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چکيده
هدف این مقاله ،بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می باشد .برای این
منظور ،از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو
مدل ده متغیره با قیمت دارایی ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی ها را جهت سنجش اهمیت کانال
ترازنامه فراهم می سازد .نتایج به دست آمده از مقایسه مدل  SVARهمراه با قیمت دارایی ها از جمله قیمت
مسکن ،قیمت سکه طال ،قیمت سهام و نرخ ارز با مدل  SVARبدون قیمت دارایی ها در دوره زمانی 1176-29
نشان می دهد که با افزودن قیمت دارایی ها (قیمت مسکن ،قیمت سکه طال و قیمت سهام) به مدل ،اثر
شوک های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به طور معنی داری تشدید می شود .لذا
این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی
اقتصاد ایران می باشد .بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست های پولی انقباضی به دلیل آثار
رکودی احتمالی ،احتیاط نمایند.
واژگان کليدي :کانال ترازنامه ،دیدگاه اعتبار ،مکانیسم انتقال پولی ،رهیافت  VARساختاری ،قیمت
دارایی ها
طبقه بندي E51, C32 :JEL

 .1استادیار ،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیّه

sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
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 .6مقدمه
در زمان حاضر علم اقتصاد ،ثبات قیمت ها را به عنوان هدف بلندمدت اساسی بانک مرکزی لحاظ
کرده ولذا الزم است مکانیسم هایی که از طریق آنها سیاست پولی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد،
مورد مطالعه قرار داد .فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود؛ زیرا هزینه های
اطالعاتی و مبادالتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری
در کاالهای بادوام کمتر است؛ بویژه هنگامی که نااطمینانی درباره دائمی بودن یا موقتی بودن
سیاست ها وجود دارد ،بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد .لذا قیمت دارایی ها نقش مهمی
را در مکانیسم انتقال پولی ایفا می کند .در کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار نیز قیمت دارایی ها نقش
مهمی را ایفا می کند و به اثرات توزیعی سیاست پولی بر تغییر ارزش رهنی بنگاه ها تأکید می شود
و به اثرات رکودی سیاست های انقباضی پولی و اثرات تشدیدکننده آن درصورت عدم لحاظ نقش
قیمت دارایی ها در سیاستگذاری پولی هشدار داده می شود.
با نگاهی به سالهای بعد از انقالب و بویژه دوران بعد از جنگ در ایران ،می توان مشاهده کرد که
از بین دارایی ها ،قیمت بعضی از دارایی ها مانند قیمت مسکن ،نرخ ارز ،قیمت سهام و قیمت سکه
طال ،تغییرات زیادی -به دلیل انگیزه های سفته بازی -داشته است .لذا با توجه به مفهوم منافع آتی
اقتصادی و تقاضای سفته بازی دارایی ها ،قیمت مسکن ،نرخ ارز ،قیمت سهام و قیمت سکه طال ،به
عنوان قیمت دارایی ها مورد مطالعه قرار گرفته است .تغییرات قیمت این دارایی ها برای امر
سیاستگذاری پولی دارای اهمیت فراوانی می باشد .از این رو ،در کنترل رشد نقدینگی که با توجه به
محدودیت ابزار سیاست پولی در ایران ،اصلی ترین ابزار غیرمستقیم کنترل تورم می باشد ،می باید
اثر سیاست پولی بر تغییرات قیمت دارایی ها مدنظر قرارگیرد .سیاست پولی انقباضی در سالهای
 1129و  1121که در جهت کنترل انتظارات تورمی ناشی از تورم های باالی سالهای 1192-21
انجام گرفت ،اگرچه در کنترل تورم موفق بوده ،اما آثار رکودی دوره فوق را از بین نبرده است .لذا بر
طبق دیدگاه اعتبار باید در تشدید سیاست پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی احتیاط الزم
اندیشیده شود.
در این مقاله ،سعی شده است فرضیه زیر برای مکانیسم انتقال پولی ایران بررسی شود:
کانال ترازنامه ،در انتقال شوک های پولی (با تأثیر بر حجم حقیقی نقدینگی) به متغیرهای حقیقی
در مکانیسم انتقال پولی ایران ،نقش مهمی ایفا می کند.
این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است .پس از مقدمه ،بخش دوم به مرور ادبیات موضوع
اختصاص دارد .در بخش سوم ،به ارائه مدل  VARساختاری ایران ،معرفی متغیرهای مدل و فروض
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مشخص کننده ،در بخش چهارم ،به برآورد مدل و نتایج و بررسی اهمیت کانال ترازنامه در مکانیسم
انتقال پولی ایران و درنهایت ،به نتیجه گیری مقاله اشاره خواهد شد.
 .2مرور ادبيات موضوع
به طورکلی ،دو دیدگاه اصلی درباره مکانیسم انتقال پولی وجود دارد؛ دیدگاه پولی و دیدگاه اعتبار.
دیدگاه پولی ،روش سنتی تبیین مکانیسم انتقال پولی بوده است .بر طبق دیدگاه پولی IS-LM
تغییرات در سیاست پولی تا زمانی مهم هستند که تولید کل را تحت تأثیر قرار دهند .با توجه به
اهمیت نرخ بهره و هزینه سرمایه در دیدگاه پولی ،برای بررسی آثار سیاست پولی ،تنها تغییرات در
سرمایه گذاری کل مهم می باشد ،زیرا از منظر دیدگاه پولی سیاست های پولی ،تنها نرخ بازده الزم
برای پروژه های سرمایه گذاری جدید را تحت تأثیر قرار می دهند .لذا با افزایش نرخ بهره و به تبع
آن افزایش هزینه سرمایه ،انجام پروژه ها با سودآوری کمتر ،دیگر به صرفه نمی باشد .اما از آنجایی
که انجام اغلب پروژه های سودآورتر با وجود افزایش نرخ بهره هنوز اقتصادی می باشند ،با اجرای
سیاست پولی ،زیان های مستقیم کارآیی که از پیامدهای توزیعی افزایش نرخ بهره ایجاد می شود،
وجود ندارد ( .)Ceccheti, 1995به عبارت دیگر ،به دلیل اثر سیاست پولی بر سرمایه گذاری های
جدید ،افزایش نرخ بهره آثار توزیعی ندارد (آثارش بر سرمایه گذارهای مختلف ،متفاوت نیست) ،بلکه
تنها آثار کلی به دنبال دارد و بر سرمایه گذاری کل تأثیر می گذارد.
در مقابل دیدگاه پولی ،دیدگاه اعتبار وجود دارد که بر پیامدهای توزیعی سیاست پولی تمرکز
می کند .این تئوری بر کامل نبودن بازار سرمایه و آثار تراز پرتفوی ناشی از عدم جانشینی کامل
دارایی ها تأکید ،و بیان می کند که ممکن است آثار سیاست های پولی بین کارگزاران اقتصادی
به طور معنی داری متفاوت باشد .عالوه براین ،اثر سیاست پولی باید با توجه به مشخصه های افراد
(مجری پروژه ها) و نه ارزش ذاتی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود .برای
مثال ،ارزش خالص یک کارآفرین ممکن است بعد از سیاست پولی انبساطی کمتر شده باشد ،بدون
اینکه بازده اجتماعی یا اقتصادی پروژه پیشنهادی وی لحاظ گردد .به بیان دیگر ،بعد از اجرای سیاست
پولی انبساطی ،اگرچه ممکن است هنوز طرح یک کارآفرین اقتصادی باشد ،ولی به دلیل کاهش ارزش
واقعی رهن این کارآفرین ،اعتبار این کارآفرین نزد بانک ها برای دریافت وام کم شده است .لذا ممکن
است سرمایه الزم برای اجرای آن طرح از سوی بانک ها تأمین مالی نگردد .بنابراین ،الزم است چنین
پیامدهای کاهش سرمایه گذاری توسط تغییرات سیاست پولی را در نظر داشته باشیم (همان).
دیدگاه اعتبار به وضوح بین وامهای بانکی و انتشار اوارق قرضه تمایز قائل می شود .در دیدگاه
اعتبار بر تغییرات اعطای وام توسط بانک ها و سایر واسطه های مالی به عنوان جایگزینی برای تأمین
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مالی داخلی تأکید شده است .بنابراین اندازه گیری های مقداری اعتبار و گردش پول شرکت ها،
فاکتور مهمی در این دیدگاه می باشند (.)Taylor, 1999
تحقیق درباره مکانیسم انتقال دیدگاه اعتبار ،دو موضوع کالن و خردی را منعکس می کند.
موضوع کالن این است که تغییرات ادواری در تقاضای کل -بویژه سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری
در موجودی انبار -چنان بزرگ است که تبیین آنها تنها با استفاده از کانال نرخ بهره و تغییرات محدود
نرخهای بهره حقیقی ،امکان پذیر نمی باشد .به بیان دیگر ،تغییرات محدود نرخ بهره قادر نیست
تغییرات زیاد ادواری در سرمایه گذاری ثابت و موجودی انبار را توضیح دهد .برای مثال لِوی و همکاران
( )Levy & Halikias, 1997با تجزیه نرخهای بهره به عناصر داخلی و خارجی ،مشاهده می کنند
که تغییرات در عناصر داخلی نرخ بهره ،اثر قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی ندارند که بیان می
کند نرخ بهره ،اثر کمتری نسبت به آنچه که معموالً تصور می شد ،بر اقتصاد فرانسه دارد .این امر
باعث شده بعضی از اقتصاددانان کالن ،بر اهمیت فاکتورهای مالی در تشدید شوک های نسبتاً کوچک
تأکید کنند .لذا عواملی که در مدل های شتاب دهنده مالی وجود دارد ،داده های سرمایه گذاری را
بهتر تبیین می کند .در حقیقت ،عبارت "شتاب دهنده مالی" به میزان اهمیت شوک های اولیه از
لحاظ شرایط بازار مالی اشاره دارد (.)Hubbard, 1995
در موضوع خرد ،و عدم کامل بودن بازارهای بیمه و اعتبار ،رومِر و رومر ()Romer & Romer, 1990
بیان می کنند که مطالعات  11سال گذشته نشان می دهند که کامل نبودن بازار ،ویژگی اساسی
بازارهای سرمایه می باشد و این نواقص می تواند باعث تخصیص اعتبار بر اساس سهمیه بندی مقداری
و نه تعدیل قیمت ها شود .لذا این نواقص می تواند نقش ویژه ای در اعطای وام برای واسطه های
مالی ایجاد کند .در این زمینه ،مشکالت اطالعات نامتقارن بین وام گیرندگان و وام دهندگان منجر
به شکاف و اختالف بین هزینه تأمین مالی خارجی (خارج از بنگاه مانند وام گرفتن از بانک ها) و
تأمین مالی داخلی (به وسیله منابع داخلی بنگاه) می شود .به بیان دیگر ،در پی اجرای سیاست های
پولی و یا شوک های پولی به دلیل تغییر ارزش رهنی بنگاه ها نزد بانک ها ،هزینه تأمین مالی از خارج
بنگاه با هزینه تأمین مالی با استفاده از منابع مالی داخلی بنگاه  ،متفاوت بوده و همواره این تفاوت
تغییر خواهد کرد .در مقابل ایده تأمین مالی خارجی پرهزینه فوق ،رهیافت بازارهای کامل قرار دارد
که کانال های سنتی نرخ بهره را در بر می گیرد و روابط بین تصمیمات حقیقی و مالی را درنظر
نمی گیرد (.)Taylor, 1995
به عبارت دیگر ،نمی توان در دیدگاه پولی سنتی مالحظه کرد که بنگاه های کوچکتر و با رشد
سریع تر هستند که سهم غیرمتناسب بار اعمال شده توسط رکود را تحمل می کنند .از آنجایی که
بسیار محتمل است این بنگاه ها ،دارای فرصت های سرمایه گذاری با سود باالیی باشند ،این امر
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می تواند آثار مهمی برای رفاه اجتماعی درپی داشته باشد؛ زیرا رکود با کاهش تولیدکل و
سرمایه گذاری کل همراه است .عالوه براین ،می توان تغییرات در فرصت های سرمایه گذاری حاصل
از آثار شتاب دهنده های مالی را از تغییرات عرضه وام بانک ها تمیز داد .که این تمیز می تواند آثار
مهمی در تدوین سیاست پولی داشته باشد .اگر در نتیجه محیط نظام مند مالی ،مکمل بودن وام های
بانکی و پول بیرونی محقق شود ،با ابداعات مالی و آزاد سازی ،این آثار شتاب دهنده مالی ،اهمیت
کمتری پیدا می کنند (.)Meltzer, 1995
سه ویژگی تجربی مشترک را می توان از مدل های شتاب دهنده مالی به دست آورد :اول ،تأمین
مالی خارجی (بدون رهن گذاری) بسیار پر هزینه تر از تأمین مالی داخلی است .دوم ،شکاف بین
هزینه تأمین مالی خارجی و داخلی به طور معکوس با نسبت ثروت خالص وام گیرندگان به مقدار
وجوه الزم برای سرمایه گذاری ،رابطه دارد .ثروت خالص وام گیرندگان برابر با وجوه داخلی و منابع
قابل رهن گذاری می باشد .سوم ،شوک معکوس بر ثروت خالص وام گیرندگان ،هزینه تأمین مالی
خارجی را افزایش می دهد و توانایی وام گیرندگان به اجرای طرح های سرمایه گذاری ،اشتغال و
تولید را کاهش می دهد (.)Hubbard, 1995
البته این کانالی که شتاب دهنده مالی را در بر می گیرد ،شوک داخلی به ثروت خالص را
بزرگ نمایی می کند .به بیان دیگر ،همچنان که بِرنانکه و گرتلر ()Bernanke and Gertler, 1995
بیان می کنند ،طبق دیدگاه اعتبار ،اصطکاک های اطالعاتی در بازارهای اعتباری ،در طی دوران
انقباض پولی بدتر می شود .لذا افزایش حاصل در پاداش تأمین مالی خارجی -تفاوت در هزینه بین
وجوه داخلی و خارجی -آثار سیاست پولی بر اقتصاد حقیقی را افزایش می دهد.
دو کانال اعتبار وجود دارد که بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است .کانال اعطای وام بانکی و کانال
اعتبار گسترده که به کانال ترازنامه و کانال شتاب دهنده مالی 1نیز مشهور می باشد .در کانال اعطای
وام بانکی ،سه نوع دارایی پول ،اوراق قرضه و وامها وجود دارد و بانک نقش ویژه ای در انتقال سیاست
پولی به اقتصاد حقیقی ایفا می کند و وامهای بانکی و اوراق قرضه در ترازنامه های بانکی جانشین های
ناقص یکدیگر هستند .برای مثال ،بعد از اجرای سیاست انقباضی ،ذخایر بانکی و سپرده های بانکی
کاهش می یابد .ازآنجایی که وامهای بانکی و اوراق قرضه ،جانشین کامل هم نیستند ،مقدار وامهای
بانکی کاهش ولذا سرمایه گذاری کاهش می یابد .البته تنها زمانی ممکن است سرمایه گذاری کاهش
یابد که بنگاه ها ،منابع دیگر سرمایه گذاری از طریق بازار سهام و اورق قرضه نداشته باشند .همچنین

