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چکیده
با توجه به شرایط اقتصادی کشورها ،بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاستهای پولی،
نهتنها به اطالعات مربوط بهکل اقتصاد تکیه میکند ،بلکه بهدقت شرایط بخشهای مختلف
را نیز موردتوجه قرار میدهد .هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخشهای مختلف اقتصادی از
شوک پولی در اقتصاد ایران است .ازاینرو با استفاده از  512متغیر دادههای سریهای زمانی،
طی دوره  10:9631تا  1092631با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیمیافته عاملی
( )FAVARاین ارتباط بررسیشده است .نتایج بیانگر آن است که ارزشافزوده بخشهای
مختلف تولیدی ،در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند .بهطوریکه
گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به
شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمیدهد.
با توجه به تاثیر متفاوت بخشهای مختلف اقتصادی ،بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام
سیاستگذاری پولی باید واکنش همه بخشها را مدنظر قرار دهد تا برنامهریزیهای دقیقتری
در اقتصاد ملی داشته باشد.
واژههای کلیدی :سیاستهای پولی ،مدل خود رگرسیون برداری تعمیمیافته عاملی ،واکنش
بخشهای مختلف ،مکانیسم انتقال پولی
طبقهبندی .E50 ،E40 ،C30 :JEL

 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه سیستان و بلوچستان است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف...

 -1مقدمه
به دلیل اتکا ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات شدید این درآمدها ،اقتصاد کشور با
بحرانهای جدی مواجه بوده است .لزوم گریز از صادرات تکمحصولی و رهایی از مشکالت
ناشی از آن ،ایجاد تنوع در محصوالت صادراتی ،تامین ارز جهت سرمایهگذاری و افزایش
سهم در تجارت جهانی و بازارهای بینالمللی ،اهمیت صادرات غیرنفتی را بهوضوح نشان
میدهد .اصوال الزمه شکلگیری یک بخش قوی در بلندمدت ،اتخاذ سیاستهای مناسب
است .این سیاستها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمیتواند عملی شود.
ابزارهای سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اهرمهایی هستند
که کشورها مورداستفاده قرار میدهند .بهطور خاص سیاستهای پولی در حیطه اهداف
کالن اقتصادی ،به دنبال تثبیت قیمتها ،تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا
نقدینگی هستند .در همین راستا ،سیاستگذاران پولی برای هدایت موفق سیاستهای
خود ،باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند .بررسی سازوکار
انتقال پولی میتواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید.
اعمال سیاست پولی میتواند آثار نابرابر در بخشهای مختلف و بهتبع آن آثار نامتوازن بر
زندگی افراد مرتبط با این بخشها بگذارد .بخشهایی از اقتصاد که در آن بهطور نسبی
اندازه بنگاهها کوچکتر است ،وابستگی بیشتری به منابع و تسهیالت بانکی جهت تامین
سرمایههای موردنیاز خود دارند .در مقابل ،بنگاههای بزرگتر که دسترسی بیشتری به
سایر بازارها و ابزارهای مالی دارند ،کمتر تحت تاثیر پیامدهای ناشی از سیاست پولی قرار
خواهند گرفت .بر این اساس با توجه به تفاوت بخشها از حیث ویژگیهای ذکرشده،
انتظار میرود اندازه و سرعت واکنش بخشهای اقتصادی به سیاست پولی متفاوت باشد.
با توجه بهضرورت اعمال سیاست پولی ،اطالع از آثار جانبی این سیاستها جهت جبران
آثار منفی آنها ضروری است.
با توجه به آنچه ذکر شد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر شوک پولی بر بخشهای
مختلف اقتصادی در ایران است .ازاینرو با استفاده از دادههای سریهای زمانی بانک
مرکزی و در قالب یک الگوی خود رگرسیون برداری تعمیمیافته عاملی  FAVARاین
ارتباط موردبررسی قرار میگیرد .بر اساس سازماندهی مباحث مقاله ،در بخش دوم مبانی
نظری در مورد مکانیسمهای انتقال پولی ارائه خواهد شد .در بخش سوم به مهمترین
مطالعات تجربی انجامشده در این رابطه اشاره می شود .در بخش چهارم مدل تحقیق و
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تکنیک تخمین معرفی خواهد شد .بخش پنجم به ارائهی نتایج و تجزیهوتحلیل یافتههای
تحقیق اختصاصیافته است و در خاتمه نتیجهگیری مباحث ارائه میشود.

-2ادبیات تحقیق
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 تاثیر بر بازارهای مالی (پول و دارایی) شروعشده و به تغییر سطح عمومی
قیمتها یا بهطور مشخصتر ،تورم میانجامد .به اعتقاد میشکین )1992( 1مکانیسم انتقال
پولی دربرگیرنده کانالهایی نظیر کانال نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت (سایر) داراییها و کانال
اعتبار است .فرآیند انتقال ،چگونگی واکنش اقتصاد به یک تکانه یا شوک را شرح میدهد.
اگر شوک موردنظر یک تکانه پولی باشد آنگاه فرآیند انتقال ،همان مکانیسم انتقال پولی
است که چگونگی واکنش اقتصاد به آن را توصیف میکند.
 -1-2مکانیسم انتقال سیاستهای پولی
در تحلیلهای تجربی مربوط به اثرات سیاست پولی درباره مکانیسم اثرگذاری سیاست
پولی نظریه قابل اتکایی وجود ندارد ،به همین دلیل برنانکی و گرتلر )1992( 5از مکانیسم
انتقال سیاست پولی بهعنوان «جعبه سیاه »0یادکردهاند .مکانیسم انتقال پولی از دو نظر
حائز اهمیت است .اول ،به منظور ارزیابی وضعیت و ایستایی سیاست پولی در نقطهای
خاص از زمان ،فهم و درک اینکه سیاست پولی از چه طریق اقتصاد را تحت تاثیر قرار
میدهد ضروری است .دوم ،بهمنظور تصمیمگیری در مورد چگونگی تنظیم ابزارهای
سیاست پولی ،مقامات و سیاستگذاران پولی باید ارزیابی دقیق و درستی از زمان و نحوه
اثرگذاری سیاستهایشان روی اقتصاد داشته باشند .ارزیابی دقیق آثار سیاستهای پولی
نیازمند اطالع از چگونگی و میزان اثرگذاری این سیاستها بر سطح فعالیتهای واقعی
اقتصاد و تورم است (بووین و همکاران.)5313 ،1
بنابراین این پرسش مطرح میشود که تحت چه مکانیسمی و از طریق چه کانالهایی ،آثار
سیاست پولی در اقتصاد اشاعه مییابد و بهتبع آن تولید و تورم متأثر میشود؟ بر اساس
کار بووین و همکاران ( ،)5313مکانیسم انتقال پول را به دو نوع اصلی تقسیمشده است6
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کانالهای نئوکالسیک که در آن بازارهای مالی کامل است و کانالهای غیر نئوکالسیک
که شامل بازارهای مالی ناقص است که معموال از آن بهعنوان دیدگاه اعتباری نامبرده
میشود .شکل شماره ( )1مکانیسمهای مختلف اشاعه آثار سیاستهای پولی بر اقتصاد را
نشان میدهد.
کانال نرخ بهره
کانال های مبتنی بر
سرمایه گذاری
کانال  qتوبین

