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 چکيده
 انتظار غيرقابل گاهي اقتصادي متغيرهاي بر آن تأثير كه است ارانذگ سياست اختيار در قوي ابزارهاي از يكي پولي هايسياست

 تأثير ميزان و زمان از صحيحي ارزيابي پولي مقامات است الزم آميز، مؤفقيت پولي ستياست يك اعمال براي. استت ناخواستته و

 آن طريق از كه هاييمكانيزم و ابزارها كافي شناخت و درك منظور، اين براي. باشند داشته اقتصادي متغيرهاي بر ستياست اين

با استفاده از  است شده تالش حاضر مطالعة در راستا، اين در .است ضروري گذارد،مي تأثير اقتصادي يهاخشب بر پولي ستياست

 به ايران، در پولي سياست ابزارهاي معرفي ضمن خود توضيح برداري ساختاري الگويو  0531تا  0531هاي ستاالنه دوره داده
د شو پرداخته واقعي بخش خصتوصي گذاري سترمايه و توليد ،: تورممانند اقتصتادي كالن متغيرهاي برخي بر آنها اثرات بررستي

دهد كه پايه پولي بهترين ابزار هاي پولي  نشان ميزمون واكنش عكس العمل آني ابزارهاي ستياستتنتايج حاصتل از مقايهته آ

گذاري بخش براي كنترل تورم، نرخ ذخيره قانوني بهترين ابزار براي كنترل توليد و نرخ بهره بهترين ابزار براي كنترل ستتترمايه

 خصوصي است.   
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 مقدمه  -1
كنند. ستتياستتت گذاران هاي پولي معموالً نقش مهمي در تثبيت اقتصتتادي كشتتورهاي در حال توستتعه بازي ميستتياستتت     

وانند تمي آورند،ها به وهود ميگونه كشتورها، با توهه به ابزارهاي سياست پولي و از طريق تغييراتي كه در آناقتصتادي در اين 

هاي مورد نظر دستت يابند. همننين رستيدن به رشتد و توستعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح توليد، كنترل تورم و به هدف

هاي هاي پولي بانكتصتادي كشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياستگذاري  همواره از اهداف نهايي اقافزايش سترمايه

ها هايي ههتتند كه كشتورها براي دستتيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. نو  و نحوه اعمال اين ابزارمركزي اهرم

 ميزان برآورد نيز مطالعه اين اصلي هدف هك است مالي و پولي بازارهاي انگيز چالش هايبحث از اقتصادي كالن متغيرهاي روي
 .است وسرمايه گذاري ،توليد تورم روي اثرگذاري اين

 

 تعریف سياست پولي -2
ستتياستتت پولي مهموعه تدابيري استتت كه بانك مركزي براي تغيير در حهو پول و نقدينگي در راستتتاي تثبيت اوضتتا       

ها بر عهده بانك مركزي است )دادگر و رحماني، پولي و اهراي آنكند. مهتئوليت اخذ تصتميمات سياست اقتصتادي اعمال مي

0531.) 

 

اهداف اصلي سياست پولي -2-1  
ف شود. البته گاهي همعيت نيز در تعريرشد اقتصادي، غالبا به افزايش توليد ناخالص ملي تعبير مي تهتري  رشتد اقتصتادي  .0

 دانند.توليد يا درآمد سرانه آن كشور ميلحاظ شده است، در نتيهه، مالك رشد يك كشور را ميزان 

يروي ويژه نمنظور از اشتغال كامل، هلوگيري از بيكاري و تأمين اشتغال كامل براي همه عوامل توليد، به . ايهاد اشتغال كامل 1

 انهاني يا همعيت فعال و هوينده كار است.

ها وهود دارد، استتتفاده از يك د فزاينده ستتطح قيمتو روندر شتترايطي كه فشتتارهاي تورمي ها قيمت. تثبيت ستتطح عمومي5

 شود.سياست پولي انقباضي، موهب كاسته شدن تورم مي

هاي خارهي و نيز ها و پرداختها، ايهاد تعادل ميان دريافتمنظور از تعادل در تراز پرداخت ها . ايهتاد تعادل در تراز پرداخت4

 (.0533تثبيت نرخ ارز است )فرهاني فرد، 
 

 ابزارهاي سياست پولي در ایران -2-2

 نرخ بهره    -2-2-1
 ديدگاه از سرمايه اهاره عنوان هزينه به كه است  گذاريسياست در اقتصادي كالن متغيرهاي مهمترين از يكي بهره نرخ     

 ترهيح اساس بر و دارد پول ماهيت به وابهته ماهيتي شود. بهرهمي گذار محهوب سپرده ديدگاه از فرصت هزينه و گذارسرمايه
 تحت شدت به ههان كنوني است. اقتصادهاي پيشرفته توهيه قابل نقد صورت به انداز پس نگهداري براي واحدهاي اقتصادي