1. Bank lending channel and the Broad credit, or the Balance sheet or the financial accelerator
channel.
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قدرت این کانال به دسترسی بانکها به جانشین های نزدیک سپرده بانکی و استقالل بانکها از بانک
مرکزی بستگی دارد.
به نظر ملتزر( ،)Meltzer, 1995طرفداران پول گرایان و اعطای وام ،قبول دارند که اعطای وام و
بازارهای اعتبار بخش مهم فرایند انتقال می باشد ،اما دیدگاه اعطای وام بر تغییر توزیع وامها بین
وام گیرندگان کوچک و بزرگ تأکید می کند ،در حالی که دیدگاه پول گرایان بر قیمت های نسبی
دارایی ها تأکید می کند .دارایی های اصلی در این دیدگاه شامل پول ،وامها ،اوراق بهادار و سرمایه
حقیقی می باشد.
در کانال اعتبار گسترده ،به دلیل وجود مساله اطالعات نامتقارن ،تمامی بازارهای اعتبار ،ناقص
می باشند .کارهای اصلی در مورد این کانال توسط برنانکه و گرتلر (،)Bernanke and Gertler, 1989
اولینر و رودبوش ( ،)Oliner and Rudebush, 1996گرتلر و گیلچریست ( Gertler and Gilchrist,
 )1994و برنانکه ،گرتلر و گلچریست (  )Bernanke, Gertler and Gilchrist, 1998انجام شده است.
به دلیل وجود مساله اطالعات نامتقارن در بازار اعتبار ،تأمین مالی خارج از بنگاه (ازطریق وام)
پرهزینه تر از تأمین مالی داخل بنگاه (از طریق منابع بنگاه) می باشد .این اختالف هزینه تأمین مالی،
پاداش تأمین مالی خارجی 1نامیده می شود .پاداش تأمین مالی خارجی یک وام گیرنده توسط ثروت
خالص وی تعیین می شود .ثروت خالص کمتر وام گیرنده ،به معنی رهن کمتر وی در قبال وامها
می باشد .سیاست پولی انقباضی ،نرخهای بهره را افزایش داده و بنابراین ،جریان نقدینگی بنگاه ها را
کاهش می دهد .همچنین قیمت مسکن ،اوراق بهادار و سایر دارایی ها کاهش می یابد .لذا ارزش رهن و
خالص دارایی های وام گیرندگان کاهش می یابد که باعث افزایش پاداش تأمین مالی خارجی می شود.
پیامد این امر ،کاهش بیشتر وامها و سرمایه گذاری می باشد .بدین شیوه ،کانال اعتبار  ،آثار انقباض
پولی اولیه را انتشار داده و تشدید می کند.
ویژگی اصلی کانال گسترده اعتبار یا شتاب دهنده مالی ،این است که نرخ بهره اسمی بر جریان
نقدینگی بنگاه ها اثر دارد؛ در حالی که در کانال نرخ بهره سنتی (دیدگاه پولی) ،نرخ بهره واقعی بر
سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ( .)Mishkin, 1996اگر ترازنامه های بنگاه ها در زمان جاری ،دارای
ارزش کمتری باشند (در زمان رکود) ،افزایش نرخ بهره ممکن است اثر انقباضی شدیدتری بر اقتصاد
داشته باشد؛ که این احتمال را بیان می کند که اثر سیاست پولی ممکن است خطّی نباشد.

