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چکیده

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین
بررسی نقش استقالل بانک مرکزی بر اثرگذاری آن ،از بحثهای چالشی بوده که در مطالعات
مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است .بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوکهای
ناشی از سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقالل بانک
مرکزی است .به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق،
با استفاده از دادههای دوره زمانی  ۱۳۵۷تا  ،۱۳۹۵مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با
متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیالت بانکی) شاخص استقالل
بانک مرکزی ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه
و نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی تفسیر شد .نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ
ذخیره قانونی ،نرخ رشد اقتصادی را بهصورت معنیداری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر
استقالل بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیشبینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی
سهم داشته و هم میتواند نرخ رشد اقتصادی را بهصورت مثبت و نرخ تورم را بهصورت منفی
تحت تأثیر قرار دهد.
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Operational Targets
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همواره سیاستگذاریهای اقتصادی با هدف مدیریت متغیرهای اقتصادی در کوتاهمدت و
بلندمدت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .این سیاستها در کوتاهمدت به دنبال کاهش
نوسانات اقتصادی و در بلندمدت به دنبال رشد اقتصادی باالتر هستند .یکی از این
سیاستها ،سیاستهای پولی بوده که عمدتاً توسط بانک مرکزی انجام میشود (زرین اقبال
و همکاران .)۱۳۹۷ ،بهصورت کلی میتوان گفت هدف سیاستهای پولی ،ایجاد ثبات
اقتصادی و حفظ ثبات قیمتها است .تحقق این امر ،از اختیارات بانک مرکزی در اجرای
سیاستهای پولی است .به عبارت بهتر بانک مرکزی از آزادی عمل الزم در بهکارگیری
ابزارهای سیاستی خود در اهداف عملیاتی ( ۱ذخایر بانکها و اجزای پایه پولی) در جهت
اثرگذاری بر اهداف میانی  ۲خود یعنی رشد حجم پول و نقدینگی بهمنظور دستیابی به حصول
اهداف نهایی  ۳خود یعنی رشد اقتصادی و تثبیت قیمتها برخوردار باشد (فرجی و
میرسعیدقاضی .)۱۳۹۴ ،مهمترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملّی است ،این هدف
تنها در صورتی محقق میگردد که نرخ تورم کنترل شود؛ اما متأسفانه بانک مرکزی ایران
نتوانسته این هدف ضد تورمی را محقق کند و ایران جزو معدود کشورهایی است که بهطور
پیوسته تورمی دورقمی را تجربه کرده است .به دلیل وابستگی بانک مرکزی ایران به دولت،
کاهش نرخ بیکاری در اولویتهای بانک مرکزی بوده است ،بنابراین بخش مهمی از این تورم
ناشی از وابستگی نهاد پولی به نهاد مالی است (جبل عاملی۱۳۹۲ ،؛ قنبری و محمدی،
.)۱۳۹۵
در سه دهه اخیر روندی فز اینده به سمت استقالل بانک مرکزی آغاز شده و ادبیات مربوط
به آن در محافل اقتصادی رو به گسترش بوده است .بسیاری استقالل بانک مرکزی را موجب
بهبود عملکرد اقتصاد میدانند و این در حالی است که برخی معتقدند که رابطه بین استقالل
بانک مرکزی و عملکرد اقتصادی چندان روش ن نیست .حامیان استقالل بانک مرکزی معتقدند
که اگر بانک مرکزی بیشازحد در مقابل فشارها با نیروهای سیاسی از خود انعطاف نشان
دهد ،ممکن است نوسانات و سیکلهای تجاری تشدید شود .چنانچه بانک مرکزی در استفاده
از ابزارهای سیاست پولی دارای آزادی عمل نباشد ،استقالل سیاست پولی مختل خواهد شد
(رحمانی و صادقزاده .)۱۳۸۹ ،مطالعات موجود در مورد عملکرد سیاستهای پولی در ایران
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نشان میدهد که تورم در ایران از پایه پولی متأثر بوده و این متغیر نیز تحت تأثیر کسری بودجه
دولت و تسهیالت تکلیفی ناشی از بدهی دولت قرار میگیرد .با توجه به اینکه مخارج دولتی
متغیری خارج از حیطه سیاست پولی است ،انباشت بدهیهای دولت و بخش دولتی به بانک
مرکزی و افزایش بی رویه حجم پول ،کنترل بانک مرکزی بر روی پایه پولی و تورم بسیار محدود

سیاستهای پولی بانک مرکزی میتواند رشد اقتصادی و تورم را تحت تأثیر قرار دهد؟ برای
پاسخگویی به سؤال فوق در این مطالعه سعی شده که از یک مدل خودرگرسیون برداری
ساختاری استفاده شود که در این مدل در ابتدا به بررسی اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی
و تورم و سپس بررسی اثر استقالل بانک مرکزی بر این دو متغیر کالن اقتصادی پرداخته
می شود؛ به عبارت بهتر هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست پولی و استقالل بانک مرکزی بر
رشد اقتصادی و تورم بهعنوان متغیرهای کالن اقتصادی است.
به منظور دسترسی به این هدف ،مطالعه حاضر در پنج بخش ارائه شده است؛ در بخش
دوم و پس از ارائه مقدمه به بررسی مبانی نظری مربوط به تحقیق و پیشینه پژوهش پرداخته
و در بخش سوم با عنوان تصریح مدل ،مدل مورد استفاده در تحقیق ارائه و چگونگی تعیین
محدودیتهای مربوطه بیان می شود .در بخش ارائه نتایج به بیان یافتههای تحقیق پرداخته
شده و در نتیجهگیری نیز خالصه تحقیق و همچنین سیاستهای برخاسته از تحقیق بیان
میشود.
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است .همین امر باعث رشد باالی نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم در کشور شده است؛
بنابراین با توجه به مبانی نظری موجود در این زمینه میتوان گفت یکی از عوامل افزایش پایه
پولی و درنتیجه آن رشد نقدینگی و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی شود ،عدم استقالل
بانک مرکزی است .حال این سؤال مطرح می شود که چگونه این عدم استقالل در کنار

 ۲مبانی نظری
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همان طور که بیان شد ،این مطالعه در پی بررسی اثر سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی و
تورم با توجه به استقالل بانک مرکزی ایران است .به عبارت بهتر در این مطالعه اثر سیاست
پولی بر رشد اقتصادی و تورم در کنار اثرگذاری استقالل بانک مرکزی بر این دو متغیر کالن
اقتصادی بررسی خواهد شد .ازاینرو مبانی نظری مربوط به تحقیق حاضر در دو بخش کلی
ارائه شده است .در بخش اول به بررسی اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی با
تأکید بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته شده و در قسمت دوم به بررسی مبانی نظری اثر
شاخص استقالل بانک مرکزی بر رشد اقتصادی ارائه خواهد شد.
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 .)۲۰۱۴پولیگرایان سنتی  4به رهبری میلتون فریدمن با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم
انتظارات تطبیقی ،نشان دادند که سیاستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین رشد پول
کوتاه مدت ،قادر است از کانال کاهش نرخ بهره ،شرایط الزم برای کاهش نرخ بیکاری و
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در اجرای سیاست پولی ،بانک مرکزی بهعنوان متولی اتخاذ این سیاستها ،با هدف نظارت
و هدایت فعالیتهای بانکی ،تنظیم اعتبارات ،حفظ ثبات قیمت ،حفظ ارزش پول ،کنترل
دقیق امور ارزی و هدایت پساندازها بهسوی سرمایهگذاری مولد مطرح میگردد .بهطور
خالصه میتوان اظهار داشت که اقتصاددانان پولی با اعتقاد به وجود تأخیر زمانی در انتقال
سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد و ایجاد نااطمینانی در این مکانیزم ،کانالهای متعددی
را مورد بررسی قرار میدهند .ولی کینزینها با تأکید خاص بر نرخ بهره و ارتباط بین تمامی
بازارها از طریق آن فقط کانال نرخ بهره و میزان عبور اثرات سیاست پولی از این کانال را مورد
توجه قرار میدهند .همچنین وقتی حجم پول افزایش مییابد سطح عمومی قیمتهای
انتظاری افزایش یافته و باعث باال رفتن تورم انتظاری میشود ،سپس نرخ بهره واقعی کاهش
یافته و تقاضای سرمایهگذاری و تقاضای کل را افزایش میدهد که خود موجب افزایش تولید
کل میگردد .با این فرض که کانال نرخ بهره تقاضای کاال و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد،
می توان بیان کرد که با یک وقفه زمانی تولید و تورم را نیز متأثر میسازد.
بررسی اثر سیاستهای پولی بر اقتصاد از نظریه ایروینگ فیشر  ۱و با ارائه نظریه مقداری
پول آغاز شد .از نظر وی پول اثری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نداشته و فقط قیمتها را
تحت تأثیر قرار میدهد .نقش پول در اقتصاد با نظریه کینز و سایر اقتصاددانان مکتب کمبریج
ادامه پیدا کرد و از نظر این دسته از اقتصاددانان پول میتواند اثر غیرمستقیمی بر متغیرهای
اقتصادی از طریق اثری که بر نرخ بهره و سرمایهگذاری و همچنین اثری که بر موجودی نقد
در دست افراد میگذارد ،داشته باشد .از نظر کینز بیکاری به دلیل عدم تقاضای کافی به وجود
میآید و افزایش عرضه پول می تواند از طریق افزایش مخارج ،موجب افزایش اشتغال و
همچنین محرک رشد اقتصادی باشد (اونیوو  .)۲۰۱۲ ،۲صاحبنظران اقتصادی در مورد
چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی اختالفنظر دارند (پالسا ،۳
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افزایش تولید را فراهم آورد .توبین  )۱۹۶۵( ۱ابر خنثایی  ۲پول را مورد بررسی قرار داد .او در
یک تحلیل نظری نشان داد که رشد سریعتر عرضه پول به تراکم سرمایه میانجامد؛ اما پتینکن
و لوهاری  )۱۹۶۸( ۳اثر توبین  4را مورد تردید قرار دادند .آنها معتقد بودند که مدل توبین،
یک مدل غیر پولی بوده و نتایجی که توبین در تحلیلهای نظری به آنها دست یافته است،

