،از مهمترین ارکان سیاستگذاری پولی میباشد ،زیرا
مطالعه مکانیسم انتقال پولی عالوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانالهای مختلف ،میتواند
اطالعات مفیدی در خصوص سهم کانالهای انتقال پول در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
لذا در مطالعه حاضر نقش کانالهای قیمت مسکن ،قیمت سهام ،نرخ ارز و اعتباری مورد
بررسی قرار میگیرد .از طرفی باید توجه داشت که امکان انتقال غیرخطی سیاستهای پولی و
تغییر رابطه بین متغیرها ،به دلیل تغییرات ساختاری در طی زمان وجود دارد .لذا از روش
 MS-VARکه قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد ،استفاده میشود .برای
دادههای تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی ،شاخص قیمت مصرفکننده ،حجم پایه پولی،
شاخص قیمت زمین ،شاخص قیمت بورس تهران ،نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیالت اعطایی
بانکها به بخش خصوصی از فصل اول  ۱۳۷۰تا فصل چهارم  ۱۳۹۴استفاده میشود .نتایج
تحقیق حاکی از این است در رژیم یک (سالهای قبل از  ،)۱۳۸۵کانال اعتباری در کوتاهمدت،
کانال نرخ ارز در میانمدت و کانال قیمت مسکن در بلندمدت و در رژیم صفر (سالهای بعد
از  ،)۱۳۸۵کانال اعتباری در کوتاهمدت ،کانال قیمت مسکن در میانمدت و کانال قیمت سهام
در بلندمدت بیشترین سهم را در انتقال آثار پول بر تولید داشتهاند .از طرفی سیاستهای پولی
در رژیم یک از طریق کانال نرخ ارز و در رژیم صفر از طریق کانال اعتباری بیشترین تأثیر را بر
سطح قیمتها داشتهاند.
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سیاستهای پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور میباشد که از طریق آن مقامات
پولی کشور تالش میکنند در چارچوب هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی ،عرضهی پول
را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف آن کشور باشد .بهطور خاص اهداف کالن
اقتصادی سیاست پولی؛ مدیریت طرف تقاضا ،تحریک رشد اقتصادی و اشتغال ،تثبیت
قیمتها ،تعادل تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی میباشند .البته برای مؤثر بودن
سیاستهای پولی اتخاذشده ،باید چگونگی اثرگذاری سیاستها و تکانههای پولی بر عملکرد
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .در چارچوب نظری ،بسیاری از اقتصاددانان در مورد خنثی
بودن پول در بلندمدت و همچنین اثرات کوتاهمدت پول بر متغیرهای حقیقی ،توافق نظر
دارند .در حقیقت تغییرات عرضه پول بهواسطه سیاستهای پولی ،موجب تغییرات همیشگی
در بخش حقیقی اقتصاد نخواهد شد و تنها در کوتاهمدت میتواند بر بخش حقیقی اقتصاد اثر
داشته باشد (والش )۲۰۱۰ ،۱؛ اما آنچه بیشتر دراینبین مورد بحث قرار گرفته است نحوه
اثرگذاری و به عبارتی مکانیسمهای انتقال پول میباشد.
مکانیسم انتقال پولی ،چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف میکند .به
عبارتی منظور از مکانیزم انتقال ،سازوکاری است که سیاست پولی از راه تغییر در برخی
متغیرها ،بر متغیرهای بخش حقیقی اثر گذاشته و باعث تحقق اهداف سیاست پولی شود .این
مکانیسم از سیاست پولی شروع و به تولید و قیمتها ختم میشود .مکتبها و دیدگاههای
گوناگونی درباره ی سازوکارهای اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی وجود دارد که هرکدام
سعی دارند تا با توجه به مفروضات و نگرش خود ،کانالهای اثرگذاری سیاست پولی بر بخش
حقیقی اقتصاد را معرفی کنند.
این مکاتب کانالهای مختلفی برای انتقال اثرات شوکهای پولی به اقتصاد معرفی
کردهاند ،ازجمله کانال نرخ بهره ،کانال نرخ ارز ،کانال قیمت دارایی و کانال اعتباری و غیره.
در هریک از این کانالها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تأکید شده است ،مثالً در کانال
نرخ بهره بر نقش اجزاء تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند ،تأکید میگردد و در
کانال نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود .در کانال قیمت دارایی نقش بازار داراییها
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۳۲۱

(ازجمله سهام و مسکن) بحث میشود و در کانال اعتباری نقش بازار اعتبارات ،بهویژه بانکها
مورد تأکید قرار میگیرد( .برنانکه .)۱۹۹۵ ،۱
در این راستا بهمنظور اینکه سیاستگذاران پولی به اهداف کالن اقتصادی خود برسند،
الزم است تا ارزیابی دقیقی از مکانیسم انتقال پولی داشته باشند ،زیرا مطالعه مکانیسم انتقال

مکانیزم انتقال غیرخطی سیاستهای پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد .برای این
منظور از روش مارکوف سوئیچینگ  (MS-VAR( ۲که قابلیتهای زیادی برای لحاظ کردن
تغییرات ساختاری در رژیمهای مختلف دارد و دادههای فصلی بانک مرکزی طی دوره فصل
اول  ۱۳۷۰تا فصل چهارم  ۱۳۹۴استفاده میشود.

Bernanke
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تولید از دیگر دستآوردهای مطالعه مکانیسم انتقال پولی میباشد.
از طرفی باید توجه داشت که وجود اثرات نامتقارن سیاستهای پولی ،اهمیت شناسایی
تمامی موارد فوق را دوچندان میکند .به عبارتی ممکن است تا کانالهای انتقال و همچنین
مدت زمان شروع و ادامه اثرگذاری برای سیاستهای پولی در شرایط مختلف حاکم بر اقتصاد
ازجمله رونق و رکود اقتصادی ،رژیمهای تورمی باال یا پایین و رژیمهای ارزی ثابت یا شناور
متفاوت باشد؛ بنابراین برای اجرای سیاست پولی موفق و بهموقع ،باید از مکانیزم انتقال
غی رخطی پول که به معنای مکانیزم انتقال سیاستهای پولی در شرایط مختلف اقتصادی
می باشد ،آگاهی کامل داشت .در غیر این صورت مقامات پولی در طراحی سیاست پولی با
خطاهایی مواجه خواهند شد که میتواند ضمن ناکارآمد کردن سیاستهای اتخاذشده (بروز
نتایج ناخواسته و یا غیرمنتظره در زمان و جهت اشتباه) هزینههای قابل مالحظهای را بر
اقتصاد تحمیل کند.
با توجه به تمامی مطالب فوق ،برای داشتن سیاستهای پولی کارا الزم است تا مقامات
پولی اطالعات کافی در خصوص میزان اثر ،کانالهای اثرگذاری ،مدت زمان الزم برای شروع
اثرگذاری ،ماندگاری اثر و زمان به اوج رسیدن اثر سیاستهای پولی داشته باشند .بدینجهت
الزم است تا نقش کانال اعتباری ،کانال قیمت مسکن ،کانال قیمت سهام و کانال نرخ ارز در
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پولی عالوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانالهای مختلف ،میتواند حاوی اطالعات مفیدی
در خصوص سهم هر کانال در انتقال پول و زمان به اوج رسیدن اثرات سیاست پولی اتخاذشده
باشد .همچنین نحوه اثرپذیری بازارهای ارز و دیگر داراییها (ازجمله سهام و مسکن) از
سیاستها و تکانههای پولی و همچنین تعیین اندازه اثرگذاری این بازارها در تغییرات تورم و
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برای رسیدن به این مهم در مقاله حاضر در بخش دوم ادبیات موضوع شامل مبانی نظری
و مطالعات صورتگرفته در این حوزه ارائه میشود  .در بخش سوم روش مورد استفاده تشریح
و الگویی که بوسیله آن سهم کانالها بدست میآید ،بیان میشود .در بخش چهارم یافتههای
تجربی تحقیق ارائه شده و در بخش پنجم به نتایج تحقیق و توصیههای سیاستی منطبق با
نتایج بدست آمده پرداخته میشود

ادبیات موضوع تحقیق در دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه میشود .در ادامه و
در بخش مبانی نظری شرح خالصهای از نحوه کارکرد انواع کانالها در مکانیزم انتقال پولی
بیان شده و سپس خالصهای از نحوه اثرگذاری نامتقارن سیاست پولی نیز ارائه میشود .سپس
به چند مطالعه داخلی و خارجی در این حوزه نیز اشاره میشود.

 ۱.۲انواع کانالهای انتقال سیاست پولی

Lidler
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به سازوکاری که سیاست پولی از راه تغییر در برخی متغیرها ،بر متغیرهای بخش حقیقی اثر
گذاشته و باعث تحقق هدفها ی سیاست پولی شود ،سازوکار انتقال سیاست پولی گفته
می شود .سازوکار انتقال پولی به تعبیر لیدلر  ،)۱۹۸۷( ۱فرآیند یا رابطه علی از سیاست پولی
به درآمد اسمی یا پولی است .این فرآیند از سیاست پولی شروع و به تولید و قیمتها ختم
میشود.
بعد از جدال بر سر تأثیر و یا عدم تأثیر سیاستها و تکانههای پولی بر متغیرهای حقیقی
اقتصاد ،در دهههای گذشته بر سر کانالهای اثرگذاری سیاست پولی نیز بحثهای جدی
صورت گرفته است .عمده این مباحث را میتوان در مطالعات کینزینها ،پولگرایان و
نئوکالسیکها طبقهبندی کرد .هر یک از این مکاتب براساس فروض و نگرش خود به مسائل
اقتصادی ،کانالهای متعددی را برای اثرگذاری سیاستهای پولی بر تولید معرفی کردهاند که
در ادامه نظریات مربوط به چهارکانال که سهم عمده در مطالعات را به خود اختصاص دادهاند،
به ترتیب کانال نرخ ارز ،کانال قیمت دارایی شامل قیمت سهام و قیمت مسکن و کانال
اعتباری معرفی میشوند .الزم به توضیح است به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره در ایران،
در این مقاله به نقش کانال نرخ بهره پرداخته نشده است.
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 ۲مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 ۱.۱.۲کانال نرخ ارز
براساس مدل دورنبوش شوکهای پولی در کوتاهمدت باعث انحراف نرخ ارز از تعادل
بلندمدت (برابری قدرت خرید) می شود ،برای مثال اگر حجم پول افزایش یابد بالفاصله عرضه
حقیقی پول زیاد شده (چون قیمتها در کوتاهمدت ثابت هستند) برای جبران مازاد عرضه
۱