1. External Finance Premium
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در ادبیات مکانیسم پولی ،سه گروه قیمت دارایی وجود دارد که کانال های مهمی برای اثر گذاری
سیاست پولی بر اقتصاد ارائه می دهند :قیمت های بازار سهام؛ قیمت های اموال غیرمنقول (امالک و
مستغالت) ،و  )1نرخهای ارز.1
کانال ترازنامه به دلیل وجود مشکالت اطالعات نامتقارن در بازارهای اعتباری ایجاد می شود.
سیاست پولی می تواند ترازنامه بنگاه ها را به چند طریق تحت تأثیر قرار دهد .سیاست پولی انبساطی
باعث افزایش قیمت سهام می شود .در کنار آثار دیگر ،سیاست پولی انبساطی ،باعث افزایش ارزش
خالص فعلی بنگاه ها و افزایش اعطای وام بانکی شده و منجر به افزایش مخارج سرمایه گذاری و
تقاضای کل می شود ،زیرا سیاست پولی انبساطی باعث کاهش مسائل انتخاب معکوس و خطرات
اخالقی 9می گردد.
به نظر برنانکه و گرتلر ( ،)Bernanke & Gertler 1999رابطه مهم قیمت دارایی ها و اقتصاد
حقیقی از طریق کانال ترازنامه عمل می کند؛ زیرا به دلیل وجود اصطکاک در بازار اعتبار ،جریان های
نقدی و شرایط ترازنامه ها ،عوامل تعیین کننده برای توانایی دسترسی بنگاه ها به وام می باشد .برای
مثال ،بنگاه ها و خانوارها ممکن است با رهن گذاشتن دارایی ها وام بگیرند .تحت این شرایط ،کاهش
در قیمت دارایی ها باعث کاهش ارزش رهن می شود ولذا باعث کاهش دسترسی وام گیرندگان بالقوه
به وام می شود .این کاهش دسترسی وام گیرندگان بالقوه به وام ،ابتدا در کوتاه مدت بر تقاضای کل
و مخارج تأثیر می گذارد و در بلندمدت نیز ممکن است با کاهش دادن تشکیل سرمایه بر عرضه کل
تأثیر بگذارد .همچنین ممکن است آثار بعدی و تشدیدکننده ای (با کاهش فروش و اشتغال و کاهش
بیشتر در تقاضای کل) به همراه داشته باشد .برنانکه ،گرتلر و گیلچریست ( Bernanke, Gertler,
 )& Gilchrist 1998این آثار تشدیدکننده را ،آثار شتاب دهنده مالی نامیدند.
روش دیگر نگریستن به کانال ترازنامه انتقال پولی ،بررسی ترازنامه خانوار بویژه آثار نقدینگی بر
هزینه های کاالهای بادوام مصرفی و مسکن می باشد .در دیدگاه آثار نقدینگی ،آثار ترازنامه از طریق
اثرش بر عالقه مصرف کننده به مصرف ،عمل می کند .به دلیل وجود اطالعات نامتقارن درباره کیفیت
مسکن و کاالهای بادوام ،آنها دارایی های با نقدینگی بسیار کم هستند .اگر مصرف کنندگان در نتیجه
شوک درآمدی مجبور شوند مسکن و کاالهای بادوام را بفروشند ،انتظار می رود زیان زیادی متحمل
شوند؛ زیرا ارزش کامل این دارایی ها در فروش اضطراری به دست نمی آید .در مقابل ،اگر
مصرف کنندگان ،دارایی های مالی (مانند سپرده گذاری در بانک ،سهام یا اوراق قرضه) نگهدارند،
می توانند به راحتی و سریعاً آنها را به قیمت کامل بازاری شان بفروشند و نقدینگی خود را افزایش
1. Stock Market prices, Real Estate prices and Exchange rates
2. Inverse Selection & Moral Hazard
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دهند .از این رو اگر مصرف کنندگان انتظار داشته باشند که به احتمال زیاد در شرایط اضطرار مالی
قرار خواهندگرفت ،بهتر است دارایی های با نقدینگی کمتر نظیر مسکن و کاالهای بادوام مصرفی را
کمتر نگهداشته و در عوض دارایی های مالی نقد نگهدارند .این به مکانیسم دیگری برای سیاست پولی
اشاره دارد که از طریق ارتباط بین پول و قیمت سهام عمل می کند .هنگامی که عرضه پول افزایش
یافت ،قیمت سهام افزایش ،و درنتیخه ،ارزش دارایی های مالی مصرف کنندگان افزایش می یابد .با
توجه به قابلیت فروش آسان تر دارایی های مالی ،مصرف کنندگان احتمال قرار گرفتن خود را در
اضطرار مالی کمتر برآورد می کنند؛ پس ،بیشتر به خرید کاالهای با دوام و مسکن روی می آورند و
تولید کل افزایش می یابد.
دیدگاه اعتبار مکانیسم پولی بیان می کندکه بانک ها نقش ویژه ای در سیستم مالی ایفا می کنند.
اگر قیمت اموال غیرمنقول مانند قیمت مسکن در اثر سیاست پولی انبساطی افزایش یابد ،زیان های
وام بانکی کاهش خواهد یافت ،لذا سرمایه بانکی افزایش می یابد؛ زیرا اموال غیر منقول به عنوان
وثیقه در دست بانک ها می باشد و با افزایش قیمت اموال غیرمنقول ،در حقیقت سرمایه بانکی افزایش
یافته است .سرمایه بانکی زیادتر به بانک ها اجازه می دهد اقدام به اعطای بیشتر وام کنند .لذا
سرمایه گذاری و تقاضای کل افزایش می یابد .هنگامی که عکس حالت فوق اتفاق می افتد و قیمت
اموال غیرمنقول کاهش یابد ،این مکانیسم انتقال اغلب با عنوان "بحران سرمایه "1نامیده می شود؛
که منبع مهم رکود در ژاپن در دهه 1221بود (.)Mishkin, 1995
همچنین تغییرات در نرخ ارز می تواند آثار مهمی بر تقاضای کل با متاثر ساختن ترازنامه های
بنگاه های مالی و غیر مالی داشته باشد ،اگر این بنگاه ها مقادیر قابل توجه بدهی به واحد پول خارجی
داشته باشند .سیاست پولی انبساطی منجر به کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش نرخ ارز می شود
که موجب افزایش بار بدهی بنگاه های غیر مالی داخلی می شود .از آنجایی که دارایی این بنگاه ها
معموالً در واحد پول داخلی می باشد ،لذا ارزش آنها افزایش نمی یابد و بنابراین ،ارزش خالص بنگاه ها
کاهش یافته و مسائل انتخاب معکوس و خطرات اخالقی افزایش می یابد و باعث کاهش اعطای وام و
کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه ،کاهش فعالیت اقتصادی می شود.
در باره کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ،مطالعات زیادی انجام شده است.
برای مثال بِرنانکه و گرتلر ( )Bernanke & Gertler 1995بیان می کنند که تئوری کانال اعتبار
سیاست پولی در نظر می گیرد که اصطکاک های اطالعاتی در بازارهای اعتباری ،در طی دوران انقباض
پولی بدتر می شود .افزایش حاصل در اضافه تأمین مالی خارجی -تفاوت در هزینه بین وجوه داخل و
خارج از بنگاه -آثار سیاست پولی بر اقتصاد حقیقی را افزایش می دهد.
1. The Capital Crunch
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در این مقاله ،عکس العمل های تولید ناخالص داخلی و عناصر آن به شوک های سیاست پولی
ارائه شده و چگونگی تبیین حقایق توسط کانال اعتبار ،توضیح داده شده و دو عنصر مکانیسم اعتبار:
کانال ترازنامه و کانال اعطای وام بانکی مورد بحث قرار گرفته است.
مِلتزِر ( )Meltzer, 1995نتیجه می گیرد که نواقص بازار اعتبار مهم می باشد .این بدین معنی
است که جابه جایی های سیاست پولی جنبه توزیعی مهمی دارد که نمی توان در دیدگاه پولی سنتی
آنها را مالحظه کرد .به عبارت دیگر ،نمی توان در دیدگاه پولی سنتی مالحظه کرد که بنگاه های
کوچکتر و با رشد سریع تر هستند که سهم غیر متناسب بار اعمال شده توسط رکود را تحمل می کنند.
از آنجایی که بسیار محتمل است این بنگاه ها ،دارای فرصت های سرمایه گذاری با سود باالیی باشند،
این امر می تواند آثار مهمی برای رفاه اجتماعی درپی داشته باشد؛ زیرا رکود با کاهش تولیدکل و
سرمایه گذاری کل همراه است .عالوه براین ،می توان تغییرات در فرصت های سرمایه گذاری حاصل
از آثار شتاب دهنده های مالی را از تغییرات عرضه وام بانک ها تمیز داد که این تمیز می تواند آثار
مهمی در تهیه سیاست پولی داشته باشد .اگر در نتیجه محیط نظام مند مالی ،مکمل بودن وام های
بانکی و پول بیرونی محقق شود ،با ابداعات مالی و آزاد سازی ،این آثار شتاب دهنده مالی اهمیت
کمتری پیدا می کنند.
کوان ( )Kwon, 1998این مساله را بررسی می کند که چگونه شوک برونزای سیاست پولی،
قیمت زمین را تحت تأثیر قرار می دهد و از این طریق ،به دنبال فهم این مکانیسم انتقال پولی و
اهمیت کانال ترازنامه می باشد .بویژه این امر بررسی می شود که آیا ساختار موجود به اندازه کافی
برای نمایش مکانیسم انتقال پولی مناسب است و بعد از آن آثار سیاست پولی بر اقتصاد ،مورد بررسی
قرار می گیرد .این مقاله از رهیافت  VARساختاری که قیمت دارایی ها را نیز شامل می شود ،استفاده
می کند .مقاله از  2متغیر :تولید صنعتی ،قیمت های مصرف کننده ،شاخص قیمت واقعی کاالی
جهانی ،نرخ وجوه فدرال آمریکا ،نرخ بهره اسمی ،عرضه حقیقی پول ،نرخ ارز ین به دالر ،شاخص
قیمت زمین و شاخص قیمت سهام ،برای تبیین اقتصاد کالن ژاپن استفاده می کند .یافته های اصلی
مقاله بدین صورت می باشد :اول ،سیاست پولی انقباضی ،قیمت زمین در ژاپن را به طور قابل توجهی
کاهش داده است .دوم ،انقباض پولی ،تولید را کاهش داده است؛ اما اثر این سیاست بر تولید شدیدتر
از حالتی بود که مدل موجود بدون قیمت زمین به کار گرفته می شد .سوم ،شوک سیاست پولی منبع
مهم نوسانات تولید در ژاپن می باشد .این نتایج بیان می کند که تغییرات قیمت زمین نقش
تشدیدکننده مهمی در مکانیسم انتقال پولی ژاپن ایفا می کند که اهمیت زیاد کانال ترازنامه دیدگاه
اعتبار در ژاپن را نشان می دهد.
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فاوِرو و همکاران ( )Favero, et al. 1999در بررسی مکانیسم انتقال پولی از داده های اقتصاد
خردی استفاده می کنند .آنها با استفاده از اطالعات موجود در ترازنامه های بانک های خصوصی،
مطالعه موردی در عکس العمل بانک ها به انقباض پولی در فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و اسپانیا انجام می
دهند .مقطع زمانی مورد مطالعه سال  1229می باشد که شرایط پولی در سرتاسر اروپا انقباضی شد.
شواهدی بر چنین انقباضی با انقباض یکسان در نقدینگی که تمام بانک های مورد مطالعه را تحت
تأثیر قرار داده ،ارائه شده است .در این مقاله ،اولین ارتباط در زنجیره انتقال با تحلیل عکس العمل
وام های بانکی به انقباض پولی مورد مطالعه قرار گرفته است .این مقاله ،شواهدی بر اهمیت کانال
(گسترده) اعتبار در اروپا ارائه می دهد که احتماالً این کانال ،منبع مهم عدم تقارن در مکانیسم انتقال
پولی می باشد.
در مقاله چریستال و میزن ( )Chrystal & Mizen, 2002چارچوبی برای تحلیل ترازنامه ها و
جریان های مالی بین بخشهای مختلف اقتصاد انگلستان ارائه شده و مدل اقتصادسنجی تعامل بین