 يك عنوان به بهره نرخ واق ، شاخص دهند. درمي نشان واكنش آن به تغييرات نهبت سرعت به و داشته قرار بهره هاينرخ تأثير
 تقابل از و بازار به وضعيت توهه پيشرفته، با اقتصادهاي در بهره كند. نرخمي عمل بازار هدايت و اداره در قدرتمندكنترلي  ابزار
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 در و توسعه حال در كشورهاي از بهياري در است. اما رقابتي طبيعي يا لذا، نرخي تقريباً و شودمي تعيين پول تقاضاي و عرضه
 دستوري صورت وضعيت بازار، به به توهه بدون معموالً  بهره هايپيشرفته، نرخ مالي بازارهاي همنون ساختارهاي كارآمدي فقدان

 اقتصادي، تعيين هايبخش از بعضي به نهبت حمايتي با ديدگاه و تورم همله از اقتصادي كلي هايشاخص گرفتن نظر در با و

 .شودمي

 

 1هاي ذخيره قانونينرخ -2-2-2
قانوني در طول تاريخ بانكداري موارد استفاده متعدد داشته اند. كه در يك مرحله حكو پشتوانه پول را داشته، هاي ذخيره نرخ     

اير هاي ذخها و ذخاير قانوني وض  شده، در مرحله پاياني نرخو در يك مرحله به منظور تامين اعتماد نهبت به نقد شدن سپرده

هاي رخهاي مركزي و تثبيت پايه پولي، ناند و سپس با تحقق انضباط پولي در بانكدهپولي عمل نموقانوني به عنوان ابزار سياست

هاي ها به نگه داري بخشي از سپردهرت الزام بانكوها كاهش پيدا كرده است. اما در هر صذخاير قانوني در مورد طيف سپرده

دهد )به اين دليل به آن ل و سرمايه را افزايش ميمردم نزد بانك مركزي به عنوان ذخاير قانوني چون قيمت متوسط خدمات پو

هاي مبتني بر بده بهتان ميان هزينهگيرد(، ماهيت اختاللي دارد. از اين وضعيت ذخاير قانوني حاصل تصميميبازدهي تعلق نمي

لق گي و سازو كار خاختالل و عايدي تامين يا ابزار سياست پولي بودن است به خاطر نقش و اهميتي كه اين نرخ در رشد نقدين

 پول دارد.

 )پرقدرت پول(پولي پایه -2-2-3
 مردم براي ديداري سپردة ريال پايه، چندينپول ريال يك هر ازاي به كه مفهوم اين به پول ايهاد براي است منبعي پوليپايه     
 است پول خودش هو كه است اين پولي پايه اهميت بنابراين شود.مي گفته نيز پرقدرت پول آن به لحاظ بدين شود، كه مي ايهاد

 .باشد پول ايهاد منشاء تواند مي اينكه هو و

 يكه زمان تا كه است آن خصوص اين در بهيار مهو نكته كرد، اما تعريف مناب  طرف از يا مصارف طرف از توان مي را پولي پايه
كرد )رازيني و همكاران،  نخواهد تغيير پولي پايه خود يا و پولي پايه مصارف از اهزاي يك نكند، هيچ تغيير پولي پايه مناب  از يكي

0530.) 

                                               

هاي بانكي ها به فعاليتهاي مردم را به صورت ذخيره قانوني در بانك مركزي نگه دارند و با بقيه سپردهها برابر قانون وظيفه دارند درصدي از سپردهبانك-0

هرچه نرخ ذخيره قانوني بيشتر باشد گهترش حهو پول كمتر خواهد بود و هرچه قدر اين نرخ كمتر باشد قدرت پول و گهترش حهو پول بپردازند. 

تواند با با تغير نرخ ذخيره قانوني ، ضريب فزاينده پول و در نتيهه حهو پول را تغير دهد اثر شود بنابر اين بانك مركزي ميها بيشتر ميآفريني بانك

ها داراي ذخاير مازاد نباشند. زيرا درصورت شود البته تاثير آن در صورتي است كه بانكهاي كشور ظاهر ميدرنگ در همه بانكبزار بياستفاده از اين ا

ر د اثريها ، كنند و در صورت كاهش نرخ نيز با وهود ذخاير اضافي بانكها از طريق ذخاير مازاد خود افزايش ذخاير قانوني هبران ميافزايش نرخ ، بانك

 .شودانبهاط حهو پول پيدا نمي
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 مصارف طرف از پولي پایه تعریفالف( 
 بانك درصندوق كه و مهكوكي از اسكناس قهمت آن هريان، يعني در اسكناس و مهكوك ميزان از است عبارت پولي پايه     

 .مركزي بانك بانكي نزد سيهتو ذخاير كل اضافه نيهت، به مركزي

 
B = (N –C) +TR 

 

: N اسكناس و سكه كل حهو 

: C شودمي نگهداري مركزي بانك در كه اسكناسي و سكه حهو. 