اثرات ثروت
اثرات جانشینی
موقتی
کانال نرخ ارز
کانال وام دهی
بانکی

کانال های مبتنی بر
مصرف

کانال های نئوکالسیک

مکانیزیم های انتقال

کانال های مبتنی بر تجارت
بین المللی
کانال های غیر
نئوکالسیک

کانال ترازنامه

شکل ( :)1مکانیسمهای انتقال پولی
منبع 6بووین و همکاران5313 ،

- 1-1-2کانالهای نئوکالسیک
کانالهای سنتی انتقال سیاست پولی بر مدلهای اصلی سرمایهگذاری ،مصرف و رفتار
تجارت بینالمللی توسعهیافته در طول اواسط قرن بیستم ساختهشده است 6مدل
نئوکالسیک مبتنی بر سرمایهگذاری از یورگنسن )19:0( 1و توبین)19:9( 5؛ مدل مبتنی
بر چرخه زندگی/درآمد دائمی از مصرف برومبرگ و مودیگلیانی ،)1921( 0آندو و
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مودیگلیانی )19:0( 1و فریدمن )1922( 5و مدلهایی از نوع  IS-LMبینالمللی از موندل0

( )19:0و فلمینگ )19:5( 1است.
الف) کانالهای مبتنی بر سرمایهگذاری
کانال نرخ بهره متداولترین مکانیسم انتقال سیاست پولی است .اثر نرخ بهره شیوه اساسی
در مکانیسم انتقال سیاست پولی از دیدگاه کینزینها است .در اقتصاد بسته با دستمزدهای
اسمی و قیمت های چسبنده ،تغییرات در عرضه پول از طریق کانال نرخ بهره بر تقاضای
کل یا تولید واقعی اثر میگذارد .این دیدگاه که بر مبنای نظریه سنتی کینز است ،توسط
برخی از محققان همچون تیلور )1992( 2موردحمایت قرارگرفته و از آن بهعنوان بخش
کلیدی مکانیسم انتقال یادشده است .فرایند اثرگذاری از طریق کانال نرخ بهره بدینصورت
است که با اعمال سیاست پولی انقباضی ،حجم پول ،کاهشیافته و در مقابل نرخ بهره
افزایش مییابد ،افزایش نرخ بهره موجب گرانتر شدن سرمایهگذاری میشود و لذا
سرمایهگذاری کاهشیافته و کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تولید واقعی خواهد شد
(کری لووا.)5335 ،:
دومین کانال از کانالهای مبتنی بر سرمایهگذاری ،تئوری  qتوبین است .در این کانال
مکانیسمی سیاست پولی از طریق تاثیری که بر مجموع بدهیهای ترازنامه دارد ،قادر است
بر اقتصاد مؤثر باشد .زمانی که  qمحاسبهشده بزرگتر از یک باشد ،انگیزه بسیاری برای
سرمایهگذاری وجود خواهد داشت .بهعبارتدیگر ،مقدار  qباال نشانه ارزشمندی فرصت-
های سرمایهگذاری و رشد بنگاهها است .از سوی دیگر ،زمانی که  qکم باشد بنگاهها کاالی
سرمایهای جدید را خریداری نمیکنند ،زیرا ارزش بازاری بنگاهها نسبت به هزینه سرمایه
پایینتر است (میشکین.)1992 ،
ب) کانالهای مبتنی بر مصرف
کانال دیگر در خصوص انتقال پولی مربوط به اثر ثروت در تابع مصرف است .این نگرش
برای اولین بار توسط برومبرگ و مودیگلیانی ( )1921توسعهیافته و بعدها توسط آندو و
مودیگلیانی ( )19:0تکمیلشده است .در مدل چرخه زندگی پسانداز و مصرف ،مخارج
1
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مصرفی بهوسیله منابع استخراجشده توسط مصرفکننده در دوره زندگی خود تامین می-
شود که این منابع شامل سرمایه انسانی ،سرمایه حقیقی و ثروت مالی است .یکی از
مهمترین بخشهای ثروت مالی نیز ارزش سهام و داراییهای افراد است .زمانی که قیمت
داراییها و سهام کاهش مییابد ارزش ثروتهای مالی افراد کاهش مییابد ،درنتیجه منابع
مصرفی فرد در دوره زندگی کاهش خواهد یافت .روشن است که فرد حاضر مخارج مصرفی
خود را نیز در طول دوره زندگی کاهش میدهد.
اثرات جایگزینی موقتی دومین کانال مبتنی بر مصرف است .در این کانال ،تغییر در نرخ
بهره کوتاهمدت شیب مشخصات مصرف را تغییر میدهد ،بهطوریکه نرخ بهره پایین،
مصرف باالتر را القا میکند (بووین و همکاران.)5313 ،
ج) کانالهای مبتنی بر تجارت بینالمللی
در یک اقتص اد باز و دارای ارتباط با دنیای خارج ،سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز ،در
حالتی که دستمزدهای اسمی و قیمتها چسبنده هستند ،بر تولید واقعی اثر میگذارد.
این کانال بهصورت ضمنی شامل اثر نرخ بهره نیز است ،فرایند اثرگذاری بدینصورت است
که سیاست پولی انقباضی منج ر به کاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را
افزایش میدهد (میشکین .)1992 ،افزایش نرخ بهره ،جذابیت سپردهگذاری در داخل
کشور را نسبت به خارج کشور افزایش داده و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و درنتیجه
پول داخلی با کاهش نرخ ارز تقویت میشود ،کاهش نرخ ارز و بهعبارتیدیگر ،افزایش
ارزش پول داخلی ،موجب گرانتر شدن کاالهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی
شده و بدین ترتیب خالص صادرات کشور کاهش مییابد و به دنبال آن ،تولید واقعی نیز
کم میشود (کری لووا.)5335 ،
 -2-1-2کانالهای غیر نئوکالسیک (دیدگاه اعتباری)
کانالهای که به دلیل نقص در بازار (بهغیراز آنانی که در ارتباط با دستمزد اسمی و
چسبندگی قیمت است) مکانیسمهای انتقال غیرنئوکالسیک نامیده میشوند .چنین
کانالهایی میتواند هم از دخالت دولت در بازار و یا از طریق نواقص در بازارهای خصوصی،
مانند اطالعات نامتقارن و یا از تقسیمبندی بازار که منجر به موانعی در عملکرد بازارهای
مالی کارآمد میشود ،به وجود میآیند .در مکانیسمهای انتقال غیرنئوکالسیک ،بانک نقش
ویژهای در فرآیند انتقال بازی میکند به دلیل اینکه وامهای بانکی جانشین ناقص برای
دیگر منابع مالی است (بووین و همکاران.)5313 ،
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در چارچوب کانال وامدهی بانکی ،فرض میشود که اعتبارات بانکی منبع اصلی تامین
مالی بنگاههای کوچک و متوسط هستند ،حالآنکه بنگاههای بزرگ میتوانند بهطور
مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه ،به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند.
بر اساس کانال وامدهی بانکی ،اعمال یک سیاست پولی انقباضی موجب کاهش سپردههای
بانکی شده و بهتبع آن ،اعتبارات بانکی کاهش مییابد و دسترسی به منابع بانکی دشوارتر
میشود و هزینه تامین سرمایه بنگاههای کوچک افزایش مییابد .در مقابل ،بنگاههای
بزرگتر که دسترسی بیشتری به سایر بازارها و ابزارهای مالی دارند کمتر تحت تاثیر
پیامدهای ناشی از سیاست پولی قرار خواهند گرفت (میشکین.)1992 ،
کانال ترازنامه ،دیدگاه وسیعتری از مکانیسم کانال اعتباری ارائه میدهد ،چراکه خود را
محدود به کانال وامدهی بانکی نمیکند .درواقع ناهمگنی موقعیت مالی وامگیرندگان،
آنها را بهسوی منابع مالی خارجی مختلفی هدایت میکند و کیفیت ترازنامه این
وامگیرندگان ،بر ساختار مالی آنها اثر میگذارد .بر این مبنا ،سیاست پولی انقباضی ،به
چند طریق موجب تضعیف ترازنامه وامگیرندگان میشود 6اوال باعث تضعیف موقعیت مالی
بنگاه میشود (از طریق کاهش ارزش وثیقههای وامگیرندگان و ارزش خالص بنگاه ،)1دوما
خالص جریان وجوه 5را کاهش میدهد و سوما افزایش نرخ بهره ،با فرض اینکه بدهیهای
بنگاه دارای نرخهای بهره کوتاهمدت یا نرخ بهره شناور باشد ،باعث افزایش مخارج بهرهای
میشود .راه چهارم تضعیف ترازنامه وامگیرندگان به دلیل اعمال سیاست پولی انقباضی
است که مسئله انتخاب ناسازگار 0را برای وامدهندگان افزایش میدهد و بدین ترتیب
وامدهی کاهش مییابد .سیاست پولی انقباضی سبب کاهش مقدار قیمت سهام میشود،
در ادامه مقدار ثروت خالص بنگاهها و نیز مقدار مخارج سرمایهگذاری و ستاده کل را
کاهش میدهد ،زیرا در این شرایط مسئله انتخاب ناسازگار و مخاطرات اخالقی 1افزایش
مییابد .همچنین ،کاهش ارزش خالص بنگاهها آنها را متمایل به این میکند که خود را
متعهد به طرحهای سرمایهگذاری ریسک دار بنمایند و این امر خود موجب افزایش مسئله
مخاطرات اخالقی میشود (کری لووا .)5335 ،فرآیند تبیین شده در کانال ترازنامهای
اذعان دارد ازآنجاکه بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ با هزینههای واسطهای
1