بنگاه های غیر مالی و خانوارها عرضه می شود که در آن ،اعتبار توسط واسطه های مالی بانکی و غیر
بانکی ارائه می شود .این مقاله ،همچنین مدل پویای ساختاری برای بانک و ایجاد اعتبار و پول در
جامعه و تصمیم گیری برای مصرف و سرمایه گذاری و به دنبال آن ،اخذ اعتبار از واسطه های مالی
غیر بانکی را ارائه می دهد .نتیجه نهایی که این مقاله به آن می رسد ،این است که اعتبار ،بخش مهم
پروسه انتقال در سیاست پولی انگلستان می باشد.
کاپان و مینویو ( )Kapan and Minoiu, 2013نقش قدرت ترازنامه بانک در انتقال شوک بخش
مالی به اقتصاد واقعی را بررسی می کنند .آنها با استفاده از داده های بازار وام های سندیکایی ،از
تنوع در اعتبار بانک ها در تأمین مالی عمده فروشی و وضعیت ساختاری نقدینگی آنها در ماه دوم
 9116استفاه کرده تا تأثیر قرار گرفتن در معرض انجماد بازار بر عرضه اعتبار بانکی در طول دوره
 9116-9را بررسی نمایند .نتایج نشان داد که بانک ها با ترازنامه قوی ،با شرایط بهتری قادر به حفظ
وام در طول بحران بوده اند .بویژه ،بانک هایی که قبالً وابستگی بیشتری به تأمین مالی بازار داشته و
نقدینگی ساختاری کمتری دارند ،کاهش عرضه اعتبارشان بیش از بانک های دیگر می باشد .با این
حال ،با داشتن سرمایه باالتر و با کیفیت بهتر ،از این اثر کاسته می شود .نتایج نشان می دهد که
ترازنامه قوی بانک ،کلیدی برای بهبود اعتبار بحران های آینده می باشد ،و از طرح های نظارتی در
چارچوب بازل  1حمایت می کند.
آرند و گوجارت ( )Ahrend and Gujard, 2015بررسی می کنند که آیا شوک وارده به طلبکاران
قوی با منابع مرزی بر ریسک کشورهای بدهکاری که از بحران مالی رنج می برند ،تأثیر می گذارد؟
در این راستا ،پروکسی جدیدی از شوک وارده به ترازنامه بانک های بین المللی با استفاده از اعتبار و
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ساختار دارایی بین المللی معرفی می گردد که اجازه می دهد تا اثر شوک ترازنامه بانک (خارجی) بر
بحران مالی داخلی در نمونه بزرگی از  147اقتصاد در حال ظهور و در حال توسعه در دوره  1294تا
 9111بررسی گردد .این پروکسی شوک وارده به ترازنامه بانک ،پیش بینی قوی از بحران بانکی در
کشورهای بدهکار ارائه می دهد .با تأیید این نتایج ،هنگامی که دارایی های بانک های طلبکار مورد
اصابت شوک های منفی قرار می گیرند ،جریان دوجانبه بانک به طور قابل توجهی با تنزل رتبه
اعتباری نسبت به کشورهای ثالث کاهش می یابد .به نظر می رسد با حرکت بدهی های کوتاه مدت
به سمت بانک های جهانی ،ریسک رتبه بندی و تأمین مالی افزایش یافته ،در نتیجه تأثیر شوک های
وارده به ترازنامه وام دهندگان خارجی تقویت می شود .آسیب پذیری بخش بانکی داخلی ،مانند
دارایی های جامد و نسبت سپرده دارایی پایین ،به افزایش خطر سرایت بحران منجر می شود .در
مقابل ،سطح باالیی از نقدینگی جهانی ،انتقال شوک وارده به دارایی های بانک های بین المللی به
سمت کشورهای بدهکار را تضعیف می کند.
در ایران ،مطالعات زیادی درباره تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی و تورم انجام شده است.
این مطالعات به نحوی ،به مکانیسم انتقال پولی در ایران اشاره کرده اند .اما مطالعاتی نیز درباره بعضی
از کانال های قیمت دارایی ها به تنهایی انجام شده است ،که به بعضی از آنها اشاره می گردد.
درباره کانال نرخ ارز و هدف گذاری نرخ ارز ،مطالعات بیشتری در ایران صورت گرفته است.
کمیجانی و ابراهیمی ( ،)1162تأثیر هدف گذاری نرخ ارز بر ثبات اقتصادی ایران را بررسی کرده اند.
آنها با استفاده از مدل اقتصاد کالن (روش تکراری وزنی حداقل مربعات دو مرحله ای) و استفاده از
روش ریاضی برای محاسبه واریانس تولید و قیمت به عنوان شاخص ثبات اقتصادی ،نشان می دهند
که به دلیل کوچک بودن بخش تجاری نسبت به بخش غیرتجاری در ایران تا سال  ،1166پیروی از
نظام هدف گذاری نرخ ارز به ثبات اقتصادی ایران منجر نخواهد شد.
در باره بازار سهام مطالعات زیادی انجام شده است .اما درباره کانال قیمت سهام می توان به
مطالعه کشاورز حداد و مهدوی ( )1194اشاره کرد .آنها ایفای نقش توسط بازار سهام برای ساز و کار
سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران را بررسی کرده اند .از نظر آنها به علت به کارگیری ابزارهای
مستقیم سیاست پولی ،متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد ،در اقتصاد ایران
وجود ندارد .در نتیجه ،آنها با استفاده از مدل های  ARCHو  GARCHو مدل  VARدومتغیره،
تالطم شرطی (واریانس شرطی) بازده بازار سهام و تالطم شرطی متغیرهای پولی ( ،)M1را با استفاده
از داده های ماهیانه دوره  1161-91مورد بررسی قرار داده اند .نتایج مطالعه نشان می دهد که بازار
سهام  ،کانالی برای ساز و کار سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران نیست.
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محسنی زنوزی ( )1196با استفاده از مدل  ،SVARنقش قیمت سهام ،قیمت مسکن ،قیمت
سکه طال و نرخ ارز را در مکانیسم انتقال پولی ایران مورد بررسی قرار داده است .نتایج به دست آمده،
نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی ،اثر معنی دار و پایداری بر
قیمت سهام و قیمت مسکن و نرخ ارز دارد؛ اما تغییرات قیمت سکه طال بیشتر از تغییرات ارزش دالر
(قیمت جهانی طال به دالر) تأثیر می پذیرد .قیمت سهام ،کمترین نقش را در توضیح نوسانات تولید
به خود اختصاص می دهد .قیمت سایر دارایی ها (قیمت مسکن  ،قیمت سکه طال و نرخ ارز) حدود
 91درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد .از لحاظ اهمیت در انتقال سیاست های
پولی به تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز دارای بیشترین نقش و قیمت مسکن و سکه طال ،به ترتیب
دارای نقش کمتری می باشد.
رضایی و جلیلی ( )1121با استفاده از شاخص های بانک های تجاری و تخصصی کشور در دوره
 1191-91به بررسی کانال اعتبارات اثرگذاری سیاست های پولی در بستر ادوار تجاری می پردازند.
آنها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به این نتیجه می رسند که کانال اعتباردهی بانک در
نظام بانکی ایران با در نظر گرفتن برخی ویژگی های بانک ها مانند اندازه و نقدینگی ،ساز و کار
سیاست پولی را فراهم می کند .هرچند شواهد کمی از اثرگذاری سیاست پولی از طریق نرخ سود
بانکی مشاهده می شود.
کمیجانی و علی نژاد مهربانی ( )1121قدرت اثرگذارى چهار کانال اصلى انتقال پولى بر نرخ رشد
تولید واقعى و نرخ تورم ،یعنی کانال نرخ بهره ،کانال نرخ ارز ،کانال قیمت دارایى (سهام) و کانال
وام دهى بانکى با استفاده از داده هاى فصلى از دوره  1172-96مورد ارزیابى قرار داده اند .بر اساس
یافته هاى پژوهش ،در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسى ،قدرت انتقال اقدام های پولى را بر
نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر ،کانال هاى فعال لحاظ مى شود .عالوه بر این ،سیاست
هاى پولى از طریق کانال وام دهى بانکى ،بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعى مى گذارد .همچنین،
از طریق کانال نرخ ارز ،سیاست پولى بر نرخ تورم بیشترین اثرگذارى را دارد.
شاهچرا و کشیشیان ( )1121با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های ترازنامه ای
 19بانک در دوره زمانی 1191-21به بررسی تأثیر اثرات همزمان تمرکز و سیاست پولی بر کانال
وام دهی در نظام بانکی ایران پرداخته اند .در این مقاله ،از نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص سیاست
پولی استفاده شده ،و نتایج نشانگر آن است که متغیر نسبت نقدینگی ،اثر مثبت و معنادار و شاخص
اندازه بانک و نسبت سرمایه ،اثر منفی و معنا دار بر وام دهی شبکه بانکی داشته است.
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 .9مدل VARساختاري ايران
دراین مطالعه ،برای بررسی اهمیت کانال ترازنامه در مکانیسم انتقال پولی ایران ،از مدل خودرگرسیون
برداری ساختاری ( )SVARاستفاده می شود .مدل های  VARاولیه تجزیه چولسکی را برای به
دست آوردن توابع واکنش آنی به کار برده اند .تجزیه چولسکی بر یک ترتیب علی داللت می کند؛ و
در صورتی که محقق بخواهد آثار بیش از یک شوک را بررسی کند ،ممکن است غیرقابل قبول باشد
(.)Elbourne, 2008
مزیت عمده مدل های  SVARنسبت به مدل های  VARاولیه این است که برخالف الگوی
 VARغیرمقید که در آنها شناسایی شوک های ساختاری به طور ضمنی و سلیقه ای صورت می گیرد،
الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری به طور صریح دارای یک منطق اقتصادی مبتنی بر
تئوری های اقتصادی برای اعمال قیود و محدودیت ها است .این محدودیت ها می توانند بلندمدت یا
کوتاه مدت باشند .پس از اعمال محدودیت ها ،شناسایی مدل های ساختاری به دست می آیند .این
شوک ها می توانند برای ایجاد توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به منظور ارزیابی آثار پویا بر روی
متغیرهای مختلف به کار گرفته شوند .مباحث گفته شده در خصوص رویکرد سنتی شناسایی ،زمینه
مفیدی را برای روش شناسی  SVARفراهم کرد .در این قسمت ،از مدل ساختاری دو متغیره برای
نمایش رویکرد  SVARبه مساله شناسایی استفاده شده است (همان) .مساله شناسایی می تواند با
کمک مدل ساختاری زیر برای اقتصاد ایران ،توضیح داده شود:
()1
A( L) Y  
که ) A(Lماتریس با عملگر وقفه ای ( Y ،)Lبردار متغیرهای اقتصاد کالن و  εبردار اختالل های
ساختاری مربوطه می باشد که در ابتدا نسبت به اقتصاد برونزا می باشند ،و بدین معنی است که فرض
می شود بردار) ε(tبا ) Y(t-sبا  s>0همبستگی ندارد .همچنین فرض می شود که ( A0ضرایب L0
در ) )A(Lغیرمنفرد بوده و عناصر قطری آن یک می باشد .اگر ) A0(Lماتریس ضرایب ) A(Lبدون
ضرایب همزمان  A0باشد ،معادله ( )1را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