: TR مركزي بانك نزد هابانك ساير كل ذخاير. 

 

 منابع طرف از پولي پایه تعریفب( 
 :از عبارتند كه پولي پايه مناب  مهمو  از است عبارت پولي پايه     

 مركزي. بانك خارهي هايدارايي خالص

 دولتي. بخش از مركزي بانك مطالبات خالص

 ها.بانك ساير از مركزي بانك مطالبات

  :از است عبارت كه هادارايي ساير خالص

 هادارايي ساير خالص  =هادارايي ساير –  )سرمايه حهاب + هابدهي ساير)

 

 تورم و سود نرخ ارتباط نظري مباني -3
 .است كالن اقتصاد شده بررسي مباحث از سود نرخ بر تورم تأثيرگذاري نحوه نيز و تورم بر سود نرخ تأثيرگذاري سازوكار     

 با ديگر عبارت به يا و است پول حقيقي باالنس افزايش اين از تأثيرپذير متغير اولين كند، پيدا افزايش هاقيمت سطح چناننه

 مازاد) پول حقيقي عرضه كاهش كينزي هايتحليل چارچوب در .كندمي پيدا كاهش پول حقيقي عرضه هاقيمت سطح افزايش

 مازاد بروز اقتصاد در تعادل برقراري براي درمهمو  و والراسي تعادل براساس. شود مي اقتصاد در اختالالتي سبب (پول تقاضاي
 سطح افزايش با رودمي انتظار تئوريك ازلحاظ بنابراين .كندمي ايهاد را اوراق بازار در عرضه مازاد پول، بازار در پول تقاضاي

 به .دارد وهود اسمي سود نرخ سمت به تورم نرخ از مثبتي علي رابطه تئوريك ازلحاظ س. پكند پيدا افزايش سود نرخ هاقيمت

 .كند فراهو اقتصاد رادر سود نرخ افزايش موهبات تواندمي تورم نرخ افزايش ديگر بيان

 

 تحقيق انجام ضرورت -4
 درصد، نرخ تورم يك رقمي 3بيني شده كه رشد اقتصادي حداقل پيشاهتماعي كشور،  –توسعه اقتصادي در برنامه پنهو      

هاي اقتصاد ايران بر اساس برنامه پنهو توسعه در سال .درصد برسد 3به  0535و بيكاري در پايان برنامه پنهو يعني پايان سال 
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اهداف برنامه  .درصدي برخوردار خواهد شد 01درصدي و نرخ متوسط تورم  3نرخ رشد اقتصادي از ميانگين  0535تا  0533

 و اميد به نرخ تك .درصدي را نشانه گرفته بود 3پنهو توسعه مشابه محتواي برنامه چهارم توسعه است كه رشد اقتصادي 

يز برقراري نوعي رژيو تورم مورد هدف مد نظر بوده است. اما رسد در ايران نبنابراين به نظر مي .براي تورم و بيكاري داشترقمي

دور كرده  گذاري تورميهاي پولي عمال كشور را از هدفنكته مهو اين است كه نرخ تورم در ايران تك رقمي نشده و سياست

 وص به چه نحو بوده است؟شود اين است كه كاركرد بانك مركزي ايران در اين خصاين سوالي كه در اينها مطرح مياست . بنابر

 درصورت و داشت خواهد توليد و تورم گذاري، سرمايه متغيرهايبرآثاري  چه هاسياست اين اهراي كهي ديگر اين است مهئله
 آن بر سياست اين اهراي آثارمنفي تا شود گرفته نظر در بايد مكملي هايسياست چه متغيرها، اين از برخي روي منفي آثار بروز

ر دگذاري بخش خصوصي ملي و سرمايههاي پولي بر توليدتأثير سياستاز اين رو، اين مطالعه به بررسي  كند خنثي را متغيرها

 پردازد. دار با استفاده از الگو خودتوضيح برداري ساختاري مييك رژيو تورمي هدف

 

 یتحقيقهافرضيه -5
معنادار 0531تا  0531طي دوره زماني ي تورم موهود از تورم مورد هدف در ايران سياست پولي بر شكاف تورم يعني فاصله     

 نيهت.