دستمزدها با تأخیر انجام پذیرد و یا قیمتها انعطافناپذیر باشند ،سطح قیمت و محصول
افزایش مییابد .ولی اگر تعدیل کامل دستمزدها صورت پذیرد فقط منجر به افزایش قیمت
میگردد ،بنابراین بهطورکلی در دیدگاه پولیون افزایش حجم پول موجب افزایش تولید اسمی
James Tobin.
Super Neutrality
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مشخصتر ،تورم میانجامد .کینزینها و پولیون در خصوص اینکه با افزایش حجم پول افراد
چه نوع از داراییها را جایگزین پول میکنند ،اختالفنظر دارند .کینزینها تغییرات در
تقاضای کل را منشأ عدم ثبات در اقتصاد میدانند .نرخ بهره نیز در واکنش به تغییرات
تقاضای کل تغییر کرده و تقاضای پول را تحت تأثیر قرار میدهد .با فرض چسبندگی قیمتها
و دستمزدها ،افزایش تقاضا برای پول منجر به کاهش تولید و اشتغال میگردد .کینزینها
اوراق قرضه و خزانه را جانشین خوبی برای پول میدانند .به همین دلیل با افزایش عرضه
پول نرخ بهره کاهش یافته و تقاضا برای این اوراق افزایش مییابد و منجر به افزایش قیمت و
کاهش بازده آنها میگردد .به دنبال افزایش قیمت این نوع داراییها نرخ بهره کاهش مییابد
و تقاضای سرمایهگذاری را افزایش داده و از آن طریق تقاضای کل را افزایش میدهد .در
مقابل پولیون معتقدند که پول دارای جانشینهای متعددی ازجمله داراییهای مالی نظیر
اوراق قرضه و خزانه و داراییهای فیزیکی مانند ساختمان و کاالهای بادوام است که با کاهش
بازده پول به دلیل افزایش عرضه آن ،با جانشین کردن دیگر داراییها بهجای پول موجب
افزایش سرمایهگذاری میشوند و تقاضای کل را افزایش میدهد .در مدلهای مبتنی بر دیدگاه
پولیون فرض میشود که تقاضای پول نسبت به تغییرات نرخ بهره غیرحساس است ،در این
دیدگاه افزایش حجم پول موجب افزایش تقاضای کل میشود .حال اگر در بازار کار تعدیل

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

از طریق بهینهسازی حاصل نشده است.
فرآیند انتقال پولی ،چگونگی واکنش اقتصاد به یک شوک پولی را توصیف میکند .زمانی
که بانکهای مرکزی اقدام به اجرای سیاست پولی میکنند مجموعهای از تغییرات پدید میآید
که از تأثیر بر بازارهای مالی و پولی شروع شده و به تغییر در سطح عمومی قیمتها یا بهطور

۱۵۶

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

میگردد که با گذشت زمان دستمزدها کامالً تعدیلشده و افزایش حجم پول خود را در افزایش
قیمتها نشان میدهد و تولید به سطح اولیهاش باز میگردد.
یکی از مکانیزمهای اثرگذاری نرخ بهره بر نرخ تورم ،هزینه استفاده از سرمایه است.
بهطوریکه افزایش نرخ بهره ،هزینه استفاده از سرمایه را افزایش میدهد که این امر در نهایت

توبین ۲۰۱۵ ،۲؛ گری ۲۰۱۱ ،۳؛ حاجی قاسمی و همکاران.)۱۳۹۶ ،
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عرضه پول افزایش مییابد .براساس نظریه مقداری پول در بلندمدت و کوتاهمدت ،افزایش
عرضه پول باعث افزایش سطح قیمتها خواهد شد (ابونوری و همکاران .)۱۳۹۲ ،نرخ بهره
همچنین میتواند بخش واقعی اقتصادی را بهصورت کلی و نرخ رشد اقتصادی را بهصورت
خاص تحت تأثیر قرار دهد .تصمیمگیری بانک مرکزی در مورد نرخ بهره ،عالوه بر متاثر کردن
نرخ بهره کوتاهمدت و بلندمدت بر نقدینگی سیستم مالی ،مقدار پول و اعتبار بانکی ،نرخ ارز
و قیمت سایر داراییها و انتظارات بازار در مورد توسعه تمامی این متغیرها اثرگذار است.
عالوه بر این ،نرخ بهره بر تصمیمگیری مصرف و سرمایهگذاری افراد و بنگاهها نیز مؤثر خواهد
بود (پترسون .)۲۰۰۱ ،۱
از دیگر ابزارهای سیاست پولی ،نرخ ذخیره قانونی میباشد که بهصورت دستوری از سوی
مقامات پولی به نظام بانکی ابالغ میشود .مقامات پولی با استفاده از این ابزارها بر چگونگی
مصرف پول در اقتصاد تأثیر گذاشته و حجم پول را در اقتصاد تغییر میدهند .ذخایر قانونی
باال ،نرخ بهره را افزایش میدهد .جهت تحقق ذخایر قانونی بدون کاهش اعتبار گسترشیافته،
بانکها باید سپردههای بیشتری را جذب کنند که منجر به افزایش نرخ سپردهها خواهد شد.
افزایش هزینه نهایی مالی بهنوبه خود منجر به افزایش نرخ وام و نرخ بهره خواهد شد که
نتیجه این موضوع هم افزایش هزینه سرمایه و درنتیجه آن افزایش نرخ تورم است (گلوکر و
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منجر به افزایش هزینههای تولید میشود .افزایش هزینههای تولید با انتقال به سمت چپ
منحنی عرضه کل اقتصاد در نهایت سبب افزایش تورم میشود .همچنین تغییرات نرخ بهره
میتواند از طریق تأثیرگذاری بر حجم پول ،تورم را تحت تأثیر قرار دهد .بدین ترتیب که در
الگوهای درونزای پول که عرضه پول تابعی مستقیم از نرخ بهره است ،با افزایش نرخ بهره،

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...
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 ۲.۲اثر استقالل بانک مرکزی بر متغیرهای کالن اقتصادی

Grilli

2

Alesina and Summers
De Long and Summers

3

Cockerham

4
5

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

Eijffinger and Schaling
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همان طور که در مقدمه این مقاله بیان شد ،تورم باال در کشور میتواند به دلیل وابستگی
مقامات پولی به سیاستمداران باشد به صورتی که سیاستمداران از مقامات پولی اجرای
سیاستهایی را طلب میکنند که اصوالً در حوزه اختیارات آنان نیست .این مشکل زمانی
مرتفع میشود که سیاستمداران درک کنند بانک مرکزی تنها میتواند بر تورم اثرگذار باشد و
ابزار آن قادر نیست تولید و اشتغال را افزایش دهد .هنگامیکه این درک ایجاد شود،
سیاستمداران خود به استقالل بانک مرکزی رأی خواهند داد و با عدم فشار بر بانک مرکزی،
تورم افت میکند (ایفینگر و اسکالینگ  .)۱۹۹۳ ،۱در مطالعات اولیه در مورد استقالل بانک
مرکزی ،به بررسی اثر آن بر تورم پرداخته شد؛ اما در ادامه برخی از مطالعات نیز به بررسی اثر
آن بر بخش واقعی اقتصاد نیز پرداختهاند .بهعبارتدیگر در این مطالعات به دنبال بررسی
اثرگذاری استقالل بانک مرکزی بر رشد اقتصادی نیز بودهاند .گریلی  ۲و همکاران ( )۱۹۹۱به
این نتیجه رسیدند که استقالل بانک مرکزی اثری بر رشد تولید واقعی نداشته است .البته در
این مطالعه از دو شاخص از استقالل بانک مرکزی استفاده شد .آلسینا و سامرز  )۱۹۹۳( ۳نیز
به این نتیجه دست پیدا کردند که بین رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین استقالل بانک
مرکزی رابطه معنیداری وجود نداشته است .دالنگ و سامرز  )۱۹۹۲( 4با حذف اثرات بین
کشوری به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین استقالل بانک مرکزی و رشد اقتصادی
در گروه کشورهای مورد مطالعه وجود دارد؛ اما در مطالعهای دیگر توسط کوکرهام )۱۹۹۷( 5
این ادعا نیز رد شد .در این مطالعه حذف آثار بین کشوری نیز نشان نداد که بین استقالل
بانک مرکزی و رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی رابطه معنیداری وجود دارد .همانطور
که اشاره شد نظر واحدی در مورد اثرگذاری استقالل بانک مرکزی بر شاخصهای کالن
اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم وجود ندارد و این در حالی است که در سالهای اخیر
بحث استقالل بانک مرکزی در ایران نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