A0Y   A0 ( L) Y  
()9
معادله ( ) 9بیان می کند که هر متغیر به مقادیر وقفه دار خودش و مقادیر وقفه دار سایر متغیرهای
موجود در سیستم بستگی دارد.
مشکل اساسی در تخمین مدل های ساختاری ،این است که معادله ( )9را نمی توان مستقیم ًا
تخمین زده و مقادیر درست و عناصر ماتریس های  A0و ) A0(Lرا به دست آورد .اطالعات ساده در
داده ها برای قابل شناسایی بودن این متغیرها کافی نیستند و نیاز به قیدهای شناسایی بیشتری در
سیستم معادالت است .مجموعه نامحدود از مقادیر مختلف برای  A0و ) A0(Lوجود دارد که دارای
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توزیع احتمال یکسان می باشد و این امکان ،که با استفاده از داده ها ،مقادیر درست  A0و )A0(L

از میان آن مقادیر بی شمار تعیین شوند ،را غیر ممکن می سازد .لذا در معادله ( ،)9این متغیرها
متغیرهای شناسایی نشده 1یا مجهول هستند .برای آشکار کردن این مسأله ،فرم کاهشی مدل که
اطالعات ساده موجود در مجموعه داده ها در آن خالصه شده است ،محاسبه می شود .فرم کاهشی،
هر متغیر درونزا را به تنهایی به عنوان تابعی از متغیرهای از پیش تعیین شده نشان می دهد.
منطق رهیافت  VARساختاری این است که به منظور مشخص کردن ماتریس ضرایب ،A0
محدودیت های پیشین بر اثرات متقابل همزمان متغیرهای کالن اقتصاد وضع شود .هنگامی که
برآوردهای  A0در دسترس باشد ،می توان اثر پویای شوک های ساختاری را بدون وضع
محدودیت های بیشتر بر داده ها ،ترسیم کرد .برای مشاهده این مطلب ،فرم خالصه شده معادله ()9
را می توان به صورت زیر بیان کرد:
()1

1

)B(L)   A0 A0 (L

&

Y  B( L) Y  u

از آنجایی که مقادیر وقفه دار  Yبر بردار اختالل های فرم خالصه شده عمود می باشد ،می توان
به سادگی برآوردهای ) B(Lرا با استفاده از برآورد کننده های حداقل مربعات به دست آورد .بنابراین
با معلوم بودن ) B(Lو  A0می توان عکس العمل های پویای متغیرهای کالن به یک شوک برونزای
سیاست پولی را ترسیم کرد .همچنین معادله ( )9بیان می کند که:
()4

1

OR ut  A0 t

A0u  

مقایسه معادله ( )4با معادله ( )1بیان می کند که اعمال محدودیت بر اثرات متقابل همزمان
متغیرها به اعمال محدودیت بر اثرات متقابل همزمان بین شوک های فرم خالصه شده ،محدود شده
است؛ بدین معنی که فروض مشخص کننده به شکل محدودیت ها بر  A0می باشد که با توجه به
فروضی در باره علیّت عناصر  uوضع می گردد ( .)Gottschalk, 2001بنابراین در اینجا فرم خالصه
شده تابع عکس العمل که از مدل  VARساختاری اقتصاد ایران اخذ شده است ،برآورد می شود .با
فرم خالصه شده تابع عکس العمل می توان اثر پویای شوک برونزای سیاستی بر اقتصاد را بدون وضع
محدودیت های بیشتر بر داده ها تعیین کرد.
 .9-6تعريف متغيرهاي مدل و منبع داده هاي آماري
بر اساس کارهای کالریدا و گرتلر ( ،)Clarida and Gertler, 1997کوان ( )Kwon, 1998و البرونه
( )Elbourne, 2008در مدل  ،SVARدو متغیر برای تعریف وضعیت (بخش واقعی و بخش اسمی)