البته میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت محصتتتتوالت وارداتی ،به کشتتتتش واردات به نرخ ارز
منوط استتتتت .بههرحال  ،تغییرات قیمت کاالهای وارداتی با توجه به اینکه از نوع کاالهای
م صرفی یا سرمایه ای با شد ،نقش زیادی در تعیین میزان تغییرات سطح عمومی قیمتهای
داخل دارد و ازاینرو ،بر تورم داخلی تأثیر میگذارد.
درنهایت نوستتتتانات نرخ ارز از طریق ترازنامه بنگاه های مالی و غیرمالی نیز میتواند بر
تقاضای کل تأثیر بگذارد .با توجه به اینکه بدهیهای خارجی بنگاهها به پول خارجی است ،با
افزایش نرخ ارز ناشتتتی از یک ستتتیاستتتت پولی انبستتتاطی ،ارزش بدهیهایشتتتان به پول داخلی
افزایش یافته و درمجموع ارزش خالص بنگاه کاهش مییابد .با بدتر شدن وضعیت ترازنامهی
بنگاه به علت وجود اطالعات نامتقارن ،م شکالت نا شی از کژگزینی و کژمن شی ،میزان قرض
دهی به بنگاهها کاهش یافته که کاهش مخارج سرمایهگذاری و تقاضای کل را در پی خواهد
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در بازار پول نرخ بهره داخلی کاهش مییابد ،کاهش نرخ بهره داخلی باعث ایجاد جریان خروج
سرمایه و افزایش نرخ ارز میشود  .افزایش نرخ ارز نیز با افزایش ارزش خالص صادرات موجب
افزایش تقاضای کل میگردد.
از طرفی ،تغییرات نرخ ارز بهطور مستتتتقیم بر ستتتطح قیمت کاالهای وارداتی تأثیر دارد.

داشت (فرزینوش و زنوزی.)۱۳۸۸ ،
فرم خالصه شده آثار سیاست پولی انبساطی از کانال نرخ ارز را میتوان به صورت زیر بیان
حجم پول↑⟸نرخ بهره↓⟸خروج سرمایه↑ ⟸نرخ ارز↑
ارزش صادرات↑⟸ تقاضای کل↑
⟸

قیمت کاالهای )مصرفی( وارداتی↑⟸ تقاضای کل↓
قیمت کاالهای )سرمایهای( وارداتی↑⟸ عرضه کل↓
}ارزش بدهی خارجی↑⟸ ارزش خالص بنگاه↑⟸ میزان اعتبار یا تسهیالت↓⟸ مخارج سرمایهگذاری ↓⟸ تقاضای کل↓
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کرد:
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 ۲.۱.۲کانال قیمت مسکن (اموال غیرمنقول و دارایی بادوام)
اگرچه دیدگاه پولی و اعتباری ،توضیحات متفاوتی در مورد چگونگی عملکرد مکانیسم انتقال
سیاست پولی فراهم میکنند؛ ولی هر دو در فهم اهمیت قیمت داراییها و بهطور خاص قیمت
مسکن اشتراک دارند .داراییهای مسکونی تفاوتهای زیادی با سایر کاالهای مالی و ملموس

اجاره -۴ ،آثار تغییر رفتار پسانداز  -۵اثر تغییر ترازنامه بانکی
اگر سیاست پولی انبساطی اتخاذ گردد و نرخ بهره کاهش یابد ،دارندگان دارایی بخشی از
نقدینگی خود را به داراییها تبدیل خواهند کرد ،به عبارتی پرتفولیوی خود را تغییر میدهند
درنتیجه تقاضتتتتای مستتتتکن افزایش و قیمت آن نیز افزایش مییابد .از طرفی به دلیل اینکه
عمده منابع ساخت مسکن از سیستم بانکی تأمین میشود ،لذا کاهش نرخهای بهره ،هزینه
ساخت خانههای جدید را کاهش داده و سرمایهگذاری م سکونی و فعالیتهای ساختو ساز
مسکن را افزایش میدهند (میشکین .)۲۰۰۱ ،۱
دربارهی اثر ثروت ،مودیگلیانی ( )۱۹۷۱مصتتتترف را تابعی از درآمد و ثروت و پسانداز را
تابعی مستتتقیم و تابعی معکوس از ثروت میداند .ازآنجاییکه مستتکن جزء مهم ثروت استتت،
هنگامی که قیمت مستتتتکن افزایش می یابد ،ثروت خانوار افزایش یافته و وضتتتتعیت را برای
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دارند؛ به این دلیل که آنها طبیعتی دوگانه دارند؛ یعنی از یکسو کاالهایی هستند که منجر
به ایجاد مطلوبیت و از سوی دیگر جزو داراییهای سرمایهگذاری بهحساب میآیند .قیمت
مسکن میتواند تقاضای کل را از پنج مسیر تحت تأثیر قرار دهد:
 -۱اثرات مستقیم بر سرمایهگذاری در مسکن -۲ ،اثر ثروت خانوار -۳ ،اثر تغییر درآمد

مصتترف بیشتر و افزایش تقاضتتای کل فراهم میآورد و تولید کل نیز افزایش مییابد (لتائو  ۲و
همکاران.)۲۰۰۲ ،
همچنین تغییرات قیمت مستتتتکن موجب تغییر درآمد اجاره در بازار مستتتتکن اجارهای
خنثی میستتازد .با فرض پایین تر بودن میل نهایی به مصتترف درآمد اجاره از ستتوی موجران،
انتظار بر آن است که اثر کلی درآمد منفی باشد (قلیزاده و کمیاب.)۱۳۸۹ ،
از طرفی یک افزایش در قیمت مستتتتکن احتماالً یک اثر پساندازی مثبت در برنامهریزی
خانوارها (بهویژه در کشتتورهای دارای الزامات پیشپرداخت باال یا دارای یک ستتیستتتم تأمین
Mishkin
Lettau

1
2
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می شود .افزایش درآمد اجاره ای برای موجران ،اثر منفی کاهش درآمد از سوی مستأجران را

۳۲۵

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

مالی کمتر توستتعهیافته برای بخش مستتکن که بر استتتفاده بیشتر از وجوه و ستترمایه داخلی
برای خرید مستتتتکن داللت دارد) را بهدنبال خواهد داشتتتتت .قدرت این اثر نیز به نستتتتبت
پسانداز بستگی دارد (موالبار و التیمور .)۱۹۹۵ ،۱

زیر بیان کرد:
سرمایه گذاری
تقاضای ↑مسکن↑⟸ قیمت مسکن

↓حجم پول↑⟸نرخ بهره ⟸ }
عرضهی ↓مسکن↑⟸ قیمت مسکن

اثر ثروت
⟸↑↓قیمت مسکن⟸

اثر اجاره

⟸تولید و

اثر پس انداز
} اثر ترازنامه

قیمتها

 ۳.۱.۲کانال قیمت سهام
براساس دیدگاه «اثر مانده حقیقی» افزایش نقدینگی موجب به هم خوردن تعادل مانده حقیقی
پول میشود .اما ازآنجاکه افراد تمایل دارند تعادل مانده حقیقی خود را حفظ کنند ،سعی
میکنند حجم پول اضافی را بهطرف خرید سایر داراییهای مالی ازجمله سهام سوق دهند.
لذا از این دیدگاه مالحظه می شود که افزایش حجم پول موجب افزایش تقاضا و بالطبع آن
افزایش قیمت سهام میشود.
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درنهایت بر اثر تغییر قیمت مسکن در اثر اعمال سیاست پولی انبساطی ،مخاطرات
وامهای بانکی کاهش مییابد ،با کاهش مخاطرات اعطای تسهیالت کمهزینهتر شده و افزایش
مییابد که منجر به افزایش سرمایهگذاری و تولید کل میگردد.
فرم خال صه شده آثار سیا ست پولی انب ساطی از کانال قیمت م سکن را میتوان به صورت

از طرف دیگر براستتتتاس روشهای ارزشگذاری قیمت ستتتتهام مدل ارزش فعلی جریانات
ستتهام می باشتتد .در نتیجه ستتیاستتت پولی انبستتاطی باعث کاهش نرخ تنزیل میشتتود که این
کاهش باعث افزایش ارزش فعلی جریانات نقدی و افزایش قیمت ستتتهام میشتتتود .دوم ،یک
اثر غیرمستتتتتقیم بر ارزش بنگاه ها توستتتتط تغییرات جریان نقدینگی مورد انتظار آینده دارد
(نونژاد و همکاران.)۱۳۹۱ ،

Muellbauer and Lattimore

1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.37.4.7

نقدی استتت .براستتاس مدل تنزیل جریانات نقدی زیر ،قیمت ستتهام برابر با ارزش حال ستتود

۳۲۶

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

تغییرات قیمت سهام ناشی از سیاست پولی ،آثار مهمی بر کل اقتصاد دارد .مکانیسمهای
انتقال بازار سهام چهار نوع میباشد -۱ .آثار  Qتوبین -۲ ،آثار ثروت خانوار -۳ ،آثار ترازنامه
بنگاه.
توبین  Qرا بهعنوان ارزش بازاری بنگاه نستتتتبت به هزینه جایگزینی تعریف میکند .در
نتیجه اگر  Qباال باشد ،قیمت بازاری بنگاه نسبت به هزینه جایگزینی سرمایه بیشتر میشود.
بنابراین ماشتتتتینآالت و تجهیزات ستتتترمایهای جدید نستتتتبت به ارزش بازاری بنگاهها ارزان
آنها نسبت به هزینهای که برای تسهیالت پرداخت میکند ،به سرمایهگذاری جدید مشغول
شتتود و هزینه ستترمایهگذاری بنگاه افزایش پیدا میکند؛ در حالت عکس ،زمانی که  Qپایین
با شد ،بنگاه نمیتواند بر روی کاالهای سرمایهای جدید هزینه کند ،زیرا ارزش بازاری سهام
نسبت به هزینه از سرمایه پایین است.
همچنین همانند کانال قیمت مستتکن ،زمانی که قیمت ستتهام درنتیجهی ستتیاستتت پولی
انبساطی افزایش پیدا میکند ،حجم ثروت مالی افزایش و این بهنوبهی خود منابع طول دوره
زندگی مصرفکننده را افزایش میدهد (سوریل .)۲۰۰۲ ،۱
و درنهایت ستیاستت پولی میتواند ترازنامه بنگاهها را به چند طریق تحت تأثیر قرار دهد.
سیا ست پولی انب ساطی باعث افزایش ارزش خالص فعلی بنگاهها و افزایش اعطای وام بانکی
شده و منجر به افزایش مخارج سرمایهگذاری و تقاضای کل میشود.
در ادامه فرم خالصته اثرات ستیاستت پولی انبستاطی بر ستتانده کل از کانال قیمت ستهام
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هستند .در این حالت بنگاه میتواند از طریق انتشار سهام و به دست آوردن قیمت باال برای