۱۵۸

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

بهصورت کلی مبانی نظری مربوط به آثار استقالل بانک مرکزی بر متغیرهای کالن
اقتصادی از سه جنبه ناسازگاری زمانی  ،۱نظریه سارجنت و واالس  )۱۹۸۱( ۲و نظریه انتخاب
عمومی  ۳مورد بررسی قرار میگیرد .در اینجا سعی بر این است که با توجه به اهداف تحقیق،
مبانی نظری مورد نیاز تحقیق ارائه شود .در مورد ناسازگاری زمانی میتوان گفت که ممکن

(کوکرهام.)۱۹۹۷ ،
استقالل بانک مرکزی از جهات دیگر نیز میتواند متغیرهای کالن اقتصادی را تحت تأثیر
قرار دهد؛ استقالل بانک مرکزی موجب جلوگیری از اعمالنفوذ مقامات سیاسی در
سیاستهای بانک مرکزی مخصوصاً در موقع انتخابات شده و ازاینرو موجب ثبات پایه پولی
Time Inconsistency
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کنند؛ درحالیکه این سیاست در بلندمدت بیتأثیر خواهد بود؛ بنابراین بانک مرکزیای که
استقالل سیاسی ،نهادی و اقتصادی از دولت داشته باشد با ارائه یک قاعده ثابت سیاست
پولی ضمن تثبیت تورم در حد اهداف تعیینشده ،میتواند موجب رشد تولید شود .سارجنت
و واالس ( )۱۹۸۱نیز با تقسیم سیاستهای اقتصادی به دو گروه سیاستهای مالی و پولی
معتقد بودند که چگونگی تأمین کسری بودجه دولت و استقراض دولت و همچنین چگونگی
کاربردهای ابزارهای سیاست پولی توسط بانک مرکزی میتواند عملکرد بانک مرکزی را تحت
تأثیر قرار دهد .در نظریه انتخاب عمومی نیز رابطه بین ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی لحاظ
شده است به صورتی که با کنترل تورم بهعنوان یک شاخص نشاندهنده ثبات اقتصادی،
سطح رضایت مردم به عنوان یک شاخص ثبات سیاسی افزایش خواهد یافت؛ حال با افزایش
استقالل بانک مرکزی بهعنوان نهاد پاسخگوی سیاستهای پولی ،منافع سیاسی و اقتصادی
برای یک جامعه فراهم خواهد شد (فراهانیفرد و بایزیدی .)۱۳۹۳ ،همانطور که بیان شد در
ادبیات تجربی برخی از مطالعات اثر استقالل بانک مرکزی بر رشد اقتصادی را مورد تأکید
قرار داده و این در حالی است که برخی از مطالعات دیگر این اثر را تائید نکردهاند .آنچه از
مطالعات قبلی میتوان نتیجه گرفت آن است که استقالل بانک مرکزی (چه سیاسی و چه
اقتصادی) زمانی برای رشد اقتصادی زیانآور خواهد بود که مقدار آن بسیار کم باشد
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است سیاستمداران با توجه به انگیزه های خود ،به شعارهای انتخاباتی خود عمل نکنند و یا
بهعبارتدیگر اهداف سیاسی آنان باعث شود که در کوتاهمدت آنچه را که در بلندمدت بهینه
است را دنبال نکنند .بهعنوانمثال سیاستگذاران میدانند که براساس منحنی فیلیپس با
افزایش تورم و کاهش بیکاری میتوانند برخی از اهداف سیاسی خود مانند کسب رأی را دنبال
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و کاهش تورم و نوسانات آن خواهد شد .سیاستمداران همیشه به دنبال افزایش دوره تصدی
خود در مسئولیتهای سیاسی هستند و این موضوع نشان میدهد که در صورت عدم استقالل
بانک مرکزی ،نسبت بیکاری-تورم با تغییرات سیاسی و انتصابات دولتی با تغییر مواجه
خواهد شد (فراهانیفرد و بایزیدی .)۱۳۹۳ ،برخی از محققین نیز چنین استدالل میکنند که
استقالل بانک مرکزی در درجه اول موجب افزایش اعتبار و ارزش پول ملی شده و نتیجه آن
ثبات در سطح قیمتها است (گریلی و همکاران.)۱۹۹۱ ،

در مطالعات مختلف با استفاده از روشهای متعددی به بررسی اثر شوکهای پولی و
شوک های سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است که ذیل به برخی از
مهمترین آنها اشاره میشود.
مومتاز و زانتی  )۲۰۱۳(1به بررسی اثر تغییرات نوسانات شوکهای اقتصاد امریکا روی
اقتصاد انگلستان با استفاده از مدل  SVARتعمیمیافته وقتی که مدل نوسانات شوکهای
ساختاری شامل اثر سطح متغیرهای درونی است ،پرداختهاند .نتایج نشان داد افزایش ٪۱۰۰
در نوسانات شوک  GDPحقیقی به کاهش  ٪۱۵رشد  GDPو کاهش  ٪۱تورم انگلستان
منتهی شده است.
2
نیبزا و توموشروره ( )۲۰۱۵در مطالعهای به بررسی اثر سیاستهای پولی بر اقتصاد روآندا
پرداخت .در این مطالعه از الگوی تصحیح خطای برداری و دادههای دوره زمانی  ۱۹۸۰تا
 ۲۰۰۶استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود
در مدل وجود دارد .از طرف دیگر نتایج نشان داد سیاستهای پولی اثر معنیداری بر عرضه

پرداخت .در این مطالعه از دادههای دوره زمانی  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۱و توابع واکنش به ضربه در
الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که عملیات بازار باز،
نرخ ذخیره قانونی و نرخ بهره یک رابطهای با رشد اقتصادی در اندونزی دارند .از طرف دیگر
نتایج توابع واکنش به ضربه نیز نشان داد که عملیات بازار باز چه در کوتاهمدت و چه در
Mumtaz and Zanetti
Nibeza and Tumusherure
Waty
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پول و نرخ ارز در کشور مورد مطالعه داشته است.
واتی  )۲۰۱۴( 3در مطالعه ای به بررسی اثر ابزارهای سیاست پولی بر رشد اقتصادی اندونزی
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 ۳مطالعات پیشین

۱۶۰

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

میان مدت و بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد .همچنین نتایج این تحقیق نشان
دادند که ذخیره قانونی نیز اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی دارد.
فیلپس و کاتزیانتونیو  )۲۰۱۴( 1برای گروهی از کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت
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Filis, and Chatziantoniou
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خام به این نتیجه دست یافتهاند که تأثیرپذیری نرخ بهره از شوکهای نفتی به نوع رژیم
سیاست پولی کشورها بستگی دارد ،آنها رابطه پویا میان نرخ رشد قیمت نفت ،نرخ تورم ،نرخ
بهره و شاخص بازار سهام در دو کشور خالص صادرکننده نفت (نروژ و روسیه) و چهار کشور
خالص واردکننده نفت (انگلستان ،آلمان ،فرانسه و پرتغال) ،با استفاده از یک مدل ساختاری
 ،VARبه طور جداگانه برای هر کشور بررسی نمودند.
پاپادامو و همکاران ( )۲۰۱۵در مطالعه ای به بررسی چگونگی اثرگذاری شفافیت بانک
مرکزی بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور پرداختند .در این
مطالعه از یک الگوی  VARپانلی برای تعدادی از کشورهای نوظهور استفاده شد .نتایج این
مطالعه نشان داد که زمانی که سیاستهای بانک مرکزی شفافتر باشد ،کانالهای اثرگذاری
سیاست پولی بر اقتصاد اثربخشتر عمل خواهند کرد.
زرین اقبال و همکاران ( )۱۳۹۷در مطالعهای به بررسی اثر استقالل بانک مرکزی بر تولید
و تورم در ایران پرداختند .در این مطالعه بهمنظور دسترسی به اهداف تحقیق از دادههای
دوره زمانی  ۱۳۴۰تا  ،۱۳۹۳الگوهای گارچ و الگوی خودرگرسیون برداری ( )VARاستفاده
شد .نتایج این مطالعه نشان از وجود اثر منفی و معنادار استقالل بانک مرکزی بر واریانسهای
تولید و تورم داشت؛ یعنی به ازای افزایش میزان استقالل از نوسانات تولید و تورم کاسته
شده و بر ثبات اقتصاد کالن افزوده شده است.
حاجی قاسمی و همکاران ( )۱۳۹۶در مطالعهای به بررسی اثر سیاست پولی بر متغیرهای
کالن اقتصادی در ایران پرداختند .در این مطالعه با بهرهگیری از یک سیستم معادالت
همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبه بررسی اثرات نرخ بهره
واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کالن اقتصاد ایران ازجمله تورم ،بیکاری و
رشد اقتصادی طی دوره زمانی  ۱۳۶۲-۱۳۹۴پرداخته شد .نتایج این مطالعه نشان داد که
افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی ،تورم و بیکاری و افزایش نرخ
ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی میشود.
زراءنژاد و همکاران ( )۱۳۹۲در مطالعهای به بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر رشد
اقتصادی ایران پرداختند .در این مطالعه از مدل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و دادههای