1. Unidentified
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کشور ،دو متغیر برای در نظر گرفتن شوک های سیاست پولی خارجی ،دو متغیر سیاست پولی (نرخ
بهره و نقدینگی) و متغیرهای قیمت دارایی ها در نظر گرفته می شوند که معموالً قیمت سهام ،قیمت
ارز و قیمت مسکن را که دارای تغییرات سفته بازی زیادی هستند ،شامل می شود .در ایران با توجه
به فعالیت های سفته بازی سکه طال ،این متغیر نیز لحاظ شده است .لذا در این مطالعه از  11متغیر
برای تبیین اقتصاد کالن ایران استفاده می شود .این 11متغیر عبارتندازWCPI, GDP, CPI, { :
.1} MP. RM2, r, SP, HP, GP, ER,
تولید ناخالص داخلی ( )GDPو شاخص قیمت مصرف کنندگان ( ،)CPIوضعیت اقتصاد ایران را
مشخص می کند .شاخص قیمت کاال در جهان ( )WCPIکه برای درنظر گرفتن شوک های عرضه بر
تولید ناخالص داخلی ،و شاخص قیمت کاالهای وارداتی ( )MPبرای کنترل عکس العمل اقتصاد
داخلی به شوک های سیاست پولی خارجی انتخاب شده است ،عوامل مهم خارجی را که اقتصاد ایران
را تحت تأثیر قرار می دهد ،منعکس می سازد .به دلیل عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
و عدم تحرک کامل سرمایه با کشورهای دیگر ،فرض می شود این آثار خارجی از طریق قیمت کاالهای
وارداتی بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد.
نرخ بهره کوتاه مدت ( ،)rحجم حقیقی نقدینگی ( ،)RM2متغیر سیاستی می باشد که به طور
مستقیم یا غیر مستقیم توسط مقامات پولی کنترل می شود .قیمت دارایی ها یعنی نرخ ارز (قیمت
یک واحد دالر به ریال ،)ER-شاخص قیمت سهام ( ،)SPشاخص قیمت مسکن ( )HPو قیمت سکه
طالی بهار آزادی ( )GPمی باشند.
منبع آمار تمامی داده ها بجز قیمت جهانی کاالها و شاخص قیمت سهام ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران است .شاخص قیمت سهام از بورس اوراق بهادار تهران و قیمت جهانی کاالها از نرم افزار
 ifsصندوق بین المللی پول اخذ شده است .برای استفاده از مزیت وقفه های بیشتر مدل از داده های
فصلی استفاده شده است .برای اجتناب از تأثیر تغییرات ساختاری اقتصاد (انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی) بر نتایج مدل  VARساختاری و همچنین محدودیت آمار فصلی برای برخی از داده ها،
محدوده زمانی فصلی  1176-29برای تحقیق انتخاب گردید .الزم به ذکراست که شاخص قیمت
سهام از سال  1167به بعد موجود می باشد
برای تعدیل فصلی متغیر  GDPاز روش تعدیل فصلی میانگین متحرک استفاده شده است.
همچنین به دلیل مساله مانایی ،تمامی متغیرهای فوق بجز متغیر نرخ بهره به صورت تفاضل لگاریتمی
(نرخ رشد) در مدل به کار رفته اند.
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 .9-2آزمون هاي مانايی و تعيين طول وقفه بهينه مدل
آزمون های صورت گرفته توسط آماره دیکی فولر تعمیم یافته ،نشان می دهند که این متغیرها در
سطح اطمینان قابل قبولی مانا هستند .متغیرهای نرخ رشد تولید ،قیمت کاالهای مصرفی (تورم)،
قیمت کاالهای وارداتی ،نرخ ارز ،قیمت مسکن ،نقدینگی واقعی در سطح اطمینان  21درصد و متغیر
رشد قیمت سهام و قیمت سکه طال در سطح معنی داری  21درصد و متغیر نرخ بهره و متغیر نرخ
رشد قیمت کاالهای جهانی در سطح معنی داری  91درصد مانا هستند.
بر طبق آماره شوارتز بیزین که حداکثر صرفه جویی در استفاده از داده ها را دارد ،وقفه  9برای
مدل 11متغیره با قیمت سهام بهینه می باشد .با انتخاب وقفه  ،9قدرت توضیح دهندگی مدل تا 26
درصد باال می رود .برای مدل  6متغیره بدون قیمت سهام ،قیمت مسکن و قیمت سکه طال وقفه 9
بهینه می باشد و با انتخاب آن ،قدرت توضیح دهندگی مدل تا  22درصد باال می رود .در مدل 6
متغیره ،به دلیل وجود نرخ ارز در معادله عرضه پول به عنوان نماینده قیمت دارایی ها ،معادله نرخ ارز
از مدل حذف نشده است.
 .9-9فروض مشخص کننده
برای اینکه مدل مورد بررسی در تحقیق حاضر قابل شناسایی باشد ،ما نیازمند اعمال محدودیت های
کوتاه مدت یا بلند مدت بر روی ضرایب سیستم معادالت ( ) A0هستیم .ایده اساسی فروض مشخص
کننده از کارهای کالریدا و گرتلر ( )Clarida and Gertler, 1997و کوان ( )Kwon, 1998گرفته
شده است .ساختار بازگشتی و معادالت تقاضا و عرضه پول در این مطالعه همانند مطالعه کالریدا و
گرتلر ( )1997و کوان ( )1998می باشد ،با این تفاوت که به جای نرخ وجوه فدرال آمریکا به عنوان
نماینده سیاست پولی جهانی ،از شاخص قیمت کاالهای وارداتی و به جای تولید صنعتی ،از GDP
استفاده شده است.
در مطالعه کالریدا ،ساختار بازگشتی دارای  1متغیر می باشد که متغیر فروش های جزئی (میزان
خرده فروشی) بعد از تولید صنعتی وارد مدل شده ،و برای متغیر حجم پول نیز در اینجا از متغیر ،M2
ولی در مطالعه کالریدا و گرتلر ،از متغیر  M3و در مطالعه کوان ،از متغیر  M1استفاده شده است .با
توجه به اینکه سیاست کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزار سیاستی ،سیاست
اصلی بانک مرکزی ایران می باشد ،بنابراین متغیر  M2برای ایران انتخاب شد .همچنین برای متغیر
نرخ بهره در این مطالعه نرخ بهره کوتاه مدت؛ در حالی که در مطالعه کوان از نرخ بهره عنداامطالبه1
1. Call Rate
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استفاده شده است .ساختار معادالت قیمت دارایی ها در این مطالعه مشابه کار کوان ( )1998می باشد،
با این تفاوت که به دلیل ساختار اقتصاد ایران و نقش سکه بهار آزادی در سبد دارایی ایران ،معادله
قیمت سکه به آن اضافه شده است.

برای تنظیم فروض مشخص کننده ،تقسیم عناصر بردار  Yدر معادله  A0 u  به متغیرهای
کالن اقتصادی و سیاستی مفید می باشد .برای مطالعه سیاست پولی ،متغیرهای سیاستی ،متغیرهایی
درنظر گرفته می شود که بانک مرکزی ممکن است در دوره جاری ،برای مثال در فصل جاری تحت
تأثیر قرار دهد .این تعریف نه تنها ابزار سیاستی مستقیم بانک مرکزی مانند نرخ بهره (در کشورهای
غربی) یا پایه پولی را درنظر می گیرد ،بلکه متغیرهایی مانند نقدینگی را که سیاست پولی به وسیله
آنها به طور غیر مستقیم -در دوره -تأثیر می گذارد ،شامل می شود .التزام دیگر طبقه بندی فوق این
است که متغیرهای غیرسیاستی تنها با وقفه ای به تغییرات متغیرهای سیاستی عکس العمل نشان
می دهند؛ یعنی متغیرهای کالن { }WCPI, GDP, CPI, MPبه تغییرات متغیرهای سیاستی
{ }RM2تنها با وقفه ،عکس العمل نشان می دهند .بنابراین از نظر تشخیص ،تغییرات متغیرهای
کالن نسبت به تغییرات متغیرهای سیاستی برونزا می باشد .همچنین این ساختار بازگشتی 1بیان
می کند که می توان مساله تشخیص معادالت متغیرهای کالن را از مساله تشخیص معادالت
متغیرهای سیاستی جدا کرد .به عبارت دیگر ،می توان از پسماندهای متغیرهای کالن به عنوان
متغیرهای ابزاری برای سایر متغیرها استفاده کرد .لذا فروض مشخص کننده را می توان به صورت
زیر بیان کرد:
* ساختار بازگشتی:

u WCPI   WCPI
u GDP   GDP u WCPI   GDP
u CPI   CPI 1u WCPI   CPI 2 u GDP   CPI
u MP   MP u WCPI   MP
* معادالت تقاضا و عرضه پول ،به ترتیب:

  M 3u   M 2
r

CPI

  M 2u

GDP

  M 1u

RM 2

u

u r   r1u WCPI   r 2 u RM 2   r 3u ER   r
* متغیرهای قیمت دارایی ها:
1. Recursive Structure
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u SP   S1u WCPI   S 2 u GDP   S 3 u CPI   S 4 u r   SP
u HP   H 1u WCPI   H 2 u GDP   H 3 u CPI   H 4 u r   HP
u GP   G1u WCPI   G 2 u GDP   G 3 u CPI   G 4 u r   GP
u ER   E1u WCPI   E 2 u GDP   E 3 u CPI   E 4 u MP   E 5 u RM 2   E 6 u r   E 7 u SP   E 8 u HP   E 9 u GP   ER