Net Worth
Cash Flow
3
Adverse- Selection
4
Moral- Hazard
2
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باالتری برای گرفتن وام مواجهاند ،بنابراین نوسانهای اقتصادی دارای اثر بزرگتری بر
سرمایهگذاری بنگاههای کوچک در مقایسه با سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ خواهد بود
(برنانکی و گرتلر 1989 ،و لنسینک و استرکن.)5335 ،1

 -3پیشینه تحقیق
اولین مطالعات در مورد سازوکار انتقال پولی در سطوح بخشی توسط برنانکی و گرتلر
( )1992انجامگرفته است؛ آنها برای نشان دادن تاثیر متفاوت سیاستهای پولی بر اجزای
هزینه نهایی از مدل  VARاستفاده کردهاند .نتایج مطالعه گنلی و سالمن )1992( 5نشان
میدهد که بخشهای مختلف اقتصاد بهصورت نابرابر به یک سیاست پولی انقباضی
پیشبینینشده واکنش نشان میدهند .پسازآن هایو و اهلنبروک )1999( 0برای اقتصاد
آلمان ،راداز و ریگوبون )5330( 1برای اقتصاد آمریکا ،سرجو )5330( 2برای اقتصاد
جامائیکا ،ددوال و لیپی )5332( :برای  2کشور عضو سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی ( -)OECDفرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،انگلستان و آمریکا -ابراهیم )5332( 2برای
اقتصاد مالزی و کرافورد )5332( 8آثار بخشی سیاست پولی را بررسی کردهاند .تمامی
مطالعات بهمانند مطالعه گنلی و سالمن ( )1992متفاوت بودن واکنش بخشهای اقتصاد
به یک سیاست پولی انبساطی را تأیید میکنند .بویاکز و همکاران )5332( 9اثرات سیاست
پولی را روی قیمت زیرگروهها را بررسی کردهاند .نتایج آنها بیانگر آن است که سازوکار
پولی ،مصرف خانوارها را در بخشهای تولیدات مصنوعات و ساختمانسازی تحت تاثیر
قرار میدهد ،اما اثرات شوکهای سیاست پولی نسبتا سریع ناپدید میشود ،آنها همچنین
تفاوتهای معنیداری از تورم بین بخشهای مختلف پیدا کردند.