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

۱۶۱

دوره زمانی  ۱۳۵۰تا  ۱۳۸۳استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم آنکه
بهکارگیری اهداف برنامه چهارم توسعه باعث کاهش نوسانات اقتصادی میشود ،اما نمیتواند
اقتصاد را در مسیر بلندمدت و میانمدت قرار دهد.
رنانی و همکاران ( ،) ۱۳۹۰به بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق

سیاستی برای متأثر ساختن سطح تولید مناسب نمیباشد ولی میتوان از آن بهمنظور
سیاستهای ضد تورمی کمک گرفت.
در جدول ( )۱به تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه به همراه موضوع آنها
اشاره شده است.
همانطور که به تعدادی از مطالعات پیشین در این مورد اشاره شد ،در مطالعات قبلی کمتر
به بررسی اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی در چارچوب یک مدل
خودرگرسیون برداری ساختاری ( )SVARدر ایران پرداخته شده و در این چارچوب و با در
نظر گرفتن استقالل بانک مرکزی ،این مورد بررسی نشده است .از اینرو در مطالعه حاضر با
در نظر گرفتن شاخص استقالل بانک مرکزی ،در چارچوب یک مدل خودرگرسیون برداری
ساختاری به بررسی اثر سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی پرداخته خواهد شد.
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کانال وامدهی سیستم بانکی ایران پرداختند .در این تحقیق با استفاده از الگوی  ،VECنتایج
حاکی از آن بود که افزایش حجم پول به دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ،تنها در
کوتاهمدت سطح تولید را افزایش میدهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد .ولی سطح
قیمتها را هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت افزایش میدهد؛ بنابراین استفاده از این ابزار
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۱۶۲

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

جدول ۱
مطالعات پیشین مرتبط با تحقیق
چن و همکاران ()۲۰۱۷

مرکزی

و

حاجی قاسمی و همکاران

سیاست پولی و متغیرهای

متغیرهای کالن اقتصادی

()۱۳۹۶

کالن اقتصادی

سیاست پولی و متغیرهای کالن
اقتصادی

جعفری صمیمی و درخشان ی
درآبی ()۱۳۹۴

استقالل بانک مرکزی

حیدری و مالبهرامی ()۱۳۹۳

شوک نفتی و سیاست پولی

هنریکسن ()۲۰۱۷
تورنتون ()۲۰۱۶
نیبزا

توموشروره

و

()۲۰۱۵
پاپادامو

مطالعه داخلی

سیاست پولی و متغیرهای کالن
اقتصادی

همکاران

و

()۲۰۱۵
آیریس
()۲۰۱۴

استقالل

بانک

شفافیت

بانک

مرکزی

و

متغیرهای کالن اقتصادی
و

همکاران
ماختا-

سیاست پولی و متغیرهای کالن

فرزین وش

کوسی ()۲۰۱۴

اقتصادی

()۱۳۹۱

فیلیس و کاتزیانتونی و

سیاست پولی و متغیرهای کالن

پرشیوس

اقتصادی

()۲۰۱۴
سلیمان
()۲۰۱۴

میگیرو

و

سیاست پولی و متغیرهای کالن

واتی ()۲۰۱۴
فرنالدز

و

استقالل بانک مرکزی
متغیرهای کالن اقتصادی

و

اقتصادی
همکاران

سیاست پولی و متغیرهای کالن

()۲۰۱۴

اقتصادی

و

پروین و همکاران ()۱۳۹۳

سیاست پولی و متغیرهای کالن
اقتصادی

و

قلمرو موضوعی

زراءنژاد و همکاران ()۱۳۹۲
و

همکاران

سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی
سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی
سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی

کمیجانی و همکاران ()۱۳۹۴
کمیجانی و مشهدی ()۱۳۹۱
حسنزاده و عسگری ()۱۳۹۱
قنبری و محمدی ()۱۳۹۵

سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی
سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی
استقالل بانک مرکزی و
متغیرهای اقتصادی
سیکل های سیاسی پولی و
استقالل بانک مرکزی

رادنوی ک

سیاست پولی و متغیرهای کالن

شریفی رنانی و همکاران

سیاست پولی و متغیرهای

()۲۰۱۳

اقتصادی

()۱۳۸۸

کالن اقتصادی

مومتاز و تئودوریدس
()۲۰۱۲

سیاست پولی و متغیرهای کالن
اقتصادی

فطرس و همکاران ()۱۳۹۴

سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی

کاراس

و

حاجی قاسمی و همکاران

سیاست پولی و متغیرهای

متغیرهای اقتصادی

()۱۳۹۶

کالن اقتصادی

سیاست پولی و متغیرهای کالن

کمیجانی

اقتصادی

مهماندوستی ()۱۳۹۱

رکی ک

ده

و

گریو

()۲۰۱۲
ایمودا

و

همکاران

()۲۰۱۲

منبع :یافتههای تحقیق

استقالل

بانک

مرکزی

و

اسدی

سیاست پولی و متغیرهای
کالن اقتصادی
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مومتاز و زانتی ()۲۰۱۳

سیاست پولی و متغیرهای کالن
اقتصادی

رحمانی و صادقزاده ()۱۳۸۹

استقالل بانک مرکزی و
متغیرهای اقتصادی

و
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مطالعه خارجی

قلمرو موضوعی
استقالل بانک مرکزی
متغیرهای کالن اقتصادی

و

زرین اقبال
()۱۳۹۷

همکاران

استقالل بانک مرکزی و
متغیرهای کالن اقتصادی

۱۶۳

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

 ۴ارائه مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( )SVARو توصیف متغیرها

ساختاری 𝑡𝑢 وجود نداشته باشد ،ارائه داد .این واکنش ساختاری به بردار  Bو همچنین i

بستگی دارد .بالنچارد  )۱۹۸۹( ۲و برنانک  )۱۹۸۶( ۳و سیمز و واتسون  )۱۹۹۰( 4با در نظر
گرفتن محدودیتهای نظری روی اثرات همزمان تکانهها ،الگوهای  SVARرا توسعه دادند؛
سپس بالنچارد و کوا  )۱۹۸۸( 5و کالریدا و گالی  )۱۹۹۴( 6با اعمال محدودیتهای نظری بر
روی آثار بلندمدت تکانهها ،توابع واکنش آنی را شناسایی کردند .بنابراین برخالف الگوهای
 VARغیر مقید که در آن شناسایی تکانههای ساختاری بهصورت ضمنی و سلیقهای صورت
می گیرد ،در الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری ،بهصورت صریح حاوی یک منطق
اقتصادی با استفاده از تئوریهای اقتصادی برای اعمال قیود و محدودیتها است.
از آنجایی که 𝑡𝑢  ،𝜀𝑡 = 𝐵۰−۱واریانس 𝑡𝜀 بهصورت زیر به دست خواهد آمد:
′

()۱
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در مدلهای خودرگرسیون برداری ( )VARیکی از مسائلی که پیش روی محققان قرار دارد،
انتخاب متغیرها برای سیستم است .کریستیانو  ۱و همکاران ( )۲۰۰۶نشان دادند که انتخاب
همه متغیرها برای یک سیستم بهمنظور به دست آوردن پویاییهای بین متغیرها بسیاری از
مشکالت را حل می کند اما استفاده از چنین روشی به دلیل محدودیت در دسترسی به
اطالعات امکان پذیر نخواهد بود .از طرف دیگر اگر متغیرهای کمی برای مدل مورد بررسی
انتخاب شود ،امکان مواجهشدن با مشکل اریبی و همچنین متغیرهای حذفشده وجود دارد.
با استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری ساختاری میتوان واکنش بردار 𝑡𝑦 را نسبت به
شوکهای فرم خالصهشده 𝑡𝜀 به صورتی که در آن هیچ اطالعاتی از اثر 𝑡𝑦 نسبت به شوکهای

𝐸(𝑢𝑡 𝑢𝑡′ ) = 𝐵۰−۱ 𝐸(𝑢𝑡 𝑢𝑡′ )𝐵۰−۱
′
𝐵۰−۱ Σ𝑢 𝐵۰−۱

= 𝜀Σ

Christiano

1

Blanchard

2

Bernanke
Sims and Watson

3
4

Blanchard and Quah

5

Clarida and Gali

6
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و با فرض 𝑘𝐼 = 𝑢 Σداریم:

۱۶۴

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷
′

()۲

Σ𝜀 = 𝐵۰−۱ 𝐵۰−۱

𝜀Σ

)𝑘(𝑘+۱
۲

پارامتر آزاد  ۱دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .این مورد از آنجایی ناشی

میشود که ماتریس واریانس-کوواریانس متقارن است .بنابراین حداکثر تعداد پارامتری که
بایستی شناسایی شود،

)𝑘(𝑘+۱
۲

است.