که  εها اختالل های ساختاری و  uها پسماندهای فرم خالصه شده معادالت می باشد.
فرض شده است که شاخص جهانی قیمت کاالها و خدمات مصرفی به طور همزمان نسبت به
تغییرات در سایر متغیرها برونزا می باشد .شوک قیمت نفت خام موجب تغییر قیمت واقعی کاالی
جهانی می شود ،لذا در بعضی مطالعات ،شوک قیمت نفت خام به عنوان شوک عرضه وارد مدل
می شود .اما چون ایران خود تولیدکننده نفت خام ،و واردکننده مواد اولیه و واسطه و نهایی از
کشورهای دیگر است ،لذا از شوک  CPIجهانی ( )WCPIمانند مطالعه کوان ( )1229و کالریدا و
گرتلر ( ،)1226به عنوان شوک عرضه استفاده گردید .لذا شاخص قیمت کاالهای جهانی ابتدا در
سیستم قرار می گیرد .همچنین فرض شده است که متغیرهای کالن ،تنها با وقفه به تغییرات
متغیرهای سیاستی عکس العمل نشان می دهند .تولید ممکن است در طول زمان به تغییرات نرخ
بهره عکس العمل نشان دهد ،اما به دلیل هزینه های تعدیل و سایر عوامل ،بالفاصله عکس العمل
نشان نمی دهد .با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای،
شوک خارجی ابتدا بر تولید و واردات وارد می شود .لذا در معادله تولید ناخالص داخلی و شاخص
قیمت کاالهای وارداتی ،پسماند شاخص جهانی قیمت کاالها و خدمات مصرفی وارد شده است .بعد
از تأثیر شوک خارجی بر تولید ناخالص داخلی و تغییر آن ،مابقی اثر شوک با تغییر قیمت ها تعدیل
می یابد .بنابراین ،در معادله شاخص قیمت کاالهای مصرفی ،پسماندهای شاخص جهانی قیمت کاالها
و خدمات مصرفی و تولید ناخالص داخلی وارد شده است.
معادله عرضه پول ،فروض به کار رفته در اطالعات همزمان را آشکار می سازد که بانک مرکزی از
آنها استفاده می کند تا نقدینگی اقتصاد را تنظیم کند .فرض شده است که تثبیت قیمت ها ،هدف
اصلی بانک مرکزی می باشد و مقامات پولی به هر خبری درباره فشار تورمی عکس العمل نشان
می دهند؛ بویژه فرض شده است که مقامات پولی نقدینگی را (از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر
ابزار) در عکس العمل به تغییرات میزان حجم پول در اقتصاد ( )M2و نرخ ارز (به عنوان نماینده قیمت
دارایی ها) و قیمت جهانی کاالها (به عنوان شوک عرضه) تعدیل می کنند .البته این فرض بر پایه
فرض دیگری است که اطالعات این متغیرها در طول دوره در اختیار مقامات پولی می باشد .تغییرات
در قیمت جهانی کاالها و خدمات مصرفی می تواند تقریبی از شوک تورمی عرضه و تغییرات نرخ ارز
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می تواند تقریبی از فشارهای تورمی آینده باشد .همچنین مقامات پولی هنگامی که مشاهده کنند
حجم پول در اقتصاد به شدت افزایش می یابد ،فشارهای تورمی را به طور جدی در نظر می گیرند.
معادله تقاضای پول ،تقاضا برای ترازهای حقیقی پول را با تولید حقیقی و نرخ بهره اسمی مرتبط
می سازد .همچنین نرخ رشد قیمت مصرف کننده به عنوان جایگزینی از تورم انتظاری در معادله
تقاضای پول وارد شده است.
همچنین فرض شده است که قیمت سهام ،قیمت مسکن و سکه ،نه تنها به طور همزمان به
تغییرات عناصر بنیادی اقتصاد ،بلکه به هزینه سایه ای وجوه یعنی نرخ بهره کوتاه مدت نیز
عکس العمل نشان می دهند؛ یعنی با این معادالت ،قیمت دارایی ها می توانند در طول یک فصل به
سیاستی فوراً عکس العمل نشان دهند .این فرم معادله برای قیمت دارایی ها مشابه مطالعات دیگر
درباره قیمت دارایی ها می باشد .برای مثال ،استرکن ( )Sterken, 2003معادله پسماند قیمت مسکن
را تابع پسماندهای تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره و شوک قیمت مسکن قرار داده است .همچنین
البرونه ( )Elbourne, 2008پسماند قیمت واقعی مسکن را تابع پسماندهای قیمت جهانی کاالها،
قیمت کاالهای داخلی ،حجم پول و نرخ بهره درنظر گرفته است.
سرانجام ،تغییرات نرخ ارز می تواند توسط تغییرات سایر متغیرها در سیستم تحت تأثیر قرار گیرد.
از آنجایی که نرخ ارز به عنوان قیمت دارایی در مدل قرار گرفته ،همانند قیمت سایر دارایی ها تابع
متغیرهای نرخ بهره ،نرخ رشد شاخص جهانی قیمت کاالها و خدمات مصرفی ،نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی و نرخ تورم داخلی می باشد؛ اما از آنجایی که در معادله عرضه پول به عنوان نماینده قیمت
دارایی ها استفاده شده ،بنابراین در معادله نرخ ارز ،نرخ رشد قیمت مسکن ،سهام و سکه طال نیز وارد
گردیده ولذا بر معادله نرخ ارز هیچ محدودیتی اعمال نشده است.
 .9-4آزمون هاي تشخيصی
آزمون های تشخیصی برازش صحیح مدل های  SVARده متغیره و هفت متغیره در جدول  1آورده
شده است .با توجه به جدول  1مشخص می باشد که در وقفه های بهینه انتخاب شده دو مدل ،ضرایب
دو مدل برآورد شده در آزمون های تشخیصی رد نمی شوند.
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جدول .6آزمون هاي تشخيصی
مدل  11( SVARمتغیره) با وقفه 9
آزمون

خودهمبستگی
پورتمن

خودهمبستگی
بروش-گادفری

غیرنرمال بودن
جارکو -برا

ARCH-LM

آماره تخمینی

171/91

41/9

1/11

171/71

احتمال

1/14

1/42

1/16

1/91

ناهمسانی واریانس

مدل  6( SVARمتغیره) با وقفه 9
آماره تخمینی

411/41

96

1/99

احتمال

1/12

1/19

1/14

فرضیه صفر زمانی رد می شود که احتمال مربوطه کمتر از  1/11باشد.

 .4برآورد مدل و نتايج
برای بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران ،عکس العمل تولید
ناخالص داخلی به شوک ها را در دو حالت مدل همراه به قیمت دارایی ها و مدل بدون قیمت دارایی ها
برآورد کرده و با هم مقایسه می کنیم .مابه التفاوت دو حالت فوق ،اهمیت کانال ترازنامه را نشان
می دهد ( .)Kwon, 1998در واقع تفاوت بین مدل با قیمت دارایی ها و مدل بدون قیمت دارایی ها،
نشان دهنده تأیید وجود اثرات توزیعی مدنظر دیدگاه اعتبار است که در دیدگاه پولی و سنتی
کالسیک ها مورد غفلت قرار می گیرد .این اثرات توزیعی از کانال ترازنامه و تغییرات قیمت دارایی ها
نشات می گیرند که توسط برنانکه و گرتلر ( ،)Bernanke & Gertler 1989اولینر و رودبوش
( ،)1227گرتلر و گیلچریست ( )1224و برنانکه ،گرتلر و گلچریست ( & Bernanke, Gertler,
 )Gilchrist 1998و میشیکین ( )Mishkin, 2001مورد تأکید قرار گرفته است .لذا تفاوت معنی دار
بین مدل با قیمت دارایی های و مدل بدون قیمت دارایی ها ،تأیید کانال ترازنامه و وجود اثرات توزیعی
می باشد .از این رو ،مدل  11 SVARمتغیره برای دوره  1167-29و مدل  6 SVARمتغیره (بدون
متغیرهای قیمت سهام ،قیمت مسکن و سکه طال) برای دوره  1176-29برآورد گردید .سپس اثر
شوک های پولی (حجم حقیقی نقدینگی و نرخ بهره -شوک های  1و  )7و شوک قیمت ها (قیمت
کاالها در ایران و قیمت کاالهای وارداتی -شوک های 1و  )4و شوک نرخ ارز (شوک  6در مدل 6
متغیره و شوک  11در مدل  11متغیره) بر تولید ناخالص داخلی در مدل های  11 SVARمتغیره
محاسبه شد و با اثر این شوک ها با مدل  6 SVARمتغیره مقایسه گردید .مابه التفاوت اثر شوک ها
در مدل همراه با قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) با مدل بدون قیمت دارایی ها (مدل  6متغیره)،
میزان اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار را نشان می دهد.
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 .4-6بررسی اهميت کانال ترازنامه از طريق نمودارهاي عکس العمل ضربه اي
نمودار  ،1اثر شوک قیمت مصرف کننده را بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل  11و  6متغیره نشان
می دهد .همان طور که نمودار  1نشان می دهد ،اثر شوک قیمت مصرف کننده بر تولید ناخالص
داخلی در حالت وجود قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت زیادی با مدل بدون قیمت دارایی ها
(مدل  6متغیره) دارد .بنابراین ،اول ،با افزودن قیمت دارایی ها به مدل ،عکس العمل های پویای تولید
به شوک قیمت مصرف کننده تغییر می کند .دوم ،بعد از شوک قیمت مصرف کننده که باعث تغییر
قیمت مسکن ،قیمت سکه طال و نرخ ارز می شود ،اثر شوک فوق بر نوسانات تولید ب طور قابل توجهی
تشدید می شود.
نمودار .6عکس العمل ضربه اي توليد ناخالص داخلی به شوک قيمت مصرف کننده

نمودار ،9اثر شوک قیمت کاالهای وارداتی را بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل  11و  6متغیره
نشان می دهد .همانطور که نمودار  9نشان می دهد اثر شوک قیمت کاالهای وارداتی بر تولید ناخالص
داخلی در حالت وجود قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت اندکی با مدل بدون قیمت دارایی ها
(مدل  6متغیره) دارد . .بنابراین ،با افزودن قیمت دارایی ها به مدل عکس العمل های پویای تولید به
شوک قیمت کاالهای وارداتی تغییر می کند.
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نمودار .2عکس العمل ضربه اي توليد ناخالص داخلی به شوک قيمت کاالهاي وارداتی

نمودار ،1اثر شوک نقدینگی را بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل  11و  6متغیره نشان می دهد.
همان طور که نمودار  1نشان می دهد ،اثر شوک نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی در حالت وجود
قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت زیادی با مدل بدون قیمت دارایی ها (مدل  6متغیره) دارد.
بنابراین ،اول ،با افزودن قیمت دارایی ها به مدل ،عکس العمل های پویای تولید به شوک نقدینگی
تغییر می کند .دوم ،بعد از شوک نقدینگی که باعث تغییر قیمت مسکن ،قیمت سکه طال و نرخ ارز
می شود ،اثر شوک فوق بر نوسانات تولید به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
نمودار .9عکس العمل ضربه اي توليد ناخالص داخلی به شوک نقدينگی
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نمودار ،4اثر شوک نرخ بهره را بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل  11و  6متغیره نشان می دهد.
همان طور که نمودار  4نشان می دهد ،اثر شوک نرخ بهره بر تولید ناخالص داخلی در حالت وجود
قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت زیادی با مدل بدون قیمت دارایی ها (مدل  6متغیره) دارد.
بنابراین ،اول ،با افزودن قیمت دارایی ها به مدل ،عکس العمل های پویای تولید به شوک نرخ بهره
تغییر می کند .دوم ،بعد از شوک نرخ بهره که باعث تغییر قیمت مسکن ،قیمت سکه طال و نرخ ارز
می شود ،اثر شوک فوق بر نوسانات تولید به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
نمودار .4عکس العمل ضربه اي توليد ناخالص داخلی به شوک نرخ بهره