 معنادار نيهت.0531تا  0531طي دوره زماني سياست پولي بر شكاف توليد يعني توليد موهود از توليد مورد هدف در ايران      

 معنادار نيهت. 0531تا  0531طي دوره زماني اري واقعي بخش خصوصي  در ايرانسياست پولي بر سرمايه گذ     

 

 

 پيشينه پژوهش -6

 :مطالعات داخلي -6-1

 از استفاده بانك با سود به نرخ واكنش در گذاريسرمايه حهاسيت عنوان تحت خود تحقيق در ،(0535) دواني و پژويان     
 بر بانكي هايسپرده سود نرخ آثار بررسي به 0533تا  0553سال  زماني سري آمار كارگيري به با و فواي و لوئيس سنت الگوي

 دهندمي قرار مدنظر نيز را ارز نرخ و خارهي مهتقيو گذاريسرمايه نظير متغيرهايي آنها .پردازند مي ايران در گذاريسرمايه روي

 بر بيشتري تأثير تهاري تراز حهاب و خارهي هايوام با مقايهه در بانكي هايسپرده سود نرخ متغير كه گيرندمي نتيهه و

 .دارد گذاريسرمايه

هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران، ميزان اثر بخشي و اي تحت عنوان بررسي تاثير سياست(، در مقاله0534فرستي ) نو     

كالن پويا به روش نوين همهمعي طي ها رادر اقتصاد ايران  با استفاده از يك الگوي اقتصاد سنهي گذاري اين سياستههت

مورد ارزيابي قرار داده است. نتايج حاكي از آن است كه يك سياست پولي انبهاطي موهب افزايش توليد  0553 -0533هاي سال

دهد كه شود كه موهد اشتغال است و از سوي ديگر ، مصرف بخش خصوصي، صادرات غير نفتي و واردات را افزايش ميكل مي

 اه و رونق اقتصادي خواهد شد .باعث رف



 

5 
 

 تأكيد با ايران  اقتصاد در توليدي ساختار بر بانكي نظام بهره نرخ تغييرات اثر بررسيدر مقاله اي تحت عنوان ، (0533تقوي )     

 متغيرهاي اوالً، كه نشان داد0531 -0534تفاده از الگوي خود توضيح برداري طي دوره زماني  با اس گذاري سرمايه هايفعاليت بر
 نرخ) سرمايه هزينه ثانياً، و مؤثرند گذاريسرمايه بر حقيقي ارز نرخ و ايسرمايه كاالهاي واردات ها،بانك اعطايي اعتبارات حهو
 ايرابطه وهود بر مبني نئوساختارگرايان نظريه ندارد، داري معني اثر ايران در گذاريسرمايه بر (استهالك عالوه به حقيقي سود

 .شودمي رد ايران اقتصاد در گذاريسرمايه و بانكي سود نرخ بين منفي همواره

 

 مطالعات خارجي: -6-2
 مبادله هاينرخ بر مالي و پولي هايسياست آثار بررسي به برداري خودتوضيح الگوي از استفاده با ،(1111)0شارداكس فزانز     

 كشورها اين در تورم و سود هاينرخ بين كه گيردمي نتيهه و .پردازدمي لههتان و مهارستان چك، كشور سه در سود هاينرخ و

 تأثيرگذاري عالوه به كرد، اعمال سود نرخ در تغيير كانال از را پولي سياست تواننمي بنابراين .ندارد وهود داري معني رابطه
 .است ناچيز نيز مبادله هاينرخ بر سود هاينرخ

 آمريكا با متحده اياالت در سود هاينرخ و تورم توليد، متقابل آثاراي تحت عنوان مقاله در ،(1114)1دركين دي بنهامين     
 و توليد نوسانات عمده بخشبه اين نتيهه رسيد كه  0331 -1111طي دوره زماني  برداري خودتوضيح الگوي يك از استفاده
 .شودمي ايهاد پولي سياست هايشوك تأثير تحت تورم

 و مالي تهاري، هايسياست اثر بررسي به توزيعي وقفه با خودتوضيح الگوي از استفاده با، (1112) 5عبدالقيوم و خان ارشد     

 حاكي تحقيق نتايج .پردازندمي 0320 -1113دوره زماني  طي پاكهتان در واقعي داخلي ناخالص توليد رشد بر واقعي سود نرخ

 نشان نتايج .است واقعي سود نرخ و مالي توسعه مالي، سازي آزاد واقعي، داخلي ناخالص توليد بين بلندمدت رابطه يك وهود از

 .دهد مي افزايش را واقعي داخلي ناخالص توليد بلندمدت در واقعي سود نرخ افزايش كه دهدمي

 مدل اساس بر هند در كشور توليد بر پولي يهاسياست تاثير بررسي به ايمقاله ، در(1101)4 گوپتا رانگان و آييگودنس    

 خودرگرسيون تاب  فرم يك در 0321-1100دوره زماني يهاداده از آنها تحقيق اين در .پرداختند خطي غير برداري خودرگرسيون

 .ههتند كشور اين در توليد بر ناماندگاري و نامتقارن آثار داراي منفي و مثبت پولي يهاخطي نشان داد كه شوك غير برداري