از طرف دیگر با توجه به ماهیت الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده از متغیرهای زیاد نیز
برآورد مدل را با مشکل مواجه میکند .انتخاب متغیر نشاندهنده استقالل بانک مرکزی این
مطالعه را ب ا چالشی خاص نسبت به سایر مطالعات در این حوزه مواجه کرد .حال براساس

free parameters

1
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بررسی اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای اقتصادی در چارچوب یک مدل خودرگرسیون
برداری ( )VARمشکالت دیگری را نیز دارد .یکی از مشکالتی که به وجود میآید انتخاب
متغیر سیاست گذاری در بررسی اثر سیاست پولی است .در برخی از مطالعات متغیر
نشان دهنده سیاست پولی حجم پول ،پایه پولی و نقدینگی در نظر گرفته شده و در برخی از
مطالعات دیگر متغیرهایی مانند نرخ ذخیره قانونی ،نرخ بهره و عملیات بازار باز لحاظ شده
است .از طرف دیگر انتخاب متغیرهای کالن اقتصادی نیز چالشی دیگر در این زمینه است
که بهصورت کلی متغیرهایی مانند رشد اقتصادی ،تورم ،بیکاری ،نرخ بهره ،شاخص قیمت
سهام و همچنین نقدینگی متغیرهایی هستند که بهعنوان متغیرهای کالن اقتصادی مطرح
بوده و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند .در ایران نرخ بهره یک متغیر
تعیینشده توسط بانک مرکزی بوده و ازاینرو میتوان آن را بهعنوان متغیر سیاست پولی
استفاده کرد (که در این مطالعه نیز استفاده شده است)؛ از طرف دیگر دادههای مربوط به
نرخ بیکاری و شاخص قیمت سهام نیز در دوره زمانی مورد مطالعه برای ایران وجود نداشت؛
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همانطور که در رابطه باال مشخص است Σ𝜀 ،را میتوان بهصورت یک سیستم از معادالت
غیرخطی از پارامترهای نامشخص از  𝐵۰−۱دانست و بایستی به این توجه داشت که 𝜀 Σمیتواند
بهصورت سازگار برآورد شود و ازاینرو شناسا است .سیستم معادالت را میتوان درصورتیکه
تعداد پارامترهای نامشخص در  𝐵۰−۱از تعداد معادالت بیشتر نباشد ،با استفاده از روشهای
حل عددی حل کرد .برای این کار بایستی محدودیتهای دیگری نیز بر اجزای  𝐵۰−۱اعمال
کرد که یکی از این محدودیت ها اعمال محدودیت صفر بر تعدادی از اجزای ماتریس 𝐵۰−۱
است .برای تأکید بر اینکه همه اجزای ماتریس نامشخص  𝐵۰−۱شناسا میشود ،این نکته که

۱۶۵

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

مبانی نظری موجود نزدیک به تحقیق ،براساس الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری
( )SVARمعادله تحقیق حاضر بهصورت زیر فرض شده است:

()۳

𝑏۱۳ 𝑏۱۴ 𝑏۱۵
𝑟𝑔𝑢
𝑓𝑛𝑖𝑢
𝑏۲۳ 𝑏۲۴ 𝑏۲۵
𝑝𝑚𝑢 × 𝑏۳۳ ۰ ۰
𝑖𝑏𝑐𝑢
۰ 𝑏۴۴ ۰
[
𝑢
] 𝑙𝑖𝑜𝑙
] ۰ ۰ 𝑏۵۵

𝑏۱۲
𝑏۲۲
۰
۰
۰

𝑏۱۱
𝑟𝑔𝜀
𝑓𝑛𝑖𝜀
𝑏۲۱
𝜀𝑚𝑝 = ۰
𝑖𝑏𝑐𝜀
۰
[𝜀𝑙𝑜𝑖𝑙 ] [ ۰

تورم εmp ،شوکهای ساختاری ابزار سیاست پولی εcbi ،شوکهای ساختاری شاخص
استقالل بانک مرکزی و  εloilشوکهای ساختاری لگاریتم قیمت نفت است .با استفاده از
رابطه ( ،)3معادالت مربوط به شوکهای ساختاری را میتوان بهصورت زیر ارائه داد:
()۴
()۵
()۶
()۷
()۸

𝑙𝑖𝑜𝑙𝑢 𝜀𝑔𝑟 = 𝑏۱۱ 𝑢𝑔𝑟 + 𝑏۱۲ 𝑢𝑖𝑛𝑓 + 𝑏۱۳ 𝑢𝑚𝑝 + 𝑏۱۴ 𝑢𝑐𝑏𝑖 + 𝑏۱۵
𝑙𝑖𝑜𝑙𝑢 𝜀𝑖𝑛𝑓 = 𝑏۲۱ 𝑢𝑔𝑟 + 𝑏۲۲ 𝑢𝑖𝑛𝑓 + 𝑏۲۳ 𝑢𝑚𝑝 + 𝑏۲۴ 𝑢𝑐𝑏𝑖 + 𝑏۲۵
𝑏𝑚𝑢 𝜀𝑚𝑏 = 𝑏۳۳
𝑖𝑏𝑐𝑢 𝜀𝑐𝑏𝑖 = 𝑏۴۴
𝑙𝑖𝑜𝑙𝑢 𝜀𝑙𝑜𝑖𝑙 = 𝑏۵۵
در روابط ( )۴تا ( )۸چگونگی ارتباط بین شوکهای ساختاری و شوکهای فرم تعدیلیافته
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در مدل  SVARمورد استفاده در تحقیق ارائه شده است.
محدودیت بیانشده در معادله ( )۴نشان میدهد که شوکهای رشد اقتصادی تحت تأثیر
خود این متغیر و متغیرهای نرخ تورم ،سیاست پولی ،استقالل بانک مرکزی و همچنین قیمت
نفت قرار می گیرد .با توجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است ،تغییرات قیمت
نفت با تغییرات درآمدهای نفتی میتواند نرخ رشد اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش مبانی نظری چگونگی اثرگذاری سیاست پولی و همچنین استقالل بانک مرکزی بر
رشد اقتصادی بیان شد؛ اثرگذاری نرخ تورم و همچنین قیمت نفت بر رشد اقتصادی نیز در
مطالعات داخلی مورد تائید قرار گرفته است که این اثرگذاری هم در کوتاهمدت و هم در
بلندمدت تائید شده است.
در معادله ( )۵نیز نشان داده شده است که نرخ تورم بهجز اینکه تحت تأثیر خود این
متغیر قرار می گیرد ،متغیرهایی همچون نرخ رشد اقتصادی ،استقالل بانک مرکزی ،قیمت
نفت و همچنین نرخ رشد اقتصادی نیز بر این متغیر اثرگذار بودهاند .همانطور که در قسمت
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در رابطه ( εgr )3شوکهای ساختاری نرخ رشد اقتصادی εinf ،شوکهای ساختاری نرخ

۱۶۶

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

مبانی نظری بیان شد ،استقالل بانک مرکزی می تواند تورم را نیز همچون رشد اقتصادی
تحت تأثیر قرار دهد .اثرگذاری قیمت نفت بر تورم نیز در مطالعات متفاوتی مورد تأکید قرار
گرفته است ،اما کمتر مطالعه ای به بررسی اثر نرخ رشد اقتصادی بر تورم پرداخته است که
این مورد نیز توسط مطالعه مهرآرا و قبادزاده ( )۱۳۹۵تائید شد.

برخی از آنها در طول زمان تقریباً ثابت بوده و نتایج برآوردی نیز نشان دادند که از بین
شاخصهای مورد نظر فقط شاخص دومیتر ( )۲۰۰۹نتایج قابل قبولی را ارائه میدهد و دلیل
آن نیز تغییرپذیری بیشتر این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر بوده است .جدول ()۲
۱

این نکته کامالً مشخص است که تحت شرایط مختلف اقتصادی بانک مرکزی به تغییر متغیرهای پولی اقدام می کند ،اما

مطالعهای که نشان دهد شوکهای این متغیرها تحت تأثیر شوکهای سایر متغیرهای موجود در مدل قرار می گیرد ،یافت نشد.
 2این نکته کامالً درست است ک ه ایران یک کشور عمده صادرکننده نفت در جهان بوده و از اعضای اصلی اوپک است؛ اما همیشه
متغیر نفت یک متغیر برونزا برای اقتصاد بوده و این فرض در همه مطالعات قبلی نیز لحاظ شده است.
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است  . ۱استقالل بانک مرکزی را نیز ساختار حکومت و دولت تعیین کرده و از این نظر یک
متغیر برونزا خواهد بود؛ که این فرض نیز در مدل بنا نهاده شده است .از طرف دیگر قیمت
نفت نیز با فرض یک اقتصاد کوچک باز لحاظ شده و از این نظر نیز یک متغیر برونزا خواهد
بود .۲
در این مطالعه بهمنظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیالت بانکی و همچنین
نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در
مطالعات مختلف اقتصادی در داخل و در خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه
به محدودیت دسترسی به اطالعات و همچنین سایر محدودیتهای موجود ،متغیرهای کالن
اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند .برای
اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد.
نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIبه دست آمد .قیمت نفت نیز
متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران در دوره مورد مطالعه استفاده شده است .در این
مطالعه از شاخصهای استقالل بانک مرکزی بهدستآمده توسط جعفری صمیمی و درخشانی
درآبی ( )۱۳۹۴در سالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۹۱و برآورد شده توسط محققین در سالهای ۱۳۹۱
تا  ۱۳۹۵استفاده شد .روند شاخصهای استقالل بانک مرکزی مورد استفاده نشان دادند که
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معادالت ( )۶تا ( )۸با این فرض تعیین شده اند که ابزار سیاست پولی ،استقالل بانک
مرکزی و همچنین قیمت نفت تحت تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی قرار نمیگیرد .ابزار
سیاست پولی با تصمیم بانک مرکزی تغییر یافته و در هیچیک از مطالعات پیشین شواهدی
مبنی بر اینکه این متغیرها تحت تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی قرار میگیرد ،یافت نشده