1

Lensink and Sterken
Ganley and Salmon
3
Hayo and Uhlenbrock
4
Raddatz and Rigobon
5
Serju
6
Dedola and Lippi
7
Ibrahim
8
Crawford
9
Bouakez, Carida and Ruge-Murica
2
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ایفکاچوکوو و اویفمی )5315( 1از یک مدل  VARبرای تحلیل تاثیر سیاست پولی بر
اقتصاد نیجریه در سطح چندگانه استفاده کردهاند .نتایج مطالعه نشان میدهد که بخش-
های کشاورزی و صنعت بیشتر تحت تاثیر نرخهای بهره هستند ،درحالیکه بخشهای
دیگر مانند ساختوساز ،معدن و تجارت عمدهفروشی تحت تاثیر شوکهای نرخ ارز قرار
دارند .نامپوو و همکاران )5310( 5در مقالهای تاثیرات سیاست بر پولی بخشهای
کشاورزی ،تولیدی و خدماتی در اوگاندا را بررسی کردهاند .بر اساس نتایج کانال نرخ ارز،
مؤثرترین کانال انتقال پولی در تمامی سه بخش موردمطالعه است ،درحالیکه کانالهای
نرخ بهره و اعتباری بانکی ،کانالهای نسبتا ضعیف سیاست پولی بهویژه در بخش تولیدی
هستند .عالوه بر این ،یک شوک مثبت در نرخ ارز به رشد بخش کشاورزی و خدمات در
تولید ناخالص داخلی منجر میشود.
سنگوپتا )5311( 0با استفاده از مدل  VARنشان داد که تاثیر یک شوک سیاست پولی
در سطح بخشی ناهمگن است .بخشهایی از قبیل تولید ،معدن و استخراج ،ساختوساز
و تجارت سریعترین واکنشها را دارند .این بخشها همچنین ازلحاظ مؤثرترین کانال
انتقال پولی ،متفاوت هستند .کانال نرخ بهره بهعنوان کارآمدترین کانال انتقال سیاست
پولی در اکثر بخشها است و بعدازآن کانال اعتباری است .سینگ و راو )5311( 1برای
اقتصاد هند دریافتند که تاثیر یک شوک سیاست پولی در سطح بخشی ،ناهمگن است.
بهطوریکه بخشهایی از قبیل معدن و استخراج ،ساختوساز ،ساختمان و تجارت،
هتلداری ،حملونقل و ارتباطات در واکنش به یک سیاست پولی انقباضی نسبت به تولید
کل بیشتر کاهشیافتهاند .بر اساس نتایج کانالهایی که سیاست پولی از طریق آن به
اقتصاد واقعی منتقل میشود ،برای هر بخش متفاوت است.
میوسیر و چاتری )5312( 2در مطالعه خود تفاوت واکنش بخشهای مختلف اقتصاد
مراکش به شوکهای سیاست پولی را بررسی کردند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل نشان
داد که صنایع استخراجی ،صنعت ،ساختوساز ،هتلها و رستوران ،فعالیتهای مالی و
بیمه نسبت به شوک سیاست پولی واکنش حساستری داشته درحالیکه بخشهای
1

Ifeakachukwu and Olufemi
Nampewo, Munyambonera and Mayanja
3
Sengupta
4
Singh and Rao
5
Moussir and Chatri
2
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کشاورزی و ماهیگیری تاثیر منفی از این سیاست نداشته است .نامپوو )5312( 1تاثیرات
بخشی از سیاست پولی با تمرکز بر بخشهای کشاورزی و صنعتی در اوگاندا را بررسی
کردهاند .این تجزیهوتحلیل بر اساس یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا ( )DSGEاست.
یافتههای تجربی نشان میدهد که بخشهای کشاورزی و صنعتی تاثیر منفی به شوکهای
مثبت نرخ بهره نشان میدهند .همچنین اثر مشابهی با شوک مثبت نرخ ارز به دست
میآید.
در مورد ایران ،اکثر مطالعات بیشتر درباره سازوکار انتقال پولی ،روی واکنش متغیرهای
کالن به شوکهای پولی و اندازهگیری مؤثر کانالهای مختلف سازوکار انتقال تمرکز داشته
است که میتوان به مطالعات نظیفی ،)1083( 5فاردار ،)1085( 0اصغرپور ،)1081( 1هژبر
کیانی و ابطحی ،)1082( 2شریفی رنانی و همکاران ،)1088( :شریفی رنانی و همکاران2
( ،)1093مشیری و واشقانی ،)1089( 8حیدری ،)1093( 9همتی و جاللی نائینی13
( ،)1093شریفی رنانی و همکاران ،)1091( 11پیشبهار و همکاران ،)1095( 15علینژاد
مهربانی )1090( 10اشاره کرد.
در مورد تاثیر شوک پولی بر بخشهای مختلف اقتصادی نتایج مطالعه حسینی دولتآبادی
و ندری )1091( 11نشان میدهد که واکنش بخشهای اقتصادی به شوک سیاست پولی
در ایران متفاوت است و میان تمام بخشهای اقتصادی بخش صنعت بیشترین و
سریعترین واکنش را نشان میدهد ،همچنین سهم شوک سیاست پولی در تغییرات
ارزشافزوده بخش صنعت نسبت به سهم این شوک در تغییرات ارزشافزوده دو بخش

1

Nampewo
)Nazifi (2001
3
)Fardar (2003
4
)Asgharpoor (2005
5
)Hezhbar Kiyani, and Abtahi (2008
6
)Sharifi Renani, Honarvar, Daei Karimzadeh and Amrollahi Pourshirazi (2009
7
)Sharifi Renani, Ghobadi, Amrollahi-Pourshirazi and Honarvar (2011
8
)Moshiri and Vashghani (2010
9
)Heydari (2012
10
)Hemmati and Jalali Naeini (2012
11
)Sharifi Renani, Salehi and Ghobadi (2012
12
)PishBahar, Ghahramanzadeh and Jafari Sani (2014
13
)Alinejhad Mehrabani (2014
14
)Hoseyni Dolatabadi and Nadri (2012
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همچنین نتایج تحقیق صاحبهنر و همکاران1

دیگر یعنی کشاورزی و خدمات بیشتر است.
( )1095نشان میدهد که اوال شوک پولی در کوتاهمدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده
بخشهای اقتصاد ایران دارد .ثانیا واکنش بخشها متفاوت است و ثالثا ،بخش خدمات
بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد .از سوی دیگر ،بر اساس تابع عکسالعمل آنی
بخش کشاورزی به شوک پولی میتوان گفت ،کانالهای انتقال سیاست پولی در این بخش
بسیار ضعیف هستند و عمال این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی-
دهد.