 خطي غير برداري خودرگرسيون مدل با مقايهه در خطي برداري خودرگرسيون مدل كه بود اين دهنده نشان نتايج همننين
 دهد.مي نشان بزرگتر را قيمت و توليد بر پولي هايشوك تاثيرات

 

 تخمين الگو   -7
 است.قبل از تخمين الگو به بررسي مانايي متغيرها و تعيين وقفه بهينه الگو پرداخته شده      

                                               

1-Franz  

2- Benjamin 

3- M. Arshad Khan and Abdal Qayyam 

4  -  Goodness C. Aye and Rangan Gupta 
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 آزمون فيليپس و پرون-7-1

ي كاذب، همه متغيرها بايد مانا هابه منظور اهتناب از مهئله تخمين رگرسيونساختاري هاي خودتوضيح برداري در مدل     

هاي از آزمون ريشه واحد فيليپس و پرون استفاده شده كه براي نمونه هاباشند. در اين پژوهش به منظور بررسي مانايي بين متغير

 در هدول زير نشان داده شده است، همه متغيرهاي الگو0دازه كوچك مناسب است. نتايج آزمون ريشه واحد فيليپس و پروننبا ا

 .شوندا ميمانا ههتند به هز شكاف توليد و شكاف تورم كه درسطح مان %3با تفاضل مرتبه اول در سطح 

 

 (: نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون1جدول ) .

 نام متغیر
آماره فیلیپس  و 

 پرون 

 مقدار بحراني

 %5در سطح
 نتیجه

 لگاریتم پایه پولي 
 نامانا -99/2 -9/2 در سطح

 مانا -99/2 -2/5 تفاضل مرتبه اول

 لگاریتم قیمت نفت
 نامانا -99/2 -2/2 در سطح

 مانا -99/2 -8/5 اولتفاضل مرتبه 

 نرخ بهره
 نامانا -99/2 -5/1 در سطح

 مانا -99/2 -9/6 تفاضل مرتبه اول

 شکاف تولید
 مانا -99/2 -6/3 در سطح

 مانا -99/2 -2/6 تفاضل مرتبه اول

 شکاف تورم
 مانا -99/2 -9/9 در سطح

 مانا -99/2 -6/13 تفاضل مرتبه اول

                                               

ن در اي كند.ي مربوطه از مقادير تفاضلي استفاده نميهاي كوچك مي باشد زيرا در محاسبه ي آمارهآزمون ريشه واحد فيليپس پرون مناسب نمونه-1

 پژوهش نيز به دليل محدود بودن تعداد مشاهدات در آزمون ريشه واحد از اين روش استفاده شده است.
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 نرخ ذخیره قانوني

 

 نامانا -99/2 -7/0 در سطح

 مانا -99/2 -9/3 تفاضل مرتبه اول

سرمایه گذاری واقعي بخش 

 خصوصي

 نامانا -99/2 -1/2 در سطح

 مانا -99/2 -5/7 تفاضل مرتبه اول

 ی تحقیق هامنبع: یافته

. براي مشاهدات كوچك كاربرد داردبه منظور انتخاب تاخير مناسب  از معيار اطالعاتي شوارتز بين استفاده شده كه اين معيار      

و همننين براي  اطمينان از انتخاب تاخيرات درست آزمون  شوداز اين رو وقفه بهينه در اين الگو وقفه يك در نظر گرفته مي

 خود همبهتگي نيز انهام گرفته شده است.

 

 معرفي متغيرها وتصریح مدل -7-2
گذاري رمايهملي و ستوليد بر ي پوليهاتوضيح داده شد، به منظور تحليل اثر سياستبا توهه به مباني نظري كه در بخش دوم      

 : Gapinf، نرخ بهره :Rr درآمدهاي نفتي، :Oilاز يك بردار پنج متغيره شامل دار در يك رژيو تورمي هدفبخش خصوصي 

الگو خودتوضيح برداري ساختاري  تخمينبه منظور  گذاري بخش خصوصيسرمايه : LRIP توليد وشكاف : Gapgdp،شكاف تورم

 استفاده شده است.

 (3)          ]t, LRIPt, Gapgdpt, GapinftRr ,t=[Oil tY  

ي مهو اقتصاد كالن هابا توهه به اين كه بهياري از مطالعات انهام شده در اقتصاد ايران  حاكي از اثر پذيري شديد متغير     

شكاف  ،ي  شكاف توليدهاي اثر گذار بر متغيرهالذا از متغير درآمد نفتي به عنوان يكي از متغيري نفتي است ، هاايران از درآمد

ت به عنوان ابزار سياس ، نرخ ذخيره قانوني و پايه پولياستفاده شده است. در اين پژوهش متغير نرخ بهره گذاريسرمايهتورم و 

هاي ر اين پژوهش نرخ بهره از حاصل هم  سهو تههيالت بانكي بخششود. با توهه به توضيحات فوق دپولي در نظر گرفته مي