۱۶۷

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

مقادیر مربوط به محاسبه شاخص استقالل بانک مرکزی را نشان میدهد .همانطور که در
جدول نیز مشخص است ،بیشترین مقدار محاسبه شده برای استقالل بانک مرکزی عدد ۰٫۳۱
بوده که این عدد پرتکرارترین عدد نیز بوده است .از طرف دیگر همانطور که مشخص است،
کمترین استقالل بانک مرکزی مربوط به دوره زمانی  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱بوده است.
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منبع :جعفری صمیمی و درخشانی درآبی ( )۱۳۹۴و یافتههای تحقیق

در این مطالعه از دادههای متغیرهای توضیح دادهشده برای دوره زمانی  ۱۳۵۷تا ۱۳۹۵
استفاده شد که دادههای فوق به جز شاخص استقالل بانک مرکزی از بانک اطالعات سری
زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است .تجزیهوتحلیل اطالعات نیز با استفاده از نرمافزار

تسهیالت بانکی لحاظ شده و مدل دیگر با استفاده از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ،نرخ
تورم ،شاخص استقالل بانک مرکزی ،قیمت نفت ایران و نرخ ذخیره قانونی برآورد شده است.

 ۵نتایج تجربی

همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد ،در این مطالعه نتایج دو مدل خودرگرسیون برداری
ساختاری ( )SVARمورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که در یکی از مدلها ابزار سیاست پولی
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 STATAانجام شده است .بهصورت خالصه میتوان گفت در این مطالعه دو مدل
خودرگرسیون برداری ساختاری ( ) SVARبرآورد شده و توابع واکنش به ضربه آن براساس
مدل و محدودیتهای قیدشده به دست آمده است .در یکی از مدلها متغیرهای مورد استفاده
نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،شاخص استقالل بانک مرکزی ،قیمت نفت ایران و نرخ سود
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جدول ۲
مقادیر مربوط به محاسبه شاخص استقالل بانک مرکزی در ایران

۱۶۸

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

نرخ بهره و در دیگری نرخ ذخیره قانونی است .از آنجایی که ابزار مناسب در تحلیلهای
الگوهای  VARتوابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیشبینی است ،در ادامه به
بررسی توابع واکنش به ضربه پرداخته خواهد شد  .۱قبل از بررسی توابع واکنش به ضربه ،الزم
است که به بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق پرداخته شود .در این مطالعه

بهینه در مدل است .با توجه محدودیت در دادهها و با توجه به اینکه معیار شوارتز در تعیین
طول وقفه صرفهجویی می کند ،در این مطالعه از معیار شوارتز برای انتخاب تعداد وقفه بهینه
استفاده شد .نتایج نشان دادند که براساس این معیار طول وقفه بهینه برای هر دو مدل مورد
بررسی یک است؛ ازاینرو در این مطالعه طول وقفه یک انتخاب شد.

 ۱.۵برآورد توابع واکنش به ضربه

واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ سود بانکی در شکل  ۱آورده
شده است .همان طور که در شکل مربوطه نیز مشخص است ،یک انحراف معیار شوک در نرخ

شوک در نرخ سود تسهیالت بانکی تا دو دوره اول پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم
برجای گذاشته و پسازآن اثرش به سمت صفر میل پیدا خواهد کرد؛ اما با توجه به فاصله
اطمینان مورد نظر ،این متغیر اثر معنیداری بر تورم نداشته است.

 ۱ذکر این نکته ضروری است که در اینجا فقط توابع واکنش به ضربه برای متغیرهای کالن مورد بررسی یعنی نرخ رشد اقتصادی
و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد.
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بهره نرخ رشد اقتصادی را تا دو دوره با کاهش مواجه میکند و به عبارت بهتر میتوان گفت
از آنجایی که دادههای مورد استفاده در این مطالعه دادههای ساالنه هستند ،یک افزایش در
نرخ سود بانکی ،نرخ رشد اقتصادی را با کاهش تا دو سال پس از اعمال شوک مواجه خواهد
کرد .همانطور که در شکل  ۱نیز مشخص است ،این آثار از نظر آماری معنیدار نبوده است
و ازاینرو میتوان گفت افزایش نرخ سود بانکی اثر معنیداری بر رشد اقتصادی در ایران نداشته
است .شکل  ۲نیز نتایج واکنش به ضربه نرخ تورم نسبت به یک انحراف معیار شوک در نرخ
سود بانکی را نشان میدهد .همانطور که در شکل  ۲نیز مشخص است ،یک انحراف معیار
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بهمنظور بررسی پایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته و فیلیپس-پرون
استفاده شد .نتایج این دو آزمون تأییدکننده یکدیگر بودند که نشان دادند همه متغیرهای
مورد استفاده در تحقیق در سطح پایا بوده و یا به عبارت بهتر فرض صفر مبنی بر وجود ریشه
واحد در متغیرها را رد میکند .مرحله دوم در مدلهای خودرگرسیون برداری ،انتخاب وقفه

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

۱۶۹

همان طور که بیان شد این مطالعه به دنبال بررسی شاخص استقالل بانک مرکزی بر
متغیرهای کالن اقتصادی ،در کنار اثر سیاستهای پولی نیز خواهد بود .شکل  ۳واکنش نرخ
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شکل  .۲واکنش نرخ تورم به یک انحراف معیار شوک در نرخ سود بانکی
منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .۱واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ سود بانکی
منبع :یافتههای تحقیق

۱۷۰

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در شاخص استقالل بانک مرکزی را نشان میدهد.
اگرچه شاخص استقالل بانک مرکزی در ایران تغییرات آنچنانی نداشته و همواره سیاستهای
پولی بانک مرکزی تحت تأثیر تصمیمات دولت بوده است ،اما همچنان که در شکل  ۳نیز
مشخص است ،افزایش استقالل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را افزایش میدهد که

آن ثبات در نرخ تورم ،نااطمینانیهای اقتصادی را کاهش داده و باعث افزایش رشد اقتصادی
میشود .چنین نتیجهای با شرایط ایران نیز سازگاری دارد؛ براساس شاخص استقالل (دومیتر
 )۲۰۰۹بهدستآمده توسط مطالعه جعفری صمیمی و درخشانی درآبی ( )۱۳۹۴در دورههایی
که این شاخص نشاندهنده استقالل بیشتر بانک مرکزی بود ،اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی
باالتری را تجربه کرده است.

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .۳واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در شاخص استقالل بانک مرکزی
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این افزایش تا دو دوره پس از اعمال شوک وجود داشته و پسازآن به سمت صفر میل پیدا
میکند .نتایج نشان میدهد که اثر شوک ناشی از استقالل بانک مرکزی بر رشد اقتصادی تا
یک دوره پس از اعمال شوک معنیدار بوده و پسازآن از نظر آماری غیرمعنیدار است .مطابق
با مبانی نظری موجود ،افزایش استقالل بانک مرکزی با ایجاد ثبات در پایه پولی و درنتیجه

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

۱۷۱

نتایج مربوط به واکنش نرخ تورم به یک انحراف معیار شوک در شاخص استقالل بانک
مرکزی نیز در شکل  ۴آورده شده است .همان طور که در شکل نیز مشخص است ،شاخص
استقالل بانک مرکزی اثر منفی بر نرخ تورم دارد؛ که این اثر تا یک دوره پس از اعمال شوک
از نظر آماری معنیدار بوده است .شکل  ۴نشان میدهد که یک شوک افزایشی در استقالل

مرکزی پایه پولی ثبات بیشتری داشته و ازاینرو دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام
به انتشار اسکناس نمی کند؛ بنابراین استقالل بانک مرکزی اثر منفی بر نرخ تورم بر جای
گذاشته است.