بیان میگردد:
ارزش فعلی نقدی جریانات نقدی

سرمایهگذاری (مصرف)⟸↑ تولید کل↑

⟸ قتتیتتمتتت ستتتتتتهتتام⟸↑

اثر ثروت خانوار ⟸
}اثر ثروت بنگاهها

 ۴.۱.۲کانال اعتباری
اصلیترین بخشی که واسطههای مالی قادر به اثرگذاری در سیاستهای پولی هستند ،کانال
اعتباری میباشد .کانال اعتباری انتقال سیاست پولی زیرمجموعهای از نگرشهای
غیرنئوکالسیکی به مکانیزم انتقال است؛ بهعبارتدیگر ،قدرت و ضعف این کانال میتواند با
Sourail

1
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↓حجم پول↑⟸نرخ بهره ⟸ }

اثر تراز مانده حقیقی

اثر 𝑄 توبین

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۲۷

اعمال سیاستهای صالحدیدی دولت در بازارها یا از طریق وجود نقص در بازارهای خصوصی
(همانند وجود اطالعات نامتقارن یا مسئله تقسیم بازار) دستخوش تغییر شود و بروز ناکارایی
در بازارهای مالی را به دنبال داشته باشد .دو کانال برای اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد
معرفی میشود؛ کانال وامدهی بانکها و کانال ترازنامهای (برنانکه و گرتلر .)۱۹۹۵ ،۱
فرآیند اثرگذاری سیاست پولی از طریق سازوکار کانال وامدهی بانکی بدینصورت است که
با اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی ،سپردههای بانکی افزایش مییابد و بانکها تعداد زیادی
سرمایهگذاری و احتماالً مصرفی افزایش مییابد و باعث تغییر رشد اقتصادی یا سطح عمومی
قیمتها میشود( .میشکین .)۱۹۹۵ ،۲
کانال ترازنامهای ادلهی بیشتری را برای اثر قیمت داراییها ،که در نگرش پولیون مطرح
شتتتتد ،بیان میکند .این کانال بر ارتباط میان قرارداد وامدهی و ستتتتالمت مالی بنگاه های
گیرندهی وام تأکید میکند .به عبارتی با اعمال ستتتیاستتتت پولی انبستتتاطی نرخ بهره کاهش
مییابد و این رخداد باعث می شود تا هم جریانات نقدی با افزایش هزینه مالی افزایش یافته و
هم از طریق افزایش قیمت داراییها از قبیل مستتتتکن و ستتتتهام موجب افزایش ارزش خالص
ثروت بنگاه می شتتتتود .با بهتر شتتتتدن توازن ترازنامه بنگاهها به دلیل افزایش جریان نقدی و
ارزش داراییها موجب کاهش اثرات کژمنشی و کژگزینی می شود و ازاینرو مقدار وامدهی در
جامعه ،وامدهی مخارج ستتتترمایهگذاری و بهتبع آن ستتتتتادهی کل افزایش مییابد (گرالی  ۳و
همکاران.)۲۰۰۲ ،
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از پروژهها و طرح های متقاضتتتتیان دریافت اعتبار را پذیرش میکنند که در نتیجه آن مخارج

در ادامه فرم خالصته اثرات ستیاستت پولی انبستاطی بر ستتانده کل از کانال قیمت ستهام
بیان میگردد:
حجم پول ⟸ ↑ نرخ بهره ↓ ⟸ }

جریان نقدی ↑بنگاه
قیمت دارایی ↑بنگاه

⟸ کژمنشی ↓ ⟸ سرمایهگذاری ↑ ⟸ ستانده کل ↑

1

Bernanke and Gertler
Mishkin
3
Gerali
2
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حجم پول ⟸ ↑ سپردههای بانکی ⟸ ↑ وامهای بانکی ⟸ ↑ مخارج سرمایهگذاری ↑ تقاضای کل ↑

۳۲۸

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

در شکل  ۱تمامی مطالب بیان شده در رابطه با سازوکار انتقال سیاست پولی از کانالهای
قیمت دارایی (مسکن و سهام) ،کانال نرخ ارز و کانال اعتباری بهصورت تصویری بیان شده
است:

 ۲.۲عدم تقارن اثرات سیاستهای پولی

از مدتها پیش اقتصاددانان تشخیص دادهاند که رفتار پویای برخی متغیرهای اقتصادی و
روابط بین تعدادی از متغیرهای اقتصادی غیرخطی است .نظریهپردازان اقتصادی و همچنین
پژوهشگران تجربی اهمیت چنین مدلهای غیرخطی را تأکید نمودهاند .غیرخطی بودن روابط
بدین معناست که در دورههای مختلف نحوه اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها میتواند متفاوت
باشد .در این راستا طی سالهای گذشته و بر مبنای نظریه کینزینهای جدید و همچنین

نامتقارن سیاست پولی وجود دارد که میتوان در سه گروه عمده زیر طبقهبندی کرد:
گروه اول به اثرات نامتقارن ناشی از جهت عالمت پولی اشاره دارند .بهطوریکه شوکهای
منفی دارای اثرات قویتری نسبت به شوکهای پولی مثبت بر تولید دارند .این نوع از عدم
تقارن به دلیل منحنی عرضه کل محدب ناشی از چسبندگی قیمتها و دستمزدهای اسمی
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مطالعات تجربی انجامشده  ،عالوه بر تأکید بر خنثی نبودن پول ،به اثرات نامتقارن پول بر
متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله تولید حقیقی و سطح اشتغال اشاره شده است .در این
مطالعات بیان شده که نهتنها پول بر متغیرهای اقتصادی بیتأثیر نیست ،بلکه این اثرات به
شکل نامتقارنی بر متغیرهای حقیقی اعمالی میشوند .نظریات بسیاری در خصوص اثرات
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شکل  .۱مکانیزم انتقال سیاست پولی از کانالهای قیمت مسکن ،قیمت سهام ،نرخ ارز و کانال اعتباری

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۲۹

است .یک مثال برای این نوع از عدم تقارن ،در مدل بال و منکیو  )۱۹۹۴( ۱بیان شده است.
در این مدل ،تعدیل نامتقارن قیمتها ناشی از فرض وجود روند مثبت در تورم میباشد .در
حالت نرمال و بدون اعمال سیاست پولی ،تورم سبب میشود تا بنگاهها قیمتهای انتظاری
باالتر از سطح تورم فعلی داشته باشند ،در نتیجه اثر یک شوک مثبت پولی موجب افزایش

شدیدتر باشد.
لذا با توجه به اثرات نامتقارن سیاست پولی ،این امکان وجود دارد که کانالهای انتقال
بر اثر اندازه سیاست پولی اعمالی ،جهت سیاست و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد اثرات
متنوعی بر تولید و قیمتها داشته باشند .در نتیجه باید در بحث اثرگذاری سیاستهای پولی
1

Ball & Mankiw
Ball and Romer
3
Zhu and Sebastian
2
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بهطوریکه شوکهای کوچکتر دارای اثرات بزرگتری نسبت به شوکهای بزرگتر میباشند.
مدل فهرستبهای بال و رومر  )۱۹۹۰ ،۱۹۸۹( ۲یک مدل خالصه اما کامل از این نوع عدم
تقارن می باشد .در این مدل ،وقتی یک شوک یا سیاست پولی کوچک اعمال میشود ،سطح
تولید تغییر کرده و سطح قیمتها ثابت میماند ،زیرا بعد از شوک پولی کوچک ،مطلوبیت
ثابت نگهداشتن قیمتها برای تولیدکننده به دلیل وجود هزینه فهرستبها ،بزرگتر از
مطلوبیت تغییر قیمتهاست .تعدیل قیمتها بزرگتر از ثابت نگهداشتن قیمتهاست ،در
نتیجه قیمتها تغییر میکنند و تولید ثابت میماند.
نوع سوم عدم تقارن سیاستهای پولی به نحوه اثرگذاری این سیاستها در شرایط مختلف
اقتصادی از قبیل رکود و رونق دارد .این اثر به دلیل وجود اصطکاک در بازار اعتبارات ناشی
از عدم تقارن اطالعات بین وامدهندگان و وامگیرندگان میباشد و نتیجهی این اصطکاک
سبب می شود تا سیاست پولی عالوه بر نرخ بهره بر هزینه مالی بیرونی که تقویتکننده اثرات
سیاست پولی بر هزینه استقراض ،تقاضای سرمایه و تولید حقیقی میباشد (ژو و سباستین ،۳
 .)۲۰۰۷ازآنجاییکه رکود باعث کاهش ارزش وثیقهها میگردد ،در نتیجه جایگاه اقتصادی
بنگاهها تضعیفشده و موجب می شود تا پرداخت تسهیالت و اعتبار از طرف بانکها در زمان
رکودها سخت تر از رونق شود .در نتیجه اثرات سیاست پولی میتواند در زمان رکود اقتصادی
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شکاف قیمتهای انتظاری و فعلی میشود .درحالیکه شوکهای منفی پولی موجب نزدیک
شدن سطح تورم انتظاری به تورم فعلی می شود .بنابراین اثرات شوک منفی میتواند ،اثرات
جدیتری بر سطح تولید بنگاه داشته باشد.
نوع دوم عدم تقارن اثرات سیاست پولی به دلیل اندازه سیاست پولی اتخاذشده میباشد.