 -4معرفی مدل ،تشخیص و فرآیند تخمین
 -1-4معرفی مدل
برنانکی و بالیندر )1995( 5و سیمز ،)1995( 0ادبیات روشهای توضیح خود برداری
( )VARرا بهصورت گسترده مورداستفاده قرار داده و آن را بسط دادند .این مدلها برای
شناسایی و اندازهگیری اثرات شوکهای سیاست پولی روی متغیرهای کالن به کار گرفته
میشوند (بووین و جیاننونی 5330،1و چریستیانو و همکاران .)5333 ،2نقدهای مختلفی
که به مدل  VARدر رابطه با بررسی و شناسایی شوکهای پولی وارد میشوند ،اغلب در
رابطه با اندازهی کوچک ابعاد این مدل مطرح میشود .بهمنظور حفظ درجه آزادی،
مدلهای استاندارد  VARبهندرت بیشتر از  :یا  8متغیر به کار میگیرند .:تعداد کم این
متغیرها باعث میشود که مجموعههای اطالعاتی مورداستفاده بهوسیله بانکهای مرکزی
بهطور کامل تحت پوشش قرار نگیرد .بامالحظه این مشکالت ،اخیرا توجه زیادی به
مدلهایی معطوف شده است که ساختار و محتوای آنها و دربرگیرنده اطالعات گسترده
اقتصادی است .این فرایند از راه تکامل و توسعه مدلهای سنتی  VARو با استفاده از
یک یا چند عامل و معرفی مدلهای موسوم به مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده
که توسط برنانکی و همکاران )5332( 2ارائه گردیده ،امکانپذیر شده است.
1

)Sahebhonar, Cheshomi and Falahi (2013
Bernanke and Blinder
3
Sims
4
Boivin and Giannoni
5
Christiano, Eichenbaum, and Evans
 :لیپر ،سیمز و ژا ( )Leeper, Simis and Zha, 1996با بکار بردن روش بیزی توانستند تعداد متغیرهای
بهکاررفته در مدل  VARرا تا  53افزایش دهند.
7
Bernanke, Boivin and Eliasz
2
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یک راهحل مشترک برای مشکل مربوط به مجموعه اطالعات محدود در الگوهای VAR

اضافه کردن تعدادی از عوامل است که اطالعات متغیرهای سری زمانی متعددی را بهطور
بهینه در خود جای دادهاند .فرض کنید  Xtیک بردار ( )N×1از سریهای زمانی متغیرهای
ایستای اقتصادی حاوی اطالعات باشد .در الگوهای  VARاستاندارد که شامل متغیرهای
تفاضل ایستا هستند ،مسئلهای که بایستی موردتوجه قرار گیرد ،همجمعی میان متغیرهای
ناایستاست که در صورت وجود هم جمعی ،الگوی تصحیح خطای برداری مورداستفاده
قرار میگیرد.
در الگوهای  FAVARعوامل بهجای متغیرهای واقعی مورداستفاده قرار میگیرند و این
عوامل متعامدند .بنابراین هم جمعی میان این عوامل دور از انتظار است Y .یک
زیرمجموعه از  Xtاست و ممکن است شامل متغیرهای سیاستی ،رشد اقتصادی و قیمتها
باشد .در بیشتر موارد در مطالعاتی که از الگوهای  VARاستاندارد استفادهشده است ،تنها
از متغیرهای موجود در بردار  Ytبهعنوان متغیرهای قابلمشاهده استفادهشده است .یکی
از مشکالت این روش این است که  Ytنمیتواند مجموعه اطالعات  Xtرا در برگیرد .فرض
کنید که بیشتر اطالعات موجود در  Xtبتواند بهصورت مؤثری در تعداد اندکی عوامل
غیرقابلمشاهده خالصه شود بهطوریکه:
() 1

X1 = λ11 f1 + λ12 f2 + ⋯ + λ1k fk + ε1
X 2 = λ21 f1 + λ22 f2 + ⋯ + λ2k fk + ε2
....

X n = λn1 f1 + λn2 f2 + ⋯ + λnk fk + εn
دستگاه فوق را در غالب ماتریسی میتوان بهصورت رابطه زیر نوشت:
)X = ΛF + ε (2

() 5
که در آن  Fبردار ( )k ×1از عوامل غیرقابلمشاهده 1است .برنانکی و همکاران ()5332
بیان میکند عوامل غیرقابلمشاهده دارای دو کاربرد اساسی هستند :اول آنکه دربردارنده
نوسانات تولید بالقوه (غیرقابلمشاهده) هستند دوم آنکه منعکسکننده مفاهیم تئوریکی
مانند فعالیت اقتصادی و شرایط اعتباری که بهراحتی توسط یک یا چند سری زمانی
قابلبررسی نیستند و در دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی انعکاس مییابند ،میباشند.

Unobserved Dynamic Factors

1
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بر اساس الگوی عامل پویای استوک و واتسون )5332( 1و فاورو و مارسلینوYt ،)5332( 5

بهعنوان تابعی از وقفههای توزیعی ،تعداد اندکی از عوامل غیرقابلمشاهده و جز خطای
ویژه 0در نظر گرفته میشود .بنابراین میتوان نوشت:
() 0
Yt = λ(L)Ft + ut
() 1
ut = δ(L)ut−1 + vt
یعنی اجزای خطای ویژه در این الگو میتوانند بهطور سریالی همبسته باشند .در روابط
فوق  Fبردار ( )k ×1از عوامل پویای غیرقابلمشاهده است λ(L) .بردار ) (m×kاز بارهای
عاملی 1و  vtجزء خطای نوفه سفید است .همچنین فرض کنید که عاملها و اجزای اخالل
با یکدیگر همبستگی ندارند .یعنی به ازای هر  sو  tداریم  .E(Ftus)=0همچنین از معادله
 1داریم  .ut=[I-δ(L)L]-1vtبنابراین با جایگذاری آن در معادله  0میتوان عنوان کرد:
Yt = Λ(L)Ft + δ(L)Yt−1 + vt
() 2
)Λ(L) = [I − δ(L)L]λ(L
() :
2
از طرف دیگر فرض میشود رابطه زیر عوامل پویا را بیان میکند:
Ft = ϕ(L)Ft−1 + ηt
() 2
که در آن  ηtبردار  k × 1از اجزای اخالل است .با جایگذاری معادله  2در معادله  2و مرتب
کردن دوباره آن خواهیم داشت:
() 8
Yt = Λ(L)ϕ(L)Ft−1 + δ(L)Yt−1 + ωt
که در معادله  ωt ،8برابر است با  .Λ(L)ηt+vtبا ترکیب معادله  8و معادله  2الگوی
 FAVARبهصورت رابطه  9به دست میآید (سنبت.)5311 ،:

ηt
F
ϕ(L) 0
F
() 9
[ = ][ t
] ] [ t−1 ] + [ω
Yt
Λ(L)ϕ(L) δ(L) Yt−1
t
معادله باال معادله انتقال نامیده میشود .در این معادله ) δ(Lو ) ϕ(Lماتریسهای

چندجملهای با عملگرهای وقفهای از درجه  Pهستند .درصورتیکه فرض شود تمامی
مؤلفههای بردار ) Ф(Lصفر هستند سیستم فوق به الگوی  VARاستاندارد تقلیل مییابد.
1