منبع :یافتههای تحقیق

همان طور که بیان شد در این مطالعه از دو متغیر نرخ سود بانکی و همچنین نرخ ذخیره
قانونی بهعنوان متغیرهای سیاست پولی در ایران استفاده شد .واکنش نرخ رشد اقتصادی و
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شکل  .۴واکنش نرخ تورم به یک انحراف معیار شوک در شاخص استقالل بانک مرکزی
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بانک مرکزی موجب کاهش نرخ تورم تا چهار دوره پس از اعمال شوک شده و پسازآن اثر
منفی به سمت صفر میل پیدا میکند .چنین نتیجهای تا حدودی شرایط اقتصادی ایران در
دوره زمانی مورد مطالعه را تائید میکند؛ به صورتی که اقتصاد ایران در سالهایی که شاخص
استقالل بانک مرکزی باالتر بود ،نرخ تورم کمتری را تجربه می کرد .با افزایش استقالل بانک

۱۷۲

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

نرخ تورم نسبت به یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی به ترتیب در شکل  ۵و شکل
 ۶آورده شده است .همانطور که در شکلهای مربوطه نیز مشخص است ،یک انحراف معیار
شوک در نرخ ذخیره قانونی اثری همجهت با نرخ سود بانکی بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم
برجای گذاشته است؛ اما تفاوت آن با اثر نرخ سود تسهیالت بانکی در این است که اثر نرخ

سرمایهگذاری پرخطر در ایران ،از منابع مالی خود بهعنوان پسانداز در نظام بانکی (و یا به
دنبال آن سایر بازارهای مالی مانند بازار طال و ارز) به کار گرفته و یک سود مطمئن به دست
آورد.
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است؛ به صورتی که اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی هممقدار و هم دوام بیشتری
داشته است .تشابه این نتیجه به دلیل همبستگی مثبت بین نرخ ذخیره قانونی و نرخ رشد
اقتصادی بوده و دلیل اثر بیشتر نرخ ذخیره قانونی ثبات این متغیر در طول زمان بوده است
بهطوریکه نرخ سود تسهیالت بانکی تغییرات بیشتری در طول زمان داشته درحالیکه این
متغیر تغییرات کمتری دارد .آنچه مشخص است ،نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و غیرمعنیدار
از نظر آماری بر نرخ تورم و اثر منفی و معنیدار بر نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است.
ساختار بانکی ایران بهعنوان یکی از نهادهای اجرای سیاستهای پولی تا حدودی این نتیجه
را قابل قبول میکند .به این صورت که هنگام هر سیاست بانک مرکزی ،بانکهای کشور
قوانینی برای شعب خود وضع میکنند تا سود سهامداران خود کاهش پیدا نکند .بانکهای
کشور افزایش نرخ ذخیره قانونی را با افزایش سپرده ثابت یا به عبارت بهتر افزایش نرخ بهره
پرداختی وامها جبران میکنند (به این صورت که سود دریافتی بانکها با افزایش مبلغ
مسدودی بانکها بدون تغییر باقی میماند)؛ بنابراین ،ازیکطرف با افزایش نرخ سود
تسهیالت بانکی ،هزینه سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده و ازاینرو انگیزه سرمایهگذاری کاهش
پیدا خواهد کرد .از طرف دیگر با افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ
سود سپرده بانکی ،تولیدکننده میتواند بهجای بهکارگیری منابع مالی خود در یک
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ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی از نظر آماری تا یک دوره پس از اعمال شوک معنیدار بوده
است .نتایج نشان میدهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی نرخ رشد اقتصادی را به طور معنیدار
کاهش داده و اما باعث افزایش غیر معنیدار در نرخ تورم شده است .تفاوت اثر نرخ ذخیره
قانونی نسبت به نرخ سود تسهیالت بانکی مقدار اثر و همچنین طول دوره اثرگذاری بوده

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

منبع :یافتههای تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .۶واکنش نرخ تورم به یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی
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شکل  .۵واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی

۱۷۳

۱۷۴

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور وابسته به نفت بوده ،همواره شوکهای افزایشی
قیمت نفت نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده است؛ ازاینرو یکی دیگر از
متغیرهای لحاظ شده در مدل مورد بررسی ،قیمت نفت بوده است .واکنش نرخ رشد
اقتصادی نسب ت به یک انحراف معیار شوک در لگاریتم قیمت نفت در شکل  ۷آورده شده

که در این مطالعه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بهعنوان متغیر نشاندهنده رشد
اقتصادی لحاظ شده است ،این متغیر اثر معنیداری بر رشد اقتصادی نداشته است.

منبع :یافتههای تحقیق

واکنش نرخ رشد اقتصادی نسبت به یک انحراف معیار شوک در نرخ تورم در شکل ۸
نشان داده شده است .نرخ تورم بهعنوان یک شاخص نااطمینانی میتواند باعث نااطمینانی
در اقتصاد شده که چنین نتیجهای در شکل  ۸نیز مشخص است .همانطور که در شکل نیز
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شکل  .۷واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت
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است .همان طور که در شکل نیز مشخص است و مطابق با انتظار ،افزایش قیمت نفت در
هیچکدام از دورههای پس از اعمال شوک بر رشد اقتصادی معنیدار نبوده است .این نتیجه
تا حدودی قابل تأمل است ،اما شرایط اقتصادی ایران به صورتی است که افزایش قیمت نفت
همواره با افزایش سطح قیمتهای داخلی به دلیل افزایش نقدینگی همراه شده و از آنجایی

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

۱۷۵

مشخص است ،نرخ تورم اثری نوسانی بر رشد اقتصادی در ایران برجای گذاشته که این اثر از
نظر آماری معنیدار نبوده است.

منبع :یافتههای تحقیق

 ۲.۵تجزیه واریانس خطای پیشبینی
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شکل  .۸واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ تورم

تجزیه واریانس خطای پیشبینی ابزار دیگر مدلهای  VARجهت بررسی عملکرد پویایی
کوتاهمدت است .به کمک تجزیه واریانس ،سهم بیثباتی هر متغیر در مقابل شوکهای وارده

خطای پیشبینی همه واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی را توضیح میدهد  .۱در

 ۱در این مطالعه دو مدل  SVARبرآورد شده و نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی آنها نیز برآورد شده که طبیعتاً مجموع
سهمها باید  ۱۰۰باشد؛ اما با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله و همچنین ضروری نبودن ارائه همه نتایج ،تجزیه واریانس
خطای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای مدل با متغیر سیاست پولی نرخ تسهیالت بانکی آورده شده و سهم نرخ
ذخیره قانونی در تجزیه واریانس خطای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نیز از برآورد مدل دوم ارائه شده است .به همین
دلیل مجموع سهمها از  ۱۰۰درصد تجاوز کرده است .نکته دیگر اینکه این ارقام با سه رقم اعشار آورده شده که باعث شده برخی
از آنها در طول زمان ثابت به نظر برسد.
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به هر یک از متغیرهای دیگر الگو تعیین میشود .با تجزیه واریانس خطای پیشبینی میتوان
اثر هر متغیر بر متغیرهای دیگر را در طول زمان اندازهگیری کرد .جدول ( )3تجزیه واریانس

۱۷۶

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

دوره دوم بیش از  ۷۲درصد از واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی توسط خود این
متغیر توضیح داده میشود و حدود  ۲درصد توسط متوسط نرخ سود تسهیالت بانکی توضیح
داده میشود .همچنین نتایج جدول  ۳نشان می دهد که در دوره دوم سهم نرخ ذخیره قانونی
از تجزیه واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی  ۱۸درصد بوده است .شاخص استقالل

تسهیالت بانکی ۲۲ ،درصد توسط نرخ ذخیره قانونی ۵ ،درصد توسط شاخص استقالل بانک
مرکزی و  ۳درصد نیز توسط نرخ تورم توضیح داده شده است .همانطور که در جدول  ۳نیز
مشخص است ،در طول زمان سهم توضیح دهندگی نرخ رشد اقتصادی در توضیح واریانس
خطای پیشبینی لگاریتم نرخ رشد اقتصادی کاهش و سهم متغیرهای دیگر افزایش مییابد؛
اما بهصورت کلی می توان گفت که بعد از متغیر نرخ رشد اقتصادی ،نرخ ذخیره قانونی
بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی در ایران داشته
است .شاخص استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم نیز بعد از نرخ ذخیره قانونی سهمهای بعدی
را در توضیح واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی داشتهاند.
جدول ۳
تجزیه واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی

۰

۰

۰

۱

۱

۰

۰
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۳
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۵
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۰٫۰۵۵

۰٫۰۴۱

۶

۰٫۶۵۸
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۰٫۰۵۷
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۷

۰٫۶۵۵

۰٫۰۱۸
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دوره

نرخ رشد
اقتصادی

قیمت
نفت
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نرخ

ذخیره
قانونی

شاخص
استقالل

نرخ تورم

سود
نرخ
تسهیالت
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بانک مرکزی نیز حدود  ۶درصد از واریانس خطای پیشبینی نرخ رشد اقتصادی را نشان داده
که نشان میدهد سهم این متغیر بیش از سهم نرخ سود تسهیالت بانکی بوده است .در دوره
سوم مطابق با انتظار سهم نرخ رشد اقتصادی کاهش و سهم متغیرهای دیگر افزایش پیدا
کرده است به صورتی که  ۶۷درصد توسط نرخ رشد اقتصادی ۲ ،درصد توسط نرخ سود

۱۷۷

بررسی اثر شوکهای سیاست پولی بر متغیرهای کالن اقتصادی ...

نتایج مربوط به تجزیه واریانس خطای پیشبینی نرخ تورم نیز در جدول  ۴آورده شده
است .همانطور که در جدول  ۴نیز مشخص است ،مطابق با انتظار در همه دورههای نشان
داده شده ،نرخ تورم بیشترین توضیح را در واریانس خطای پیشبینی داشته است و پسازآن
نرخ رشد اقتصادی بوده که نزدیک به  ۲۰درصد از واریانس را در طول زمان نشان میدهد.