۳۳۰

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

به مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی که بیانگر کارکرد مختلف کانالهای انتقال سیاست
در شرایط مختلف میباشد توجه داشت.

 ۳.۲پیشینه تحقیق:
در جدول زیر بهمرور مطالعات انجامشده داخلی و خارجی در رابطه با نقش کانالهای انتقال
در مکانیسم انتقال پول ،پرداخته میشود.

قلمرو
مکانی

روش
تحقیق

نتایج

بریتانیا

SVAR

براساس یافتههای تحقیق ،قیمت دارایی (قیمت مسکن) اثر معنیداری
در انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی دارد .بهطوریکه با اعمال یک
سیاست پولی و تغییر نرخ بهره بهاندازه  ۱۰۰واحد ،قیمت مسکن
بهاندازه  ۰٫۷۵درصد کاهش پیدا میکند و قیمت مسکن نیز مصرف را
متأثر میسازد.

بوقرارا
()۲۰۰۸

تونسو
مراکش

VAR

سان  ۳و
همکاران
()۲۰۱۰

چین

موسو  4و

آمریکا

همکاران
()۲۰۱۱

اتحادیه
اروپا

نام نویسندگان

۱

البورن
()۲۰۰۸

۲
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جدول ۱
مطالعات پیشین تحقیق

نتایج اصلی این پژوهش نشان داد که هیچیک از کانالهای نرخ ارز و قیمت
دارایی در اقتصاد کشورهای مذکور ،کارا و فعال نیست .کانال اعتباردهی در
تونس فعال است و از کانال مرسوم نرخ بهره قوی تر عمل می کند .این کانال در
مراکش نیز فعال است ولی قدرت اثربخشی کمتری نسبت به اقتصاد تونس دارد.

،VAR
VECM
و
SVAR

نتایج این مطالعه نشان میدهد که کانالهای نرخ بهره ،کانال اعتباری
و همچنین کانال قیمت دارایی دارای آثار قابل توجهی در انتقال
سیاست پولی بر تولید و تورم میباشند.
براساس نتایج تحقیق کانال قیمت مسکن در آمریکا و کانال اعتباری
در اتحادیه اروپا بیشترین نقش را در انتقال آثار پولی داشتهاند.

Elbourne
Bougharara
3
Sun
4
Musso
2
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1

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۳۱

نام نویسندگان

قلمرو
مکانی

روش
تحقیق

چاتیک و
۱
مارتین
()۲۰۱۲

ترکیه

نتایج این مطالعه بیانگر این است که مکانیسم انتقال در دو رژیم مورد
مطالعه متفاوت بوده است .به عبارتی در رژیم اول که قبل از اصالحات
 TVARساختاری بوده و به قبل از سال  ۲۰۰۴برمیگردد و رژیم دوم که
سالهای بعد از تغییرات ساختاری را نشان میدهد ،مکانیسم انتقال
پولی بسیار متفاوت بوده است.

منگیشاو
۲
هولمز
()۲۰۱۳

اریتره

VAR

براساس نتایج این مطالعه کانال نرخ ارز و نرخ بهره اثر معنیداری در
انتقال سیاست پولی بر تولید و تورم ندارند و تنها کانال اعتباری است
که بانک مرکزی اریتره می تواند با تغییر نسبت ذخایر قانونی در جهت
کنترل تورم برنامهریزی کند.

مینال  ۳و
همکاران
()۲۰۱۳

برزیل

، VAR
DSGE

نتایج مطالعه ایشان حاکی از این است که کانال نرخ بهره بیشترین سهم
در انتقال سیاست پولی به تولید را در میان کانالهای نرخ ارز و اعتباری
داراست .همچنین کانال نرخ ارز و نرخ بهره نیز اثرات معنیدار و قابل
مالحظه بر انتقال آثار سیاست پولی بر تورم داشتهاند.

میشرا  4و
همکاران
()۲۰۱۴

کشورها
ی
مختلف

Panel
SVAR

براساس نتایج این مطالعه کانال اعتباری در کشورهایی که دارای
سیستم مالی توسعه قویتری بودهاند اثرات بزرگتری داشته و توانسته
تا سهم بزرگ تری در انتقال پولی بر تولید و تورم داشته باشد.

ترکیه

VAR

کانال اعتباری و کانال قیمت دارایی در انتقال آثار سیاست پولی بر تولید
و قیمتها غیرفعال میباشد .همچنین کانال نرخ بهره بیشترین سهم را
در انتقال آثار سیاست پولی بر عهده دارد.
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اردوغدو
()۲۰۱۷

5

نتایج

براساس نتایج این مطالعه در صورت استفاده از نسبت سپرده قانونی بهعنوان
متغیر سیاستی ،هم در میان مدت و هم در بلندمدت کانال نرخ ارز مؤثرترین

شریفی رنانی و
همکاران
()۱۳۸۹

کانال در انتقال سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است .ولی در

ایران

SVAR

کوتاه مدت نقش کانال شاخص قیمت مسکن در انتقال تغییرات حجمی مؤثرتر
بوده است .همچنین با استفاده از بدهی بانکها به بانک مرکزی بهعنوان متغیر
سیاستی نتایج بهدستآمده نشان میدهد که در کوتاهمدت و میانمدت ،کانال

1

Chatik and Martin
Mengesha and Holmes
3
Minella
4
Mishra
5
Erdogdu
2
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شاخص قیمت مسکن مؤثرترین کانال در انتقال بوده و در بلندمدت هیچیک از
کانالها در انتقال پولی نقشی نداشتهاند.

۳۳۲

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

نام نویسندگان

قلمرو
مکانی

نتایج این مطالعه حاکی از این است که هیچکدام از کانالها سهمی در
انتقال شوک پولی به تولید نداشتهاند .اما در انتقال آثار تورمی به ترتیب
کانال قیمت دارایی ،نرخ بهره ،نرخ ارز و اعتبار مؤثر بودهاند.

مشیری و
واشقانی
()۱۳۸۹

ایران

VAR

ایشان قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی (شامل کانال نرخ
بهره ،کانال نرخ ارز ،کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال اعتباری) بر
نرخ رشد تولید حقیقی و نرخ تورم را مورد ارزیابی قرار دادهاند .براساس
یافته آنها ،هر چهار کانال در انتقال پولی فعال میباشند و همچنین از
طریق کانال وامدهی بانکی سیاست پولی بیشترین تأثیر را بر رشد تولید
حقیقی و از طریق کانال نرخ ارز ،سیاست پولی بیشترین اثرگذاری را بر
تورم داشته است.

کمیجانی و
علینژاد
()۱۳۹۱

ایران

VAR

همانطور که جدول فوق گویاست ،نتایج مطالعات در رابطه نقش انواع کانالها در مکانیزم
انتقال پول مختلف بوده است ،بهطوریکه برخی از مطالعات ازجمله البورن ( )۲۰۰۸و موسو
و همکاران ( )۲۰۱۱کانال دارایی ،برخی دیگر ازجمله بوقرارا ( )۲۰۰۸و منگیشا و هولمز کانال
اعتباری ،برخی ازجمله منیال و همکاران ( ) ۲۰۱۳کانال نرخ ارز را در مکانیزم انتقال پول
فعال دانسته و برخی ازجمله مشیری و واشقانی ( )۱۳۸۹هیچکدام از کانالها را در انتقال پول
به تولید و قیمتها فعال ندانستهاند .این تفاوت در نتایج میتواند ناشی از نوع دادههای مورد
استفاده ،روشهای اقتصادسنجی و قلمرو مکانی مطالعات انجامشده باشد .بههرحال تابهحال
مطالعه مکانیزمهای انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانالهای قیمت مسکن ،قیمت
سهام ،نرخ ارز و اعتباری با استفاده از روشهای غیرخطی علیالخصوص مدل مارکوف

 ۳روششناسی پژوهش

بخش روششناسی پژوهش به ارائه روش تحقیق ،الگوی تحقیق و دادههای مورد استفاده در
تحقیق میپردازد.
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سوئیچینگ خود توضیح برداری ( )MSVARزیاد مورد توجه قرار نگرفته است ،این در حالی
است که ممکن است انتقال پول در شرایط مختلف اقتصادی کارکرد و کارایی مختلفی داشته
باشد و اثربخشی سیاستهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد.
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روش
تحقیق

نتایج

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۳۳

 ۱.۳روش تحقیق

1

Hamilton
Krolzig
3
Kim and Nelson
4
Krolzig and Toro
5
Ehrmann, Ellison and Valla
2
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ایدهی اصلی مدلهای مارکوف سوئیچینگ خود توضیح برداری ( )MSVARدر این است
که پارامترهای مدل  VARبه متغیر رژیم 𝑡𝑠 بستگی دارند ،درعینحال 𝑡𝑠 قابل مشاهده نبوده
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همیلتون  ۱در سال  ۱۹۸۹برای اولین بار از مدلهای مارکوف سوئیچینگ در ادبیات
اقتصادسنجی سریهای زمانی استفاده نمود .تحقیقات همیلتون بهطور ویژه بر این پایه
بناشده بودند که نهتنها رفتار غیرخطی در سریهای زمانی اقتصادی وجود دارد ،بلکه این
رفتار غیرخطی بهطور خاص در عدم تقارن چرخههای اقتصادی معنی میشود .همیلتون مدلی
ارائه میدهد که با شناخت انتقال دوره ای از یک نرخ رشد مثبت به نرخ رشد منفی ناشی از
چرخههای تجاری آمریکا میتوان اثرات متفاوت این تغییر را در رفتار اقتصادی مشاهده کرد.
بعد از مطالعه همیلتون ،مدلهای مارکوف سوئیچینگ بهطور بسیار گستردهای در تحلیل
پدیدههای مختلف اقتصادی به کار گرفته شدهاند .در مطالعات کرولزیگ  )۱۹۹۷( ۲و کیم و
نلسون  )۱۹۹۹( ۳بهخوبی به کاربردهای متنوع مدلهای مارکوف سوئیچینگ و چگونگی
برآورد آنها پرداخته شده است.
مطالعه کرولزیگ ( )۱۹۹۸عالوه بر توسعه مدلهای ( )MSVARبرای راحتی و
سادهسازی ،امکان برآورد مدلهای  MSVARدر نرمافزار  OXرا فراهم نمود .این نرمافزار
قادر است تا بهسادگی تکنولوژی مارکوف سوئیچینگ که زبان برنامهنویسی بسیار پیچیدهای
دارد را در دسترس قرار دهد تا بتوان در تجزیهوتحلیلهای اقتصادسنجی از مدلهای
 MSVARاستفاده نمود.
در ادامه نیز امکان استفاده از توابع واکنش آنی در چارچوب مدلهای  MSVARبرای
اولین بار در مقالهی کرولزیگ و تورو  )۱۹۹۹( 4مورد بحث قرار گرفت .براساس نتایج این
مطالعه ،توابع واکنش در مدلهای  MSVARحاصل تغییرات درونزای رژیمها میباشند.
این توابع با نام «توابع واکنش وابسته به رژیم» نامیده میشوند و برای رژیمهای مختلف
بهصورت جداگانه محاسبه می شوند .از طرفی نحوه محاسبه توابع واکنش وابسته به رژیم در
مطالعه اهرمان ،الیسون و واال  )۲۰۰۳( 5مورد تحلیل قرار گرفته است.