نمودار ،1اثر شوک نرخ ارز را بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل  11و  6متغیره نشان می دهد.
همان طور که نمودار  1نشان می دهد ،اثر شوک نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در حالت وجود
قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت زیادی با مدل بدون قیمت دارایی ها (مدل  6متغیره) دارد
و اثر شوک فوق بر نوسانات تولید به طور قابل توجهی تشدید می شود.
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نمودار .5عکس العمل ضربه اي توليد ناخالص داخلی به شوک نرخ ارز

همان طور که نمودارهای  1تا  1نشان می دهند ،اثر شوک های قیمت مصرف کننده ،قیمت
کاالهای وارداتی ،حجم حقیقی نقدینگی حقیقی ،نرخ بهره و نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در حالت
وجود قیمت دارایی ها (مدل  11متغیره) ،تفاوت زیادی با حالت عدم وجود قیمت دارایی ها (مدل 6
متغیره) در مدل دارد .بنابراین ،اول ،با افزودن قیمت دارایی ها به مدل ،عکس العمل های پویای تولید
به شوک های فوق تغییر می کند .دوم ،بعد از وارد شدن شوک های فوق -که باعث تغییر قیمت
مسکن ،قیمت سکه طال و نرخ ارز می شود -اثر شوک های فوق بر نوسانات تولید به طور قابل توجهی
تشدید می شود .لذا این امر ،تأییدی در جهت وجود کانال شتاب دهنده مالی دیدگاه اعتبار در ایران
ارائه می دهد .این نتیجه ،اخطاری به بانک مرکزی می دهد که سیاست های کنترل قیمت ها یا
کاهش رشد نقدینگی ،اثر منفی بر تولید با کاهش ارزش رهنی دارایی های وام گیرندگان
(سرمایه گذاران) در اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت .این نتیجه ،موافق شرایط بازار پول در ایران در
وضعیت کنونی می باشد .سیاست های کنترل نقدینگی مقامات پولی در سالهای  1129و 1121
گرچه در تثبیت قیمت ها موفق بوده ،اما شرایط رکودی همچنان پابرجا مانده است.
 .4-2بررسی اهميت کانال ترازنامه از طريق محاسبه اثرات شوک ها بر نوسانات توليد
جداول  9و  ،1اثر شوک های (یک انحراف معیار تغییر در) قیمت مصرف کننده ،قیمت کاالهای
وارداتی ،نقدینگی ،نرخ بهره و نرخ ارز را بر نوسانات تولید ناخالص داخلی ،به ترتیب در مدل 11
متغیره (با وجود قیمت دارایی ها) و مدل  6متغیره (بدون قیمت دارایی ها) نشان می دهد .همان طور
که مشاهده می شود ،مجموع تأثیر شوک های فوق در  2دوره (از دوره  9تا  )11در مدل  11متغیره،
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 -1/1991می باشد؛ در حالی که مجموع تأثیر شوک های فوق در مدل  6متغیره 1/7196 ،می باشد،
که نشان دهنده این است که شوک های منفی فوق در مدل  11متغیره (با لحاظ قیمت دارایی ها)
دارای اثرات رکودی می باشد ،ولی در مدل  6متغیره (بدون درنظر گرفتن قیمت دارایی ها) اثرات
رکودی ندارند .لذا فرضیه تحقیق را نمی توان رد کرد و کانال ترازنامه ،نقش مهمی در انتقال
شوک های پولی (با تأثیر بر حجم حقیقی نقدینگی) به متغیرهای حقیقی در مکانیسم انتقال پولی
ایران ایفا می کند.
جدول .2محاسبه اثر شوک هاي وارده بر نوسانات توليد ناخالص داخلی در مدل  61متغيره
جمع

شوک نرخ
ارز

شوک نرخ
بهره

شوک
نقدینگی

شوک قیمت
کاالهای وارداتی

شوک
قیمت

دوره

-131119

131911

-136969

-131492

-131617

-139119

9

-131721

131911

-136969

-131492

-131617

-139119

1

937914

137961

131619

139976

-131971

139749

4

131921

-131219

134911

-139199

139491

137211

1

-931997

-131291

-132111

-134197

131714

-131196

7

134719

-131119

-131116

139961

-131761

-134112

6

936411

131121

131119

134117

131964

139411

9

931994

139911

131192

-131169

131211

-131111

2

-131191

-139171

-131712

131217

-131169

-134199

11

-131991

-136977

-131911

131411

-131419

139199

جمع

مأخذ :محاسبات تحقیق
نتایج بیانگر این است که قیمت دارایی ها در ایران مطابق دیدگاه اعتبار ،نقش تشدیدکننده آثار
سیاست های پولی را ایفا می کند .نقش تشدیدکننده قیمت دارایی ها بویژه در سیاست پولی انقباضی
تعیین کننده می باشد .با کاهش قیمت دارایی ها بعد از اجرای سیاست پولی انقباضی ،ارزش ترازنامه
بنگاه ها کاهش یافته و در نتیجه ،قدرت وام گیری بنگاه ها به دلیل کاهش ارزش وثیقه بنگاه ها نزد
بانک ها کاهش می باید .لذا سرمایه گذاری بیش از حد مورد انتظار طرفداران دیدگاه پولی ،کاهش
می یابد و ممکن است در کنار آثار تثبیت قیمت ها ،آثار رکودی هم به جا بگذارد.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات خارجی مانند کوان ( )Kwon, 1998و کاپان و میونو ( Kapan
 )and Minoiu, 2013و مطالعات داخلی مانند کمیجانی و علی نژاد مهربانی ( )1121و رضایی و
جلیلی ( )1121از لحاظ اهمیت دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی همسو می باشد ،اما با مطالعه
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کشاورز حداد و مهدوی ( )1194از لحاظ اهمیت کانال قیمت سهام همسو نمی باشد .این نتیجه
موافق با مطالعه مهرگان و دلیری ( )1129می باشد که به این نتیجه رسیده اند که بروز شوک پولی
باعث بروز نااطمینانی کاهش بازدهی انتظاری در بخش مولد خواهد شد ،و این زنجیره حوادث ،سبب
رکود در بخش تولید حقیقی و غیرنفتی اقتصاد و به واسطه آن ،کاهش اشتغال می شود.
جدول .9محاسبه اثر شوک هاي وارده بر نوسانات توليد ناخالص داخلی در مدل  9متغيره
جمع
1374169
-131119
-137991
1361174
9371612
-137714
1361911
-131961
-131124
1371972

شوک نرخ
ارز
-139914
-131111
-131499
1391191
-131621
-13144
-131141
1399167
-1316
-131111

شوک نرخ
بهره
1361699
-139441
-136219
1361912
1396619
-131216
-131917
-139162
131121
1311649

شوک
نقدینگی
1119776
1341911
-132219
-137111
1311111
1317147
1374772
-13491
-131197
1361211

شوک قیمت
کاالهای وارداتی
13611719
-1394191
13161916
13119411
1314761
--93119199
-13971974
13991149
13226424
13111291

شوک قیمت

دوره

-1311916
-1311922
-139697
13426149
-1311727
-1396111
13219491
-1399911
-1311412
-1366716

9
1
4
1
7
6
9
2
11
جمع

مأخذ :محاسبات تحقیق
 .5جمع بندي نتايج
برای بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران ،عکس العمل تولید
ناخالص داخلی به شوک های پولی (حجم حقیقی نقدینگی و نرخ بهره) و شوک قیمت ها (قیمت
کاالها در ایران و قیمت کاالهای وارداتی) و شوک نرخ ارز ،در دو حالت مدل همراه به قیمت دارایی ها
(مدل  11 SVARمتغیره برای دوره  )1167-21و مدل بدون قیمت دارایی ها (مدل 6 SVAR
متغیره بدون متغیرهای قیمت سهام ،قیمت مسکن و سکه طال برای دوره  )1176-29برآورد و با هم
مقایسه گردید.
نتایج مدل نشان داد که اثر شوک های قیمت مصرف کننده ،قیمت کاالهای وارداتی ،حجم
حقیقی نقدینگی ،نرخ بهره و نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در حالت وجود قیمت دارایی ها
(مدل 11متغیره) ،تفاوت زیادی با حالت عدم وجود قیمت دارایی ها (مدل6متغیره) در مدل دارد.
مجموع تأثیر شوک های فوق در  2دوره (از دوره  9تا  )11در مدل  11متغیره -1/1991 ،می باشد؛
در حالی که مجموع تأثیر شوک های فوق در مدل  6متغیره 1/7196 ،می باشد که نشان دهنده این
است که اثرات رکودی شوک های فوق در مدل  11متغیره بسیار بیشتر از مدل  6متغیره است .لذا
فرضیه تحقیق رد نمی گردد .این نتیجه ،تأییدی در جهت وجود کانال شتاب دهنده مالی دیدگاه
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اعتبار در ایران ارائه می دهد و این اخطار را به بانک مرکزی می دهد که سیاست های کنترل قیمت ها
با کاهش رشد نقدینگی ،اثر منفی بر تولید با کاهش ارزش رهنی دارایی های وام گیرندگان
(سرمایه گذاران) در اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت .نتیجه فوق ،موافق شرایط بازار پول در ایران
در وضعیت کنونی می باشد .سیاست های کنترل نقدینگی مقامات پولی در سالهای  1129و 1121
گرچه در تثبیت قیمت ها موفق بوده ،اما شرایط رکودی همچنان پابرجا مانده است.
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منابع و مآخذ
رضایی ،ابراهیم و زهرا جلیلی ( .)1121نگرشی بر تأثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات نظام بانکی
در اقتصاد ایران .فصلنامه پول و اقتصاد ،شماره ،6بهار.172-911 :
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