جدول ۴
تجزیه واریانس خطای پیشبینی نرخ تورم
نرخ

ذخیره
قانونی

دوره

نرخ رشد
اقتصادی

نرخ تورم

قیمت نفت

شاخص
استقالل

سود
نرخ
تسهیالت
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۶
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۰٫۶۸۲

۰٫۰۱۲

۰٫۰۷۷

۰٫۰۱۸

۰٫۱۵۷

۷

۰٫۲۰۸
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۰٫۰۱۲
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نتایج همچنین نشان میدهد شاخص استقالل بانک مرکزی نیز حدود هفت درصد از واریانس
را توضیح داده و سهم نرخ ذخیره قانونی هم از حدود  ۸درصد در دو دوره پس از اعمال شوک
به حدود  ۱۶درصد در  ۸دوره پس از اعمال شوک رسیده است.

منبع :یافتههای تحقیق

 ۶نتیجهگیری
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صاحبنظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن
اقتصادی اختالفنظر دارند .در سالهای اخیر مطالعات زیادی به بررسی سیاست پولی
حداکثرکننده رفاه و یا آثار سیاستهای مختلف بانک مرکزی پرداختهاند که نتایج یکسانی به
دست نیامده است؛ همین امر موجب شده بهطورکلی در ارتباط با نقش و تأثیر سیاست پولی
بر متغیرهای اقتصادی دیدگاههای مختلفی ارائه شود .این دیدگاهها ،در قالب نظریات
کینزینها ،پولیون ،کالسیکها ،کینزینهای جدید و کالسیکهای جدید قابل طبقهبندی
است  .هدف این مطالعه نیز بررسی آثار ناشی از اعمال سیاستهای پولی بر متغیرهای کالن
اقتصادی بوده که در این مطالعه با توجه به محدودیت دسترسی به اطالعات و نوع مبانی
نظری موجود ،از دو متغیر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی استفاده شد .آنچه میتواند این

۱۷۸

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

مطالعه را نسبت به مطالعات دیگر متمایز کند ،توجه به استقالل بانک مرکزی است.
همان طور که بیان شد استقالل بانک مرکزی موجب جلوگیری از اعمالنفوذ مقامات سیاسی
در سیاستهای بانک مرکزی مخصوصاً در موقع انتخابات شده و ازاینرو موجب ثبات پایه
پولی و کاهش تورم و نوسانات آن شده و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار

طرف دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که استقالل بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای
پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می تواند نرخ رشد اقتصادی را
بهصورت مثبت و نرخ تورم را بهصورت منفی تحت تأثیر قرار دهد .همانطور که بیان شد
نتایج این مطالعه نشان داد که استقالل بانک مرکزی میتواند رشد اقتصادی را بهصورت مثبت
تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو آن چیزی که باید در ابتدا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی
و همچنین سیاسی قرار گیرد ،فراهم آوردن شرایط حقوقی و سیاسی الزم برای افزایش
استقالل بانک مرکزی است .همچنین از طرف دیگر نتایج نشان دادند که سیاست پولی در
ایران میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو به سیاستگذاران بانک مرکزی
پیشنهاد میشود که قبل از اعمال سیاستهای پولی ،اثرات ناشی از آن را مورد نظر قرار دهند.
از طرف دیگر میتوان گفت سیاستگذاران بانک بایستی از تصمیمات لحظهای اجتناب کرده
زیرا هر سیاست پولی می تواند متغیرهای کالن اقتصادی را با نوساناتی مواجه کند که این امر
خود باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
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دهد .در این مطالعه بهمنظور دسترسی به اهداف تحقیق از دادههای دوره زمانی  ۱۳۵۷تا
 ،۱۳۹۵الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری ( )SVARو ابزارهای آن یعنی تابع واکنش به
ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش
نرخ ذخیره قانونی ،نرخ رشد اقتصادی را بهصورت معنیداری در ایران کاهش داده است .از
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ابونوری ،ع .سجادی ،س ،.و محمدی ،ت .)۱۳۹۲( .رابطه بین تورم و نرخ سود سپردههای بانکی در
سیستم بانکی ایران ،سیاستهای مالی و اقتصادی.۲۳-۵۲ ،)۳(۱ .
پروین ،س ،.شاکری ،ع ،.و احمدیان ،ا .)۱۳۹۳( .ارزیابی اثرات ترازنامهای سیاستهای پولی در شبکه
بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)،
پژوهشهای اقتصادی ایران.۱۱۵-۷۷ ,)۵۸(۱۹ .
جبل عاملی ،پ .)۱۳۹۲( .نهاد پولی ایران ،ماهنامه تجارت فردا .شماره  ،۳۶فروردین .۹۲
جعفری صمیمی ،ا ،.و درخشانی درآبی ،ک .)۱۳۹۴( .استقالل بانک مرکزی در ایران :تحلیل نظری
و تجربی ،پژوهشهای پولی و بانکی.۱۶۷-۱۹۰ :۲۴ .
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فراهانیفرد ،س ،.و بایزیدی ،ر .)۱۳۹۳( .تحلیل مقایسهای مبانی نظری استقالل بانک مرکزی در
اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی ،تحقیقات مالی اسالمی۷۱-۱۰۶ ،)۱(۴ .
فرجی ،ی ،.و میرسعید قاضی ،س .م .ا .)۱۳۹۴( .تأثیر استقالل بانک مرکزی بر کارایی سیاست پولی با
تأکید بر اقتصاد ایران .شانزدهمین همایش بانکداری اسالمی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،تهران.
فرزینوش ،ا ،.احسانی ،م ،.جعفری صمیمی ،ا ،.و غالمی ،ذ .)۱۳۹۱( .بررسی آثار نامتقارن
سیاستهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.۵-۲۸ ،۶۱ .
فطرس ،م .ح ،.توکلیان ،ح ،.و معبودی ،ر .)۱۳۹۴( .تأثیر تکانههای پولی و مالی بر متغیرهای کالن
اقتصادی-رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید  ،۱۳۴۰-۱۳۹۱پژوهشهای رشد و
توسعه اقتصادی.۷۳-۹۴ ،)۱۹(۵ .
قنبری ،م ،.و محمدی ،ت .)۱۳۹۵( .سیکل های سیاسی پولی و رابطه آن با استقالل بانک مرکزی،
فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی.۵۶۷-۵۴۵ ،)۳۰(۹ .
کمیجانی ،ا ،.و اسدی مهماندوستی ،ا .)۱۳۹۱( .سنجشی از تأثیر شوکهای نفتی و سیاستهای پولی
بر رشد اقتصادی ایران ،مجله تحقیقات اقتصادی.۲۳۹-۲۶۲ ،۹۱ .
کمیجانی ،ا ،.و مشهدی احمد ،ف .)۱۳۹۱( .سیاستهای پولی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی :با تأکید
بر نرخ سود بانکی در ایران ،مجله تحقیقات اقتصادی.۱۷۹-۲۰۰ ،۴۷ .
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حاجی قاسمی ،ش ،.نجاتی ،م ،.و صالحی اسفیجی ،ن .)۱۳۹۶( .ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ
ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کالن اقتصاد ایران ،فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد،)۳(۴ .
.۱۱۷-۱۴۲
حسنزاده ،ع .عسگری ،ب .)۱۳۹۱( .تاثیر استقالل بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در
کشورهای صادرکننده نفت ( ،)۱۹۹۴-۲۰۰۸پژوهشنامه اقتصادی.۱۹۸-۱۷۵ ،)۴۴(۱۲ ،
حیدری ،ح ،.و مالبهرامی ،ا .)۱۳۹۳( .شوکهای نفتی و سیاست پولی در ایران :شواهدی بر پایه یک
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،پژوهشهای پولی و بانکی.۶۷ -۵۱ ،)۱۹(۷ .
رحمانی ،ت ،.و صادقزاده ،م .ا .)۱۳۸۹( .تأثیر استقالل بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی ،فصلنامه پول
و اقتصاد.۲۳۴-۲۱۳ ،۶ .
زراءنژاد ،م ،.منتظر حجت ،ا ،.و معتمدی ،س .)۱۳۹۲(.بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر
شاخصهای کالن اقتصاد ایران ،فصلنامه اقتصاد مقداری.۱۱۵-۱۳۸ ،۱۰ .
زرین اقبال ،ح ،.جعفری صمیمی ،ا ،.و طهرانچیان ،ا .م .)۱۳۹۷( .تأثیر استقالل بانک مرکزی بر
نوسانات تولید و تورم در ایران ،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.۵۴-۳۳ ،)۳۰(۸ .
شریفی رنانی ،ح ،.هنرور ،ن ،.دایی کریمزاده ،س ،.و امرالهی پورشیرازی ،ف .)۱۳۸۸( .بررسی اثرات
سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وامدهی سیستم بانکی در ایران ،فصلنامه
علمی  -پژوهشی مدلسازی اقتصادی.۴۸-۲۷ ,)۱۰(۳ .
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