مختلف )بخش صادرات، بخش كشاورزي، بخش صنعت و معدن، بخش ساختمان و مهكن وبخش خدمات( درميانگين نرخ سود 

ست. در اين شود. از آنهايي كه در كشور ايران ، هدف اقتصاد دستيابي به نرخ تورم تك رقمي اساالنه هر بخش  محاسبه مي

در نظر گرفته شد و از تفاضل نرخ تورم واقعي با مقدار هدف، شكاف تورم بدست  3پژوهش به عنوان يك سناريو اين نرخ هدف 

اي به عنوان نماينده (HP)( حقيقي اقتصاد به روش فيلتر هودريك پروسكات GDPآيد و از برآورد روند توليد ناخالص داخلي )مي

 .ي بالقوه اقتصاد استفاده شده استحقيقGDPبراي نرخ رشد 

 روش پژوهش: -7-3
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)خود توضيح برداري ساختاري( استفاده شده است كه مدل  SVARاز روش  هادراين پژوهش براي برآورد ضرايب مدل     

استفاده از ( دارد كه با 0332) 4و واتهون 5(، و بالننارد0332) 1برنانك (،0332)0ريشه در مطالعات سيمز SVAR اقتصادي

(  براي بازيابي اختالالت ساختاري teي تخمين زده شده )هاي اقتصادي براي اعمال قيد به مقادير مشاهده شده پهماندهاتئوري

(𝜺𝐭استفاده كرده)(به تعميو و تكميل اين روش شامل 0333(، و بالننارد )0333)2(، گالي1112) 3اند همننين در مطالعات فيشر

رات روي اث هاي همبهته و اعمال قيدهايا اهازه دادن به همگرايي بين متغير ي دائمي بيشتر به سيهتو وهااضافه كردن شوك

ور هاي زماني بطاي از سريتوان با برآورد مهموعهميتواب  واكنش آني را شناسايي كردند كه در نتيهه آن  ،هابلند مدت تكانه

، 0530اي از متغيرها را تهزيه و تحليل نمود )اكبري فرد و كوشش، بر مهموعههاي تصادفي سيهتمي، اثرات پوياي اختالل

 (. 53ص

وهاي گيرد، الگايي صورت ميهاي ساختاري به طور ضمني و سليقهغيرمقيد كه در آنها شناسايي تكانه VARبر خالف الگوي      

هاي اقتصادي براي اعمال قيود و ر نظريهخود توضيح برداري ساختاري بطور صريح داراي يك منطق اقتصادي مبتني ب

ي هاشوك ،ي شناساييهاتوانند كوتاه مدت يا بلند مدت باشند. پس از اعمال محدوديتها ميست. اين محدوديتهامحدوديت

ويا بر پ توانند براي ايهاد تواب  واكنش آني و تهزيه واريانس به منظور ارزيابي آثارها ميآيند. اين شوكساختاري به دست مي

 متغيرهاي مختلف بكار گرفته شوند.

 شود:به صورت زير نوشته ميVARفرم تعديل يافته 

 (4) t1 + u-t=C + D (L) X tX 

ماتريس ضرايب چند همله  D (L)بردار مقادير ثابت و  Cاست.  Xt =(LOIL, RR, GAPINF,GAPGDP,LRIP)كه در آن، 

υt(اي وقفه خود توضيح و بردار
GAPINF+υt

GAPGDP+υt
LRIP +υt

RR  +υt
LOIL =( tU باشد.اخالل فرم تعديل يافته مي اهزاء 

 به شكل زير است: SVARالگو خود رگرسيون برداري ساختاري هاي تعريف شده باتوهه به توضيحات فوق و متغير

[
 
 
 
 
 

εt
LOIL

εt
RR

εt
GAPINF

εt
GAPGDP

εt
LRIP ]

 
 
 
 
 

=

[
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0
b31

b41

b51

0

b22

b32

b42

b52

0

0
b33

b43
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0

0
b34

b44

0

0

0
b35

b45

b55]
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υt
LOIL

υt
RR

υt
GAPINF

υt
GAPGDP

υt
LRIP ]

 
 
 
 
 

 

εtبردار     
' =(εt

LOIL +εt
RR +εt

GAPINF+εt
GAPGDP+εt

LRIP )   شامل همالت اخالل ساختاري است كه در آنεt
LOIL   شوك

𝛆𝐭مربوط به درآمد نفتي، 
𝐑𝐑   ،شتتوك مربوط به نرخ بهرهεt

GAPINF ،شتتوك مربوط به شتتكاف تورمεt
GAPGDP  شتتوك مربوط به

                                               

1-Sims 

2-Bernanke 

3-Blanchard 

4-Watson 

5-Fisher 

6-Gali 

(5) 
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εtشكاف توليد و
LRIP   .هاي كوتاه مدت مبناي استفاده از محدوديت شوك مربوط به سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي است