۳۳۴

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

و فقط میتوان احتمال مربوط به آن را به دست آورد .در این صورت تابع چگالی شرطی سری
زمانی قابل مشاهده 𝑡𝑦 بهصورت زیر خواهد بود:
()۱

𝑖𝑓 𝑠𝑡 = ۱
𝑛 = 𝑡𝑠 𝑓𝑖

) 𝑓(𝑦𝑡 |𝑌𝑡−۱ . 𝜃۱
(
|
)
{
…
= 𝑡𝑠 𝑝 𝑦𝑡 𝑌𝑡−۱ .
) 𝑛𝜃 𝑓 (𝑦𝑡 |𝑌𝑡−۱ .

بهطوریکه 𝑛𝜃 بردار پارامترهای مدل  VARدر رژیمهای مختلف و  𝑌𝑡−۱نشانگر

∞

نشان داد:
()۲

𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝑣 (𝑠𝑡 ) + 𝐴۱ (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−۱ + ⋯ + 𝐴𝑝 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−𝑝 +

که ] 𝑡𝑠 ∑  𝑢𝑡 ~𝑁𝐼𝐷[۰.میباشد .برای تکمیل کردن فرآیند ایجاد دادهها نیاز است که
نحوهی تغییر در رژیم ) 𝑡𝑠( را بشناسیم ،که در مدلهای  MSفرض میشود 𝑡𝑠 بهوسیلهی
زنجیره مرتبهی اول مارکوف زیر ایجاد میشود:
()۳

∞

∞

}𝜌 ; 𝑃𝑟 {𝑠𝑡 |[𝑠𝑡−𝑗 ]𝑗=۱ . [𝑌𝑡−𝑗 ]𝑗=۱ } = 𝑃𝑟{𝑠𝑡 |𝑠𝑡−۱

که در آن 𝜌 برداری متشکل از پارامترهای احتماالت مربوط به رژیمهاست .براساس این
فرض میتوان احتمال انتقال بین رژیمهای مختلف را به دست آورد:
()۴

}𝑛 𝑝𝑖.𝑗 = 𝑃𝑟{𝑠𝑡+۱ = 𝑗 |𝑠𝑡 = 𝑖}. ∑𝑛𝑗=۱ 𝑝𝑖.𝑗 = ۱ ∀ 𝑖. 𝑗 ∈ {۱.۲. … .
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 [𝑌𝑡−𝑗 ]𝑗=۱میباشد .برای یک رژیم مشخص 𝑡𝑠  𝑦𝑡 ،را میتوان بهوسیله مدل ) VAR(pزیر

با کنار هم قرار دادن این احتماالت در یک ماتریس 𝑛 × 𝑛 ،ماتریس احتمال انتقاالت 𝑝
به دست میآید که هر عنصر از آن 𝑗 𝑝𝑖.احتمال وقوع رژیم 𝑗 بعد از رژیم 𝑖 را نشان میدهد.

با لحاظ کردن امکان تغییر پارامترها در رژیمهای مختلف ،مدل  VARخطی تبدیل به
مدل  MS-VARزیر میشود:
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()۵

۰ ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ ۱

… 𝑝𝑛۱
⋱
] ⋮
𝑛𝑛𝑝 …

𝑝۱۱
⋮ [=𝑝
𝑛𝑝۱
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()۶

۳۳۵

𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝑣 (𝑠𝑡 ) + 𝐴۱ (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−۱ + ⋯ + 𝐴𝑝 (𝑠𝑡 )𝑦𝑡−𝑝 +

که در این مدل تمام پارامترها به وضعیت متغیر رژیم ) 𝑡𝑠( وابسته هستند .بنابراین مدل
فوق را میتوان به شکل زیر هم نشان داد:
۱

()۷

𝑣۱ + 𝐴۱۱ 𝑦𝑡−۱ + ⋯ + 𝐴𝑝۱ 𝑦𝑡−𝑝 + ∑𝑛۱ 𝑢𝑡 𝑖𝑓 𝑠𝑡 = ۱
…
}𝑛 = 𝑡𝑠 𝑓𝑖 𝑡𝑢 {𝑣𝑛 + 𝐴۱𝑛 𝑦𝑡−۱ + ⋯ + 𝐴𝑝𝑛 𝑦𝑡−𝑝 + ∑۱

در مدل فوق 𝑡𝑦 یک بردار 𝑛 بعدی شامل متغیرهای درونزای مورد بررسی بوده و اجزای
اخالل دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ) 𝑡𝑠(∑ است .متغیر پنهان 𝑡𝑠 نیز از یک
زنجیره مارکوف با احتماالت انتقال ثابت پیروی میکند و بیانگر وضعیت رژیمهای متغیرهای
مورد بررسی است (کرولزیگ .)۱۹۹۸ ،۱
یکی از مزیتهای الگوهای خودهمبسته برداری توانایی در نمایش پویایی متغیرهاست.
با استفاده از توابع شوک و واکنش ،میتوان واکنش متغیرهای الگو و پویایی نوسانات
اقتصادی حاصله از شوکها و زمانیابی نمود .در مدل  MS-VARبرای مطالعه پویایی
سیستم و همچنین تجزیهوتحلیل مدل از «توابع ضربه واکنش وابسته به رژیم  »۲استفاده
میشود.
توابع ضربه واکنش استاندارد نحوه واکنش متغیر درونزا به تکانهی دیگر متغیرهای مدل
را نشان میدهد .به عبارتی مقدار تغییر در متغیر درونزا بعد از تغییر در یکی از متغیرهای
مدل بهاندازهی یک انحراف معیار را شامل میشود .اما در مدل  MS-VARاین توابع ضربه

این رابطه مقدار تغییر متغیر  Yدر زمان  t+hکه به خاطر تکانه در متغیر  Xکه در زمان t
رخداده را نشان میدهد:

Krolzig.
Regime-dependent Impulse Response Function.

1
2
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واکنش وابسته به رژیمهای مدل میباشند و برای هرکدام از رژیمها ،توابع ضربه واکنش
جداگانهای محاسبه میشود .در حالتی که مدل  MS-VARما دارای  kمتغیر و  mرژیم
باشد ،تعداد توابع ضربه واکنش مدل برابر  𝑚𝑘 ۲خواهد بود .فرمول زیر بیانگر رابطه ریاضی
نحوه محاسبه توابع ضربه واکنش وابسته به رژیم برای یک رژیم مشخص 𝑖 = 𝑡𝑠 میباشد.
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𝑓𝑜𝑟. ℎ ≥ ۰

= 𝜗𝑌𝑋.ℎ

|
𝑠𝑡 =⋯=𝑠𝑡+ℎ

𝜕𝑌𝑡+ℎ
𝑡𝜕𝜀𝑋,

در رابطه فوق بعد از تکانه در متغیر  Xدر زمان  tدر تمام  hدورهی بعدی فرض میشود
که در رژیم 𝑖 = 𝑡𝑠 قرار میگیریم .برای تمامی رژیمها به این شکل عمل میشود تا درنهایت
تمامی توابع ضربه واکنش وابسته به رژیم به دست آید (الیسون و واال .)۲۰۰۳ ،۱

1

Ehrmann, Ellison and Valla
Morsink and Bayoumi
3
Disyatat and Vongsinsirkul
4
Ahmed
5
Fujiwara
6
Aleem
2
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بعد از آشنایی با مدل  MS-VARو آشنایی با توابع ضربه واکنش ،نحوه برآورد و تعیین سهم
هریک از کانال های قیمت مسکن ،قیمت سهام ،نرخ ارز و اعتباری در مکانیزم انتقال
سیاستهای پولی در مطالعه حاضر به شرح زیر خواهد بود:
برای تجزیه اثر کلی سیاست پولی بر تولید و سطح قیمتها از طریق کانالهای مذکور به
۲
همراه تعیین سهم و میزان اهمیت در هریک ،مطابق با رویه مطالعات مورسینک و بایونی
5
( ،)۲۰۰۱دیسیات و ونگسین سیریکل  ،)۲۰۰۳( ۳احمد  4و همکاران ( ،)۲۰۰۵فوجیوارا
( )۲۰۰۶و علیم  )۲۰۱۰( 6عمل خواهد شد .در این راستا بهمنظور اندازهگیری نقش هریک از
کانالها در اشاعه سیاست پولی ،ابتدا متغیر نماینده یا معرف کانال مورد نظر به الگوی پایه
بهصورت درونزا اضافه نموده و توابع واکنش وابسته به رژیم آن برآورد میشود .این مدل،
«مدل کانال درونزا» نامیده میشود.
سپس متغیر فوق را از فهرست متغیرهای درونزا حذف نموده و به فهرست متغیرهای
برونزا با همان تعداد وقفه در الگوی اول اضافه کرده و مجدداً توابع واکنش وابسته به رژیم
را برآورد میکنیم .این مدل نیز «مدل کانال برونزا» نامیده می شود .سپس تفاوت دو تابع
واکنش نشاندهنده سهم هریک از کانالها در مکانیزم انتقال پولی است .همانطور که
مالحظه میشود .تغییر عمده و معنیدار در مسیر تولید ،به این معناست که کانال مورد نظر
قسمت مهمی از سازوکار انتقال پولی را تشکیل میدهد .در مقابل اگر توابع وابسته به رژیم
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۳۳۷