Stock and Watson
Favero and Marcellino
3
Idiosyncratic Errors
4
Dynamic Factor Loading
5
Evolution of Factors
6
Senbet
2
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بنابراین اگر شکل صحیح یک سیستم ،الگوی  FAVARباشد آنگاه بهکارگیری یک الگوی
 VARاستاندارد به تورش متغیر حذفشده منجر خواهد شد .افزون بر این با توجه به
اینکه الگوی  VARدر الگوی  FAVARنهفته 1است (درصورتیکه تمامی مؤلفههای بردار
) Ф(Lصفر باشد) مقایسه این دو الگو آسان میشود.
برنانکی و همکاران ( )5332عاملهای مدنظر را از بین تمامی دادهها بیرون میکشند.
بهبیاندیگر ،عوامل بیرون کشیده شده معرف اهمیت کل فعالیتهای اقتصادی هستند.
روش دیگر برای بیرون کشیدن عوامل که توسط بلویسو و میالنی )5332( 5توضیح
داده شده ،این است که با توجه به هر بخش اقتصادی ،عاملی از آن بهعنوان نماینده آن
بخش بیرون کشیده شود .بلویسو و میالنی ( )5332با پیروی از استوک و واتسون ()5332
بیان کردند که عامل هر بخش باید مربوط به بخش خاص خود باشد.
اطالعات سری زمانی با فاکتورهای غیر قابلمشاهده  Ftو متغیرهای مشاهدهشده بر طبق
معادله مشاهده 0زیر بیان میشوند6
X t = Λf Ft + Λf Yt + et
()13
)et ~ N(0, R
در اینجا  Λfیک ماتریس ] [N×Kاز فاکتورهای بهدستآمده و  ،Λyیک ماتریس ][N×M

است و  etیک بردار ] [N×1که میانگین صفر و کوواریانس  Rدارد و همچنین فرض
میشود که قطری است .ازاینرو جز اخالل متغیرهای قابلمشاهده متقابال غیرهمبسته
میباشند.

 -5یافتههای تجربی
 -1-5بررسی دادهها و تصریح مدل
به دلیل استفاده از روش  FAVARمیتوان از سریهای زمانی که دربرگیرنده اطالعات
گسترده اقتصادی است استفاده نمود .الگوی  FAVARاین امکان را فراهم میکند تا همه
سریهای زمانی اقتصاد کالن مرتبط در الگو وارد شود .مجموعه دادههای مورداستفاده در
این مطالعه شامل پایه پولی و  511متغیر موجود در بردار  Xtکه به دلیل موجود بودن
دادهها در دورههای متفاوت زمانی ،درنهایت تواتر فصلی برای دوره  10:9631تا 1092631
انتخاب شد .اوال با توجه به اینکه عرضه اسمی پول از حاصلضرب دو متغیر پایه پولی در
1

Nested
Belviso and Milani
3
Observation equation
2
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ضریب فزاینده پولی حاصل میشود و ثانیا ضریب فزاینده به نسبت اسکناس و مسکوک
در دست اشخاص به سپردههای دیداری و بانکی مدتدار ،نسبت ذخیره آزاد بانکها به
مجموع سپردههای دیداری و مدتدار بانکی و نسبت ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی
تعیین میشود ،بستگی دارد و همچنین با توجه به اینکه بانک مرکزی بهندرت از سیاست
تغییر نرخ ذخیره قانونی استفاده میکند ،لذا عرضه پول از طریق تغییر پایه پولی ،مدیریت
میشود .بر این اساس انتخاب پایه پولی نسبت به حجم پول بهعنوان شاخص سیاست
پولی ارجحیت دارد ،چراکه بخشی از تغییرات عرضه پول که ناشی از تغییرات ضریب
فزاینده پولی است ،توسط بانک مرکزی اعمال نشده است .بهعنوان نمونه نظری و
گوهریان )1081( 1و نوفرستی )1081( 5و صاحبهنر و همکاران ( )1095از پایه پولی یا
اجزای آن بهعنوان متغیر سیاست پولی استفاده کردهاند .با توجه به شرایط نظام بانکداری
در ایران و مطالعات پیشین ،در این مطالعه از متغیر پایه پولی بهعنوان شاخص سیاست
پولی استفادهشده است.

e1t
ψ13
1
F
t
.
.
.
()11
. [ n]+ .
eNt
ψN3 Ft
MB
] [0
] 1
در مدل  FAVARمیبایست ،بردار  Xtمانا باشد .لذا متغیرها باید بهصورت مانا وارد شوند.
ψ12
.
.
ψN2
1

ψ11
.
.
ψN1
1

Λ13
.
.
Λ N3
0

Λ12
.
.
Λ N2
0

X1,t
Λ11
.
.
. = .
X N,t
Λ N1
[ MB ] [ 0

با توجه به ماهیت فصلی بودن دادههای تحقیق ابتدا از آزمون ریشه واحد HEGY

(هیلبرگ و همکاران )1993 ،0استفادهشده که نتایج نشانگر عدم وجود ریشه واحد در
فراوانیهای فصلی ( 0ماهه) بوده ،لیکن دارای یک ریشه واحد غیر فصلی استاندارد هستند.
بر این اساس از آزمون ریشه واحد ،دیکی و فولر تعمیمیافته ( )ADFاستفادهشده و متغیرها
به گروههای مانا ،تفاضل مرتبه اول ،لگاریتمی ،لگاریتمی تفاضل اول و لگاریتمی تفاضل
دوم دستهبندی میشوند.
نمودار ( )1تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با  53عامل اول را نشان میدهد .این نمودار
که به نمودار اسکری پالت یا سنگزیره معروف است ،میتواند برای تعیین تعداد بهینه

1

)Nazari and Goharian (2002
)Noferesti (2006
3
Hylleberg, Engley, Granger and Yoo
2
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1:

مؤلفهها به کار رود .همانطور که از نمودار پیداست  10عامل نخست ارزشی بیشتر از یک
دارند و تعداد عاملهای مدنظر از بین این  10عامل انتخاب میشود.
150.0
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نمودار ( :)1نمودار اسکری پالت برای مدل FAVAR
منبع 6محاسبات تحقیق

در نمودار ( )1مشاهده میشود که  10عامل توانایی این را دارند که درون معادله FAVAR

جایگیرند؛ اما اینکه از این تعداد چند عامل نهایتا درون معادله  FAVARقرار گیرد
بستگی به نتایج معیارهای بای و انجی )5335( 1دارد که جدول ( )1نتایج این معیارها
را نشان داده است .بر اساس معیارهای  IPC3 ،IPC1 ،PC3 ،PC1و  AIC3تعداد 10
عامل ،معیار  PC2تعداد  11عامل ،معیار  IPC2تعداد  9عامل و معیار  BIC3تعداد 1
عامل بهینه در مدل جای میگیرد .لذا با توجه به اینکه  2معیار ،تعداد  10عامل بهینه را
تعیین نمودهاند ،مدل با  10عامل برآورد میگردد.
برای تعیین طول وقفه بهینه مدل ،میتوان مدل را به ازای وقفههای مختلف برآورد و بر
اساس معیارهای اطالعاتی وقفه بهینه مدل را تعیین کرد .مقادیر معیارهای اطالعاتی در
جدول ( )5نشان دادهشده است .بر اساس معیارهای نسبت درستنمایی ( ،)LRمعیار
خطای نهایی پیشبینی ( ،)FPEمعیار آکائیک ( )AICو معیار حنان کوئین ( )HQطول
وقفه بهینه مدل  5و بر اساس معیار شوراتز ( )SCطول وقفه بهینه مدل  1است .با توجه
به اینکه  1معیار  AIC ،FPE ،LRو  HQطول وقفه  5را محاسبه کردند ،در مدل از وقفه
 5استفادهشده است.