 شود.فوق در ادامه بيان مي

 

 مساله شناسایي و اعمال قيود   -7-4
وچك باز است و تلويحا بيانگر اين موضو  هاي در نظر گرفته در سطر اول ماتريس فوق مربوط به فرض اقتصاد كمحدوديت     

هاي واقعي نفت ايران( ندارد. در اين سطر فرض بر هاي خارهي )درآمدهاي داخلي تاثير آني بر متغيرهاي متغيراستت كه شوك

 هاي مربوط به درآمد نفتي است به عبارت ديگر: اين است كه خطاي فرم تعديل يافته تابعي از شوك
εt

LNOIL =b11υt
LNOIL                   

دهد اين هاي ستتاختاري خود عكس العمل نشتتان ميشتتود كه نرخ بهره تنها به شتتوكدر ستتطر دوم ماتريس فوق فرض مي     

 هاي نرخ بهره از تركيبشود در اين سطرشوكفرض بدين ههت استت كه در ايران نرخ بهره به وستيله مقامات پولي تثبيت مي

 شود:  الت مربوط به خود متغير است كه به صورت زير محاسبه ميخطي اختال
εt

RR=b22υt
RR 

 هاي پولي،تواند به تغييرات سياستها به طور همزمان ميقيمتشود كه سطح عموميدر سطر سوم ماتريس فوق فرض مي     

( و داراي 0533، العمل نشان دهد )معروف خانيهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري بخش خصوصي عكس درآمد

 0533ي )صفدر حهيني، ( همننين طبق مطالعه 0533ي يك طرفه از سوي نرخ بهره به سمت تورم است )نادرمهرگان، رابطه

 فرض ها دارند. بنابراين در اين سطرقيمت( نوسانات قيمت نفت يك اثر آني بر سطح عمومي 0533و اسماعيل نيا و همكاران، 

هاي هاي نرخ بهره، شوكهاي درآمد نفتي، شوكهاي خودش بلكه تحت تاثير شوكشده شكاف تورم نه تنها تحت تاثير شوك

 :گيردگذاري بخش خصوصي به صورت زير قرار ميهاي سرمايهشكاف توليد و شوك

εt
GAPINF=b31υt

LOIL +b32υt
RR  +b33υt

GAPINF+b34υt
GAPGDP+b35υt

LRIP    

هاي صادر كننده نفت بر رشد اقتصادي تاثير شود نوسانات در قيمت نفت در كشوردر سطر چهارم ماتريس فوق فرض مي     

هاي نرخ بهره قابل پيش بيني بوده و در صورت تغيير نرخ بهره اثر آن . همننين تكانه)0533اقبالي و همكاران، (منفي دارد 

( 1115،)0و(. لذا همانند ديكاستر0530شود )شهبازي و همكاران، الص داخلي منتقل ميهاي واقعي نظير توليد ناخسريعا بر متغير

(، فرض شده است توليد ناخالص داخلي در 0533، به نقل از موسوي، 0530و همننين نتايج مطالعه تهربي در ايران )شهبازي 

هاي تورم تاثير منفي بر رشد يرد كه شوكگهاي خود اين متغير قرار ميهاي نرخ بهره و شوككوتاه مدت تحت تاثير شوك

اثر منفي معناداري بر رشد اقتصادي ندارد در هاي تورم يك رقمي(. به عبارتي نرخ0530اقتصادي دارند)عباس نژاد و همكاران، 

سطرفرض شده (. بنابراين در اين 0533اثر معنا دار و منفي بر رشد اقتصادي دارد)عهلي و همكاران، هاي دو رقميحالي كه نرخ

هاي شكاف تورم و سرمايه گذاري هاي نرخ بهره، شوكهاي درآمد نفتي، شوكهاي خودش، شوكشكاف توليد تحت تاثير شوك

 گيرد:بخش خصوصي به صورت زير قرار مي

                                               

1-  De Castro 

 

(8) 

(7) 

(6) 
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εt
GAPGDP=b41υt

LOIL+b42υt
RR+b43υt

GAPINF+b44υt
GAPGDP+b45υt

LRIP 

گزاري بخش هاي صتتادر كننده نفت بر ستترمايهشتتود نوستتانات قيمت نفت در كشتتوردر ستتطر پنهو ماتريس فوق فرض مي     

هاي نرخ بهره قابل پيش بيني بوده وتاثير منفي بر ستترمايه . همننين تكانه)0532عهتتلي، (خصتتوصتتي تاثير معناداري دارد  

هاي تورمبه عنوان يك عامل بي ( و شوك0533كهمايي ، )طاهري فرد و موستوي آزاد  استت گذاري بخش خصتوصتي داشتته