مدلهای فوق به هم نزد یک باشد ،کانال مورد نظر قدرت ضعیفی در سازوکار انتقال پولی بر
عهده دارد .دلیل این استدالل نیز این است که اثر کانال ویژهای در نظام بلوک میشود و اگر
مالحظه شود که مسیر توابع عکسالعمل تولید به تکانه پولی ،هنوز قادر است بهطور منطبق
بر مسیر شبیه مدل درونزا را دنبال کند ،به این معنی است که بهطورکلی سهم نهایی کانال
مورد نظر در اثربخشی بر تولید کوچک است .این دیدگاه شبیه روش مورد استفاده در مقاله
رمزی  ) ۱۹۹۳( ۱است .سهم کانال به روش زیر و به تفکیک هریک از رژیمها محاسبه میشود:
𝑛𝐸𝜗ℎ

در معیار فوق 𝑛𝐸 :𝜗ℎواکنش تولید یا سطح قیمتها به تکانه پول در مدل درونزا و 𝑥𝐸:𝜗ℎ
واکنش تولید یا سطح قیمتها به تکانه پولی در مدل برونزا میباشد که این معیار برای
دورههای مختلف محاسبه شده و چون از بعد خاصی برخوردار نیست ،از آن برای مقایسه
سهم هر کانال انتقال در دورهها و رژیمهای مختلف استفاده میشود (اندات )۲۰۰۵ ،۲
در تحقیق حاضر سری زمانی لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،لگاریتم
شاخص قیمت مصرفکننده ،لگاریتم پایه پولی ،لگاریتم شاخص قیمت زمین ،لگاریتم شاخص
قیمت بورس و اوراق بهادار تهران ،لگاریتم مانده تسهیالت اعطایی بانکها به بخش خصوصی
طی فصول  ۱۳۷۰Q۱تا  ۱۳۹۴Q۴که از آمار و اطالعات بانک مرکزی استخراجشده و

مدل سازی بر روی این متغیرها و با روش  MSVARصورت گرفته است  .۳در ادامه نمایش
ریاضی رویه فوق ارائه میشود:
 :LGDPتولید ناخالص داخلی بدون نفت :LCPI ،شاخص قیمت مصرفکننده،
 :LMBپایه پولی،

1

Ramsey
Endut.
 ۳در بین متغیرهای مورد استفاده ،تنها تولید ناخالص داخلی دارای روند فصلی بود که با استفاده از روش میانگین
متحرک تعدیل فصلی انجام شده است

2
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 : LChannelمتغیر معرف و نماینده هرکانال که یکی از متغیرهای (قیمت مسکن ،قیمت
سهام ،شاخص قیمت بورس و اوراق بهادار تهران و مانده تسهیالت اعطایی بانکها به بخش
خصوصی) میباشد.
نمایش ریاضی رویه فوق در مدل درونزا بهصورت زیر است:
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()۹

𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ ℎ

𝑥𝐸𝜗ℎ𝐸𝑛−𝜗ℎ

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝐷

۳۳۸
()۱۰
()۱۱
()۱۲

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−
𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝛼۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−
𝐿𝑀𝐵𝑡 = 𝛼۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−
𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡 = 𝛼۴𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۴𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۴𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۴𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−

حال اگر متغیر 𝑙𝑒𝑛𝑛𝑎 𝐿𝐶ℎبهصورت زیر برونزا الگوسازی شود ،خواهیم داشت:
()۱۴
()۱۵
()۱۶

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۱𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−
𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡 = 𝛼۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۲𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−
𝐿𝑀𝐵𝑡 = 𝛼۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝛽۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 + 𝛾۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝑀𝐵𝑡−𝑖 +
𝑖𝜃۳𝑖 (𝑠𝑖 )𝐿𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡−

همانطور که مالحظه می شود این رویه منجر به الگوی خودهمبستهای میشود که سه
معادله اول همانند الگوی اول است ،اما توابع ضربه -واکنش وابسته به رژیم حاصل از آن
متفاوت خواهد بود .چراکه کنش و واکنش میان متغیرها که از 𝑡𝑙𝑒𝑛𝑛𝑎 𝐶ℎعبور میکند،
مسدود شده است  .به همین دلیل مقایسه دو سری توابع ضربه و واکنش وابسته به رژیم،
سنجهای از اهمیت هریک از کانالها در مکانیزم انتقال پولی را فراهم مینماید.
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 ۴برآورد الگو

همانباشتگی بین متغیرهای مدل ،پویاییهای سیستم میتواند بهدرستی در یک سیستم
 VARدر سطح متغیرهای تخمین زده شود .از طرفی باید توجه داشت که برآورد الگو در

Sims, Stock and Watson

1
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اگرچه آزمون ریشه واحد داللت بر این دارد که برخی از متغیرهای مدل دارای ریشه واحد
میباشند ،اما همانند بسیاری از مقاالت مشابه پولی بر پایه  ،VARسیستم در سطح تخمین
زده میشود .زیرا همانطور که سیمز ،استاک و واتسون  )۱۹۹۰( ۱نشان دادند ،با وجود

۳۳۹

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

تفاضل متغیرها ،هیچگونه اطالعی از روابط بین متغیرها در سطح که بیشترین تمرکز نظریه
اقتصاد بر آن است را فراهم نمیکند (الیم  .)۲۰۱۰ ،۱بنابراین نگرانی راجع به رگرسیون کاذب
که در برآوردهای تک معادلهای مطرح است ،اهمیت کمتری خواهد داشت .ازاینرو قبل از
برآورد مدل الزم است تا وجود بردارهای همبستگی بین متغیرهای مدل مورد آزمون قرار
گیرد .نتایج آزمون همانباشتگی یوهانسون که جدول زیر ارائه شده است.

نام
کانال

فرضیه
صفر

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 𝜆
مقدار
فرضیه
آماره
مقابل

مقدار
بحرانی

فرضیه
صفر

𝑥𝑎𝑀𝜆
مقدار
فرضیه
آماره
مقابل

مقدار
بحرانی

کانال
اعتباری

*r=۰
*r≤۱
r≤۲
r≤۳

r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۵۲٫۱۸
۳۶٫۷۶
۹٫۳۷
۱٫۲۶

۴۷٫۸۵
۲۹٫۷۹
۱۵٫۴۹
۳٫۸۴

*r=۰
*r≤۱
r≤۲
r≤۳

r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۴۰٫۲۳
۲۷٫۸۵
۸٫۱۰
۱٫۲۶

۲۷٫۵۸
۲۱٫۱۳
۱۴٫۲۶
۳٫۸۴

کانال
نرخ ارز

*r=۰
r≤۱
r≤۲
r≤۳

r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۴۹٫۵۳
۱۷٫۹۵
۷٫۴۲
۱٫۶۸

۴۷٫۸۵
۲۹٫۷۹
۱۵٫۴۹
۳٫۸۴

*r=۰
r≤۱
r≤۲
r≤۳

r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۲۸٫۹۱
۱۰٫۵۲
۵٫۷۴
۱٫۶۸

۲۷٫۵۸
۲۱٫۱۳
۱۴٫۲۶
۳٫۸۴

۵۱٫۳۹
۳۵٫۶۱
۱۱٫۵۴
۲٫۰۷

۴۷٫۸۵
۲۹٫۷۹
۱۵٫۴۹
۳٫۸۴

*r=۰
*r≤۱
r≤۲
r≤۳

r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۳۹٫۵۰
۲۸٫۵۲
۶٫۸۴
۲٫۷۰

۲۷٫۵۸
۲۱٫۱۳
۱۴٫۲۶
۳٫۸۴

با توجه به نتایج جدول باال میتوان دریافت که فرضیه صفر آزمون ،مبنی بر عدم وجود
بردار همانباشتگی ،براساس هر دو آمارهی آزمون حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر در سطح
معنیداری پنج درصد برای تمامی کانالها رد میشود .در نتیجه وجود حداقل دو بردار
Aleem

1
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کانال
قیمت
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r≥۰
r≥۱
r≥۲
r≥۳

۵۰٫۳۹
۳۴٫۴۷
۶٫۰۱
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۲۹٫۷۹
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r=۲
r=۳
r=۴

۳۸٫۰۹
۲۶٫۴۳
۴٫۷۲
۱٫۲۸

۲۷٫۵۸
۲۱٫۱۳
۱۴٫۲۶
۳٫۸۴

r≥۰
*r=۰
کانال
r≥۱
*r≤۱
قیمت
r≥۲
r≤۲
سهام
r≥۳
r≤۳
* بیانگر رد فرضیه صفر در سطح  %۵میباشد.
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جدول ۲
آزمون هم انباشتگی بین متغیرهای مدل و بردار هم انباشتگی نرمالیزه

۳۴۰

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

هم انباشتگی برای کانال قیمت مسکن ،قیمت سهام و کانال اعتباری و همچنین یک بردار
هم انباشتگی برای کانال نرخ ارز تأیید میگردد .لذا مدل  MS-VARدر وضعیت سطح
متغیرهای مدل تخمین زده میشود.
اولین گام در برآورد مدل تحقیق ،تعیین تعداد وقفه بهینهی مدل و تعداد رژیم میباشد.