Bai and Ng

1
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جدول ( :)1نتایج تعیین تعداد عامل بهینه
تعداد
عامل

PC1

PC2

PC3

IPC1

IPC2

IPC3

AIC3

BIC3

10

3/1959

3/5339

3/1235

-1/1101

-1/0:99

-1/:252

3/11:2

3/5993

15

3/1901

3/5332

3/1251

-1/1139

-1/0201

-1/:009

3/123:

3/5919

11

3/1913

3/5332

3/1212

-1/1115

-1/0293

-1/:181

3/1219

3/5818

13

3/1921

3/5315

3/122:

-1/1138

-1/0815

-1/:31:

3/1292

3/5281

9

3/1925

3/5352

3/1812

-1/10:1

-1/0822

-1/2811

3/1:21

3/5251

8

3/5338

3/5322

3/18:9

-1/1529

-1/0832

-1/221:

3/125:

3/5:83

2

3/531:

3/5389

3/1951

-1/1191

-1/0292

-1/2012

3/1833

3/5:02

:

3/5138

3/5112

3/5330

-1/1355

-1/0:85

-1/198:

3/1898

3/5:18

2

3/512:

3/5532

3/5389

-1/0820

-1/0293

-1/1:22

3/5335

3/5:30

1

3/5522

3/5583

3/5182

-1/0251

-1/0198

-1/10:2

3/511:

3/5298

0

3/5011

3/50:5

3/5591

-1/0283

-1/0111

-1/13:0

3/5509

3/5:30

5

3/5231

3/5210

3/51::

-1/0192

-1/0385

-1/0212

3/5101

3/5:21

1

3/5:92

3/5231

3/5:22

-1/5222

-/5231

-1/5918

3/5::3

3/5285

عامل
بهینه

10

11

10

10

9

10

10

1
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جدول ( :)2طول وقفه بهینه
Lag
3

LogL
-5225/380

1

-923/81:2

5

-:11/1228

LR
NA
0395/213
*

255/39313

FPE
02299:/1

AIC
25/2:2:1

SC
25/91908

HQ
25/21318

5/21e-38

55/5292:

*52/22:18

51/11853

*

*

59/09822

1/18e-39

19/19258

*

50/00199

منبع 6محاسبات تحقیق

 -2-5نتایج تابع واکنش آنی
در این بخش نتایج تابع واکنش آنی بخشهای مختلف اقتصادی به شوک سیاست پولی
برای دوره زمانی  10:9تا  1092ارائهشده است که از مدل  FAVARبا تعداد عامل بهینه
 10و تعداد وقفه  5استفادهشده و خطوط نقطهچین بیانگر فاصله اطمینان  92درصد را
نشان میدهد .عکس العمل آنی (تکانه) اثر یک انحراف معیار ،شوک متغیر را روی
متغیرهای دیگر بررسی مینماید .توابع واکنش آنی درواقع ،رفتار پویای متغیرهای دستگاه
را در طول زمان به هنگام بروز یک تکانه بهاندازه یک انحراف معیار نشان میدهد.

بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف...
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درمجموع ،استفاده از واکنش توابع آنی در مدلهای  VARگویاترین نتایج را بهمنظور
تحلیل روابط پویای متقابل میان متغیرهای سیستم در بلندمدت نشان میدهد .در تحلیل-
های مبتنی بر این توابع ،میتوان واکنش متغیرهای درونزای سیستم را در صورت روبهرو
شدن دیگر متغیرها با شوک بررسی قرار کرد .بهبیاندیگر ،این روش بهگونهای طراحیشده
است که چگونگی پاسخ یا واکنش هر متغیر در طول زمان را در برابر شوک ایجادشده در
خودش یا شوک به وجود آمده در سایر متغیرها در سیستم معادلهها را تعیین میکند.
رویهمرفته ،این روش روابط پویای متغیرهای درون مدل تصحیح خطای برداری را بیان
میکند.
AGRADD

OILADD
.4

.025

.3

.020
.015

.2

.010
.1
.005
.0

.000

-.1

-.005

-.2
16

14

12

16

14

12

10

8

6

4

2

-.010
16

14

12

SERADD

10

8

6

4

2

IND&MINADD
.025

.025

.020

.020

.015

.015

.010

.010

.005

.005

.000

.000

-.005

-.005

-.010
10

8

6

4

2

-.010
16

14

12

10

8

6

4

2

نمودار ( :)2واکنش  4بخش اصلی اقتصاد به شوک سیاست پولی

منبع 6محاسبات تحقیق
ابتدا در نمودار ( )5واکنش چهار بخش اصلی اقتصاد که شامل بخشهای کشاورزی
) ،(AGRADDنفت ( ،)OILADDگروه صنایع و معادن ( )IND&MINADDو خدمات
) (SERADDمیباشد به شوک پولی بررسیشده است .بر اساس نمودار بخش کشاورزی
ابتدا واکنش آنی و منفی به شوک نشان داده لیکن این شوک بیمعنی است؛ اما از دوره
 5به بعد واکنش مثبت به شوک نشان داده که تا دوره  15معنیدار است .گروه صنایع و
معادن نیز واکنش مثبت به شوک نشان داده که این شوک از دوره  5تا  15معنیدار است
و بخش خدمات واکنش مثبت و آنی به شوک نشان داده که در کل دوره معنیدار است.
در مقابل بخش نفت واکنش آنی و منفی اما بیمعنی به شوک نشان داده است .بر این
اساس میتوان گفت که در اقتصاد ایران کانالهای انتقال سیاست پولی در بخش نفت

19
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بسیار ضعیف است و بنابراین شوکهای پولی تأثیر قابلتوجهی بر ارزشافزوده بخش نفت
ندارند .در مقابل بخش خدمات حساسیت سریع و بدون وقفه به سیاست پولی داشته و
بخش صنعت و بخش کشاورزی یک نوع اینرسی نسبت به شوک پولی دارند.
INDADD