میباشد.
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زیاد خواهد بود که عالوه بر کاهش کارایی مدل ،میتواند تحلیل توابع واکنش و تجزیه
واریانس را با مشکل مواجه سازد .در نتیجه برای تمامی مدلها تعداد رژیم دو انتخاب میشود
و براساس کمترین آماره شوارتز بیزین تعداد وقفه بهینه برای مدل برآوردی کانال قیمت
مسکن سه وقفه ،کانال قیمت سهام دو وقفه ،کانال نرخ ارز دو وقفه و کانال اعتباری سه وقفه
انتخاب شده است.
بعد از تعیین تعداد وقفه و تعداد رژیم بهینه نوبت به برآورد مدل  MS-VARمیرسد.
برای این منظور همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید ،برای ارزیابی کانالهای انتقال پول
الزم است تا دو مدل درونزا و برونزا برآورد گردد .بر این اساس ابتدا مدل درونزا با استفاده
از متغیرهای تولید ،شاخص قیمت مصرفکننده ،حجم پایه پولی و متغیر نماینده کانال مورد
نظر (شاخص قیمت زمین برای کانال قیمت مسکن با سه وقفه ،شاخص بورس تهران برای
کانال قیمت سهام با دو وقفه ،نرخ ارز برای کانال نرخ ارز با دو وقفه و مانده تسهیالت اعطایی
برای کانال اعتباری با سه وقفه) برآورد شده و سپس با حذف متغیر نماینده کانال از لیست
متغیرهای درونزا ،مدل برونزا نیز با همان تعداد وقفه و تعداد رژیم مدل درونزا برآورد
میگردد .لذا در ادامه نتایج هر دو مدل درونزا و برونزا برای هرکدام از کانالها ارائه میگردد.
در نمودار زیر فصلهای واقعشده در هر رژیم به تصویر درآمده است که بیانگر استدالل فوق
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در تحقیق حاضر تعداد رژیم دو و حداکثر تعداد وقفه بهینه تمامی مدلها چهار در نظر گرفته
شده است ،زیرا به دلیل استفاده از مدل غیرخطی  MS-VARو نیز وجود چهار متغیر در هر
مدل (تولید ،شاخص قیمتها ،حجم پول و متغیر نماینده کانال مربوطه) ،برای حاالتی که
تعداد رژیم بیش از دو باشد و تعداد وقفه ی بهینه بیش از چهار باشد ،تعداد پارامترها بسیار

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۴۱
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براساس نتایج بهدستآمده تقریباً در هرکدام از چهار کانال مورد نظر در مدلهای درونزا
و برونزا ،سالهای قبل از  ۱۳۸۵بهعنوان رژیم یک و سالهای بعد از  ۱۳۸۵بهعنوان رژیم
صفر مشخص شده است در نتیجه میتوان سال  ۱۳۸۵را بهعنوان سال انتقال در نظر گرفت.
همین امر سبب میشود تا مقایسه بین کانالها و همچنین برآورد سهم هریک از کانالها در
رژیمهای صفر و یک بهراحتی انجام شود ،زیرا تقریباً بازهی هرکدام از رژیمهای صفر و یک
برای تمامی کانالها یکسان است.
بعد از بیان کامل نحوه تخمین مدلها و مشخصات رژیمهای مربوط به هرکدام از
مدلهای درونزا و برونزا ،نوبت به برآورد نقش هرکدام از کانالهای انتقال پول به تولید و
سطح قیمتها میرسد .همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید ،برای تخمین اثربخشی هرکدام
از کانالها در انتقال سیاست پولی ،توابع عکسالعمل تولید و قیمتها به تکانه پولی تحت دو
مدل درونزا و برونزا با هم مقایسه می شوند .اگر بعد از بلوکه شدن اثر کانال ،روند تکانه پولی
مشابه مسیر مدل درونزا باشد ،به این معنی است که سهم نهایی کانال بر تولید کوچک است
و برعکس .برای این منظور در ادامه نمودارهای توابع ضربه واکنش متعامد تولید و قیمتها
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شکل  .۲احتمال قرار گرفتن هرسال در رژیمهای صفر و یک.

۳۴۲

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

به تکانه پولی در رژیمهای صفر و یک و به تفکیک مدلهای درونزا و برونزا ارائه میشود تا
اثرات خالص و نهایی تغییر و تکانه پولی در یک دوره سی فصله مورد بررسی قرار گیرد.
در شکل ( )۳واکنش تولید به تکانه پولی در رژیم صفر (که تقریباً سالهای بعد از ۱۳۸۵
میباشد) به تفکیک مدلهای درونزا و برونزا مشخص شده است .براساس نتایج

کانال از لیست متغیرهای درونزا ،واکنش تولید به تغییرات پول با مدل درونزا متفاوت
است .البته این تفاوت در کانالهای نرخ ارز و قیمت سهام کمتر و در کانالهای قیمت مسکن
و اعتباری بیشتر می باشد .البته برای بررسی دقیق سهم هر کانال الزم است تا با استفاده از
رابطه ( )۹سهم کانالها در رژیم صفر مورد بررسی قرار گیرد.

در شکل ( )۴واکنش تولید به تکانه پولی در رژیم یک (سالهای قبل از  )۱۳۸۵به تفکیک
مدلهای درونزا و برونزا مشخص شده است .با دقت در نمودارها میتوان دریافت که همانند
رژیم صفر ،در تمامی کانالها واکنش تولید به تکانه پولی در ابتدا بزرگ بوده و با گذشت زمان
از اثرات پول کاسته می شود تا به صفر برسد .در نتیجه در این رژیم نیز پول تنها در کوتاهمدت
و میانمدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت اثری بر تولید نخواهد داشت.
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شکل  .۳واکنش تولید به تکانههای پولی در رژیم صفر به تفکیک مدل درونزا و برونزا.
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بهدستآمده در تمامی کانالها ،تغییر در حجم پول در ابتدا اثرات بزرگتری بر تولید داشته
و سپس باگذشت زمان اثرات پول بر تولید کاهش یافته و در دوره مورد مطالعه در تمامی
کانالها این اثر به صفر میرسد .لذا پول در کوتاهمدت و میان مدت بر تولید مؤثر بوده ،اما
در بلندمدت تأثیری بر تولید نخواهد داشت .از طرفی در اکثر کانالها ،با حذف متغیر نماینده

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۴۳

بعد از تولید نوبت به بررسی اثرات پول بر سطح قیمتها میرسد .در شکل ( )۵واکنش
سطح قیمتها به تکانه پولی در رژیم صفر به تفکیک مدلهای درونزا و برونزا تصویر شده
است .همانطور که تصویر کامالً گویاست ،در تمامی کانالها اثرات پول بر قیمتها با گذشت
زمان افزایش یافته و بعد از مدتی این اثر ثابت میماند .به عبارتی پول در تمامی دورهها در
رژیم صفر بر سطح قیمتها مؤثر بوده و در بلندمدت نیز اثر ماندگاری بر قیمتها داشته است.
از طرفی اختالف بین توابع واکنش مدلهای درونزا و برونزا نیز به معنی فعال بودن تمامی
کانالها در مکانیزم انتقال پول بر قیمتها میباشد .البته همانطور که پیشتر نیز اشاره
گردید ،برای بررسی دقیقتر الزم است تا با استفاده از رابطه ( ،)۹سهم هریک از کانالها در
انتقال پول به سطح قیمتها مورد بررسی قرار گیرد.
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شکل  .۴واکنش تولید به تکانههای پولی در رژیم یک به تفکیک مدل درونزا و برونزا.
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۳۴۴

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

() D

()G

()F

شکل  .۵واکنش سطح قیمتها به تکانههای پولی در رژیم صفر به تفکیک مدل درونزا و برونزا.

(E
)

در شکل ( )۶نیز واکنش قیمتها به تکانه پولی در رژیم یک به تفکیک مدلهای درونزا
و برونزا مشخص شده است .در این رژیم نیز ،بهجز دو نمودار آخر که مربوط به کانال قیمت
سهام میباشد ،در بقیه مدل ها ،اثر پول در تمامی دوره مطالعه ابتدا افزایشی بوده و سپس
کاهش مییابد .به عبارتی در رژیم یک ،در کوتاهمدت پول اثرات بزرگتری بر قیمتها دارد
که با گذشت زمان از اثرات آن کاسته می شود .البته در این رژیم نیز همانند رژیم صفر ،پول
در تمامی طول دوره بر سطح قیمتها تأثیرگذار بوده است.
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شکل  .۶واکنش سطح قیمتها به تکانههای پولی در رژیم یک به تفکیک مدل درونزا و برونزا.

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

()H

()C

()B

()A

اثرات غیرخطی کانالهای انتقال سیاست پولی بر تولید و قیمتها در اقتصاد ایران

۳۴۵

بهمنظور بررسی دقیقتر نقش کانالها ،در ادامه اهمیت و سهم هریک از کانالهای قیمت
مسکن ،قیمت سهام ،نرخ ارز و اعتباری در انتقال پول به تولید و سطح قیمتها به تفکیک
رژیمهای صفر و یک مورد بررسی قرار میگیرند .در این مطالعه سهم کانالها برای دوره زمانی
سی فصله محاسبه میگردد تا اثرات پول در کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد .در

در رژیم صفر بزرگتر بوده و بعدازاین فصل ،سهم این کانال در رژیم یک بزرگتر خواهد بود.
به عبارتی در کوتاهمدت و میان مدت بازار سهام در رژیم صفر نقش بزرگتری نسبت به رژیم
یک داشته است ،اما در بلندمدت نقش آن در رژیم یک بزرگتر بوده است.
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کانال در رژیم یک با کمی افزایش تا پایان دوره ثابت میماند ،درحالیکه در رژیم صفر سهم
کانال قیمت مسکن از فصل چهارم تا هشتم بزرگتر از رژیم یک بوده و سپس روند کاهشی
طی می کند .در نتیجه کانال قیمت مسکن در هر دو رژیم در کوتاهمدت غیرفعال بوده ،در
میانمدت سهم کانال قیمت مسکن در رژیم صفر بزرگتر بوده و در بلندمدت سهم این کانال
در رژیم یک بزرگتر از رژیم صفر میباشد.
براساس نتایج دیگر تحقیق ،نقش کانال اعتباری در هر دو رژیم در کوتاهمدت بزرگ بوده
و سپس کاهش مییابد .به عبارتی نقش کانال اعتباری در انتقال پول به تولید هم در رژیم
صفر و هم در رژیم یک ،تا پایان فصل هشتم قابل توجه بوده است .بعد از فصل هشتم اما
سهم این کانال در انتقال پول به تولید در هر دو رژیم بسیار ناچیز و در حد صفر بوده است.
سهم کانال نرخ ارز در رژیم یک در تمامی دورهها بزرگتر از سهم این کانال در رژیم صفر
میباشد .به عبارتی نرخ ارز در رژیم صفر نقش ناچیزی در انتقال آثار پول بر تولید داشته
است ،درحالیکه در رژی م یک ،سهم این کانال قابل توجه بوده است .بهطوریکه تا فصل
دوازدهم ،سهم کانال نرخ ارز روند صعودی داشته و سپس ،نقش این کانال کمتر شده است.
سهم کانال قیمت سهام در هر دو رژیم صفر و یک در انتقال آثار پول بر تولید کم میباشد.
اما در مقایسه بین دو رژیم کامالً مشخص است که تا فصل هجدهم ،سهم کانال قیمت سهام