MINADD

.03

.30
.25

.02

.20
.15

.01

.10

.00

.05
-.01

.00
-.05
16

14

12

16

14

12

10

8

6

4

2

-.02
16

14

12

HOADD

10

8

6

4

2

ENEADD
.025

.03

.020

.02

.015

.01

.010
.00
.005
-.01

.000

-.02

-.005
-.010
10

8

6

4

2

-.03
16

14

12

10

8

6

4

2

نمودار ( :)3واکنش گروه صنایع و معادن به شوک سیاست پولی
منبع 6محاسبات تحقیق

نمودار ( )0واکنش زیر بخشهای صنایع و معادن را به شوک پولی نشان میدهد که شامل
بخشهای صنعت ( ،)INDADDمعدن ( ،)MINADDآب و برق و گاز ( )ENEADDو
ساختمان ) (HOADDاست .بر اساس نمودار بخش صنعت و بخش ساختمان واکنش
مثبت به شوک نشان دادهاند که اثر این شوک در بخش صنعت از دوره  5تا دوره  2و در
بخش ساختمان از دوره  0تا دوره  13معنیدار بوده است .بخش معدن تا دوره  5واکنش
نسبتا چسبنده و منفی به شوک نشان داده و از دوره  5به بعد با نرخ صعودی افزایشیافته
و واکنش مثبت به شوک نشان میدهد که اثر این شوک از دوره  :به بعد معنیدار بوده
است .بخش آب و برق و گاز که نشانگر بخش انرژی است ابتدا واکنش آنی و مثبت به
شوک نشان داده اما دوره  5و  0واکنش منفی و از دوره  0به بعد واکنش مثبت به شوک
نشان داده است که اثر این شوک نیز از دوره  8به بعد معنیدار است که درمجموع میتوان
گفت زیرمجموعه صنایع و معادن همگی یک اینرسی نسبت به شوک پولی دارند.
نمودار ( )1واکنش زیر بخشهای گروه خدمات را به شوک پولی نشان میدهد که شامل
بخشهای بازرگانی-رستوران-هتلداری ) ،(BRHADDحملونقل ) ،(TRAADDخدمات
پولی و مالی ( ،)CREDADDمستغالت ( ،)MOSADDخدمات عمومی ) (OMUADDو
خدمات اجتماعی ،شخصی و خانگی ( )EJTEADDاست .بر اساس نمودار بخش بازرگانی-
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رستوران-هتلداری ابتدا واکنش منفی به شوک نشان داده اما این واکنش بیمعنی بوده و
از دوره  5به بعد این بخش واکنش مثبت و معنیدار به شوک نشان داده است .بقیه پنج
بخش دیگر خدمات واکنش مثبت و آنی به شوک نشان دادهاند که اثر این شوکها
معنیدار بوده است و تنها اثر شوک در بخش خدمات عمومی از دوره  0تا  1بیمعنی
است .درمجموع با توجه به نمودار میتوان گفت که همه زیرمجموعههای بخش خدمات
بهجز بخش بازرگانی-رستوران-هتلداری حساسیت سریع و بدون وقفه به سیاست پولی
داشتهاند.
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نمودار ( :)4واکنش گروه خدمات به شوک سیاست پولی
منبع 6محاسبات تحقیق

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
با اعمال یک سیاست پولی یا مالی قطعا آثار فرعی نیز این سیاست خواهد داشت .با توجه
به ویژگیهای بخشهای مختلف اقتصاد و مکانیسمهای انتقال سیاست پولی ،این بخشها
واکنشهای نابرابری به شوک سیاست پولی خواهند داشت .به همین منظور در این
مطالعه ،با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیمیافته عاملی ،FAVAR
واکنشهای بخشهای مختلف اقتصادی به شوک پولی مورد ارزیابی قرارگرفته شد .بر
اساس نتایج ارزشافزوده بخشهای مختلف تولیدی ،رفتارهای متفاوتی از خود در مقابل
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شوک پولی نشان میدهند .بهطوریکه گروه خدمات ،حساسیت سریع و بدون وقفه به
سیاست پولی نشان میدهد و گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی یک نوع اینرسی
نسبت به شوک پولی دارند .در مقابل کانالهای انتقال سیاست پولی در بخش نفت بسیار
ضعیف بوده و شوکهای پولی تأثیر قابلتوجهی بر ارزشافزوده بخش نفت ندارند .همچنین
زیرمجموعهها ی گروه صنایع و معادن همگی یک نوع اینرسی نسبت به شوک پولی دارند
و در گروه خدمات بهغیراز بخش بازرگانی-رستوران-هتلداری بقیه بخشها حساسیت
سریع و بدون وقفه به سیاست پولی دارند.
این نتایج در حالی بهدستآمده که بر اساس آمار بانک مرکزی طی  13سال اخیر (108:
تا  ) 1092سهم بخش کشاورزی ،نفت ،گروه صنایع و معادن و گروه خدمات در تولید
ناخالص داخلی بهطور میانگین به ترتیب حدود  %5: ،%19 ،%:و  %19است .از طرفی
سهم بخش کشاورزی ،بخش نفت ،گروه صنایع و معادن و گروه خدمات از تولید ناخالص
داخلی در سال  :9به ترتیب حدود  12 ،09 ،:و  13درصد بود که این نسبتها در سال
 92به  50 ،55 ،:و  11درصد تغییر پیداکرده است .مجموع آمارها نشاندهنده بزرگتر
شدن بخش خدمات و گروه صنایع و معادن و ثابت ماندن سهم بخش کشاورزی و کوچکتر
شدن بخش نفت در اقتصاد ایران را دارد .از طرفی نتایج نشان داد که هر یک از بخشهای
اقتصادی ایران از تغییر پایه پولی بهطور متفاوتی بهرهمند شدهاند و گروه خدمات نسبت
به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری به یک شوک پولی داشته
و بخش نفت فاقد حساسیت به شوک پولی است .لذا میتوان گفت سیاستهای پولی در
اقتصاد ایران در بیشتر بخشها تاثیرگذار بوده و اعمال سیاستهای پولی انبساطی ابتدا
منجر به افزایش ارزشافزوده بخش خدمات گردیده و به دنبال آن گروه صنایع و معادن و
بخش کشاورزی با یک وقفه وارد فاز رشد خواهند شد؛ هرچند بررسی تاثیر این سیاست
بر سطح عمومی قیمت ها نیز باید با توجه به شرایط اقتصاد در نظر گرفته شود .عالوه بر
این عدم حساسیت بخش نفت به شوک پولی نسبت به بقیه بخشها نشان میدهد که
اعمال سیاستهای پولی جهت تغییر ارزشافزوده این بخش مؤثر نبوده و به نظر میرسد
این بخش بیشتر به قیمت جهانی نفت و فروش بیشتر با کاهش چالشهای سیاست
خارجی وابستگی داشته باشد.
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