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

شکل ( )۷سهم هریک از کانالهای انتقال پول به تولید در رژیمهای صفر و یک مورد مقایسه
قرار گرفته است.
براساس نتایج بهدستآمده میتوان دریافت تا پایان فصل چهارم سهم کانال قیمت مسکن
در انتقال پول به تولید در هر دو رژیم صفر و یک کم است .بعد از فصل چهارم ،سهم این

۳۴۶

سال یازدهم /شماره  /۳۷پاییز ۱۳۹۷

بعد از بررسی نقش کانالها در انتقال پول به تولید ،در ادامه سهم آنها در انتقال
سیاستهای پولی به سطح قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد .در شکل ( )۸سهم کانالها در

غیرفعال بوده است.
از مقایسه سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمتها در دو رژیم صفر و یک نیز میتوان
دریافت ،کانال نرخ ارز در رژیم یک نسبت به رژیم صفر ،نقش پررنگتری در انتقال پول به
قیمتها داشته است .بهطوریکه سهم این کانال در رژیم یک تا فصل هشتم افزایشی بوده و
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انتقال پول به قیمتها به تفکیک رژیمهای صفر و یک به تصویر درآمده است .با دقت در
نمودارها می توان دریافت که سهم کانال قیمت مسکن در انتقال پول به سطح قیمتها در هر
دو رژیم صفر و یک ناچیز میباشد .البته علی رغم سهم کم این کانال در هر دو رژیم ،باید
توجه داشت که سهم کانال مسکن در رژیم صفر بزرگتر از رژیم یک میباشد و در این رژیم،
قیمت مسکن ،بیشتر آثار پول را بر قیمتها منتقل میکند.
کانال اعتباری در رژیم یک سهم بسیار کمی در انتقال پول به سطح قیمتها داشته است.
درحالیکه در رژیم صفر ،نقش این کانال در انتقال آثار پولی بر قیمتها زیاد بوده است .در
نتیجه کانال اعتباری در مکانیزم انتقال پول به قیمتها در رژیم صفر فعال و در رژیم یک
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سپس با کمی کاهش در طول دوره ثابت میماند .در نتیجه در رژیم یک ،کانال نرخ ارز در
تمامی دورهها در انتقال پول به قیمتها مؤثر بوده است .در رژیم صفر سهم این کانال تا فصل
هشتم کم بوده و بعدازآن افزایش یافته است.
در انتها ،همانطور که در نمودار آخر مشخص است ،سهم کانال قیمت سهام در رژیم
یک بزرگتر از رژیم صفر بوده است .درواقع در این رژیم کانال قیمت سهام توانسته آثار پول
را بیشتر از رژیم صفر به قیمتها منتقل کند.
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شکل  .۸مقایسه سهم هر یک از کانالها در انتقال پول به سطح قیمتها در رژیمهای صفر و یک
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برای رتبهبندی اهمیت هریک از کانالهای انتقال پول ،الزم است تا سهم همه کانالها
در هر دو رژیم مورد ارزیابی قرار گیرد .شکل ( )۹سهم تمامی کانالهای انتقال پول به تولید
را به تفکیک رژیمهای صفر و یک نشان میدهد .همانطور که شکل گویاست ،در رژیم صفر
تا پایان فصل پنجم کانال اعتباری ،بعدازآن تا فصل هشتم کانال قیمت مسکن و بعدازآن
کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال پول به تولید داشتهاند .لذا کانال اعتباری در
کوتاهمدت ،کانال قیمت مسکن در میان مدت و کانال قیمت سهام در بلندمدت ،بیشترین
سهم را در مکانیزم انتقال پول به تولید در رژیم صفر داشتهاند .در رژیم یک نیز تا پایان فصل

۳۴۸
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هفتم کانال اعتباری ،بعدازآن تا پایان فصل هفدهم ،کانال نرخ ارز و بعدازآن کانال قیمت
مسکن ،بیشترین سهم را در انتقال پول به تولید داشتهاند.

پولی به تولید.

در شکل ( )۱۰نیز بهمنظور ارزیابی بهتر ،سهم کانالها در انتقال پول به سطح قیمتها
به تفکیک رژیم صفر و یک با هم مورد مقایسه قرار گرفتهاند .با دقت در شکل میتوان دریافت
که در رژیم صفر و در تمامی دورهها ،کانال اعتباری در بین دیگر کانالها بیشترین سهم را در
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انتقال پول به قیمتها داشته است  .کانال نرخ ارز نیز بعد از کانال اعتباری (از فصل نهم به
بعد) نقش قابل توجهی در انتقال پول به قیمتها داشته است .در رژیم یک اما کانال اعتباری
و کانال قیمت مسکن سهم بسیار ناچیزی در مقایسه با دیگر کانالها داشته و کانال نرخ ارز
بیشترین سهم را در انتقال پول به سطح قیمتها در این رژیم داشته است.
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 ۵نتایج تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.37.4.7

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کامل مکانیزم انتقال غیرخطی پول از کانالهای قیمت دارایی،
نرخ ارز و اعتبار انجام شده است .برای این منظور دو مدل درونزا (با لحاظ متغیر کانال مورد
نظر بهعنوان متغیر درونزا) و مدل برونزا (با حذف متغیر کانال از لیست متغیرهای درونزا)
با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خود توضیح برداری ( )MSVARبرآورد گردید.
براساس نتایج بهدستآمده:
 نقش کانال قیمت مسکن در انتقال پول به تولید بزرگتر از نقش این کانال در انتقال
پول به سطح قیمتها میباشد .به عبارتی پول از کانال قیمت مسکن بیشتر بر تولید مؤثر
بوده است و آثار تورمی این کانال کمتر بوده است .از طرفی در رژیم یک (سالهای قبل
از  )۱۳۸۵تکانههای پولی با تغییر قیمت مسکن ،در بلندمدت نیز میتوانستند بر تولید
مؤثر باشند .درحالیکه در رژیم صفر (سالهای بعد از  ،)۱۳۸۵کانال قیمت مسکن در
بلندمدت سهم ناچیزی در انتقال پول بر تولید داشته است .اما در طی فصل چهارم و
هشتم سهم کانال قیمت مسکن در رژیم صفر قابل توجه بوده است ،بهطوریکه در این
فصول در بین سایر کانالها ،بیشترین سهم را در انتقال پول به تولید داشته است.
همچنین باید دقت داشت که براساس نتایج تحقیق ،آثار تکانههای پولی در چهارفصل

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

شکل  .۱۰سهم هریک از کانال های قیمت مسکن ،قیمت سهام ،نرخ ارز و اعتبار در انتقال سیاستهای
پولی به سطح قیمتها.
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ابتدایی بر تولید بسیار ناچیز است .به عبارتی به دلیل زمانبر بودن فرآیند تولید و
سرمایهگذاری در مسکن ،مدتدار بودن قراردادهای اجاره این کانال در هر دو رژیم بعد
از فصل چهارم فعال میشود.
کانال اعتباری در هر دو کانال در کوتاهمدت ،سهم بزرگی در انتقال پول به تولید داشته



سالهای بعد از ( ۱۳۸۵رژیم صفر) سهم بزرگی در انتقال پول بر تولید در بلندمدت
داشته است .لذا می توان گفت اثرات تورمی سیاست پولی از این کانال کمتر انتقال
مییابد .لذا بازار سرمایه که شامل اکثر بنگاههای بزرگ میباشد ،با هدایت منابع و وجوه
به فعالیتهای مولد میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری و تولید گردد .در نتیجه باید
حمایت از بازار بورس در اولویتهای اصلی مسئولین قرار گیرد .زیرا در اقتصاد ایران که
همواره درگیر تورمهای باال میباشد ،بازار بورس بدون داشتن آثار تورمی میتواند ،با
جذب پولها و نقدینگی افراد و افزایش سرمایهگذاری موجبات افزایش تولید گردد.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.37.4.7



بزرگتر بوده است .برخالف رژیم یک که این کانال نقشی در انتقال آثار پول بر قیمتها
نداشته است .در نتیجه بعد از سالهای ( ۱۳۸۵رژیم صفر) در سیاستگذاریهای
اقتصادی باید به آثار تورمی تسهیالت اعطایی توجه ویژه داشت.
نقش کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمتها در هر دو رژیم پررنگتر از نقش این کانال
در انتقال پول به تولید بوده است .به عبارتی کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمتها
فعالتر بوده است .درواقع براساس نتایج بهدستآمده ،بااینکه کانال نرخ ارز در رژیم یک
و در میانمدت ،بیشترین سهم را در انتقال پول به تولید داشته است ،اما در همین رژیم
سهم کانال مذکور در انتقال پول به قیمتها بسیار بزرگتر بوده است .در رژیم صفر نیز
تغییرات نرخ ارز ناشی از تکانه پولی ،اثر ناچیزی بر تولید و اثر بزرگتری بر سطح قیمتها
داشتهاند .در نتیجه میتوان گفت ،سیاستگذاری افزایش نرخ ارز جهت افزایش صادرات
در کشور نمیتواند مناسب باشد ،زیرا به دلیل محدودیتهای تولید ،اثر افزایش نرخ ارز
بر افزایش صادرات و تولید کم خواهد بود .از طرفی اما اثرات تورمی افزایش نرخ ارز ،با
افزایش قیمت کاالهای وارداتی مصرفی و سرمایهای میتواند آثار منفی بزرگتری بر تولید
کشور داشته باشد.
کانال قیمت سهام در هر دو رژیم سهم اندکی در انتقال پول به قیمتها دارد ،اما در
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است .به عبارتی تسهیالت اعطایی توسط بانکها به بخش خصوصی توانسته با افزایش
نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی ،موجبات افزایش تولید را فراهم نماید.
از طرفی برخالف کانال قیمت مسکن ،پول از طریق این کانال بهسرعت بر تولید اثرگذار
خواهد بود .از طرفی اما سهم این کانال در رژیم صفر در انتقال پول بر قیمتها نیز بسیار
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ازجمله اقدامات می توان به حمایت از بازار بورس با اعطای تسهیالت در زمان رکود
اقتصادی و عرضه سهام دولتی در زمان رونق و رشد بیرویه قیمتها و آموزش عمومی
سرمایهگذاری در بورس به خانوارها و  ...اشاره کرد.
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