((  0533(، اسماعيل زاده )0531ثباتي در اقتصاد تاثير منفي بر سرمايه گذاري در بخش خصوصي دارد )سليمي فر و همكاران )

هاي درآمد نفتي، هاي خودش، شتتوكفرض شتتده ستترمايه گذاري بخش خصتتوصتتي  تحت تاثير شتتوك بنابراين در اين ستتطر

 :گيردهاي شكاف تورم به صورت زير قرار ميهاي نرخ بهره وشوكشوك

εt
LRIP=b51υt

LOIL +b52υt
RR  +b53υt

GAPINF+b55υt
LRIP    

 

 آني شوک  العملعکس توابع تحليل -8
 تكانه معيار انحراف اثر يك تواب ، اين در استتت. هاتكانه اثر بندي زمان مطالعه همان درواق  آني، العمل عكس تواب  بررستتي     

 الگو متغيرهاي پوياي العمل بنابراين در اين قهمت عكس گيرد.مي قرار بررسي مورد الگو، در موهود متغيرهاي ستاير متغير  بر
 گيرند.مي قرار بررسي آينده مورد سال( 01دوره ) 01 معيار براي يك انحراف اندازه به وارده ساختاري هايشوك از ناشي

 نشان معيار انحراف يك به اندازه را هاي پولي ايرانهاي ستاختاري سياستلگاريتو شتوك آني العملعكس تواب ( 0)نمودار      

هاي نهتتبت به شتتوك  متغيرهاي درصتتد تغيير الزم به ذكر استتت كه در نمودارهاي زير محور عمودي نشتتان دهنده .دهدمي

 .استي زمان )دوره( ن دهندههاي پولي و محور افقي نشاسياست

 های پوليهای ساختاری سیاستلگاریتم شوک آني العملعکس (: نتایج توابع1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قهمت الف نمودار نشان مي دهد كه با افزايش شوك نرخ بهره موهب       

هتاي نفتي شتتتده بته طوري كته در دوره چهتتارم نمودار در افزايش درآمتد

ك روند كاهشتتي به ستتمت بيشتتترين مقدار خود قرار دارد و بعد از آن با ي

 مقدار بلند مدت خود حركت مي كند .

قهتتمت ب نمودار نشتتان مي دهد كه با افزايش شتتوك ذخيره قانوني      

د از دوره چهارم با يك روند افزايشي عهاي نفتي كاهش پيدا كرده  و بدرآمد

 به مقدار بلند مدت خود نزديك مي شود .

قهتتتمتت و نمودار نشتتتان مي دهتد كه با افزايش شتتتوك پايه پولي      

هاي نفتي تا دوره دوم كاهش پيدا مي كند و از دوره دوم با يك روند درآمد

 افزايشي اما دوراني در دوره هشتو به مقدار بلند مدت خود مي رسد.    

(01) 
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دهد كه با افزايش شوك نرخ بهره موهب قهتمت الف نمودار نشان مي

باعث افزايش توليد شتتده و از دوره كاهش شتتكاف توليد يا به عبارتي 

 دوم با حركات سينوسي حول مقدار بلند مدت خود حركت مي كند  .

قهمت ب نمودار نشان مي دهد با افزايش شوك نرخ ذخيره قانوني      

شتتتكاف توليد كاهش پيدا كرده به اين مفهوم كه شتتتوك نرخ ذخيره 

م به بعد با يك قانوني باعث افزايش توليد تا ستتته دوره و از دوره ستتتو

ود ششيب ماليو تا دوره هشتو باعث افزايش شكاف )كاهش توليد( مي

و بعد از دوره هشتتتتو  با يك روند كاهشتتتي  به مقدار بلند مدت خود 

 نزديك مي شود .

قهتتمت و نمودار نشتتان مي دهد كه با افزايش شتتوك پايه پولي      

ي حول مقدار شتتتكاف توليد كاهش و بعد از دوره دوم با حركات دوران

 كند .بلند مدت خود حركت مي

 

دهد كه با افزايش شتتوك نرخ قهتتمت الف نمودار نشتتان مي             

كاهش شتتتكاف تورمي يا به عبارتي باعث كاهش تورم تا  موهتببهره 

ستتپس تا دوره ستتوم افزايش، و از دوره ستتوم به بعد با يك  دوره دوم و

 روند كاهشي به مقدار بلند مدت خود نزديك مي شود .

هد كه با افزايش شتتوك نرخ ذخيره قهتتمت ب نمودار نشتتان مي د     

قانوني شتكاف تورم را تا دو دوره افزايش و از دوره دوم تا دوره شتتيشو 

اين شتتكاف را كاهش مي دهد به عبارتي كاهش شتتكاف باعث كاهش 

تورم شده و از دوره پنهو با يك روند افزايشي به مقدار بلند مدت خود 

 شود.نزديك مي

هد كه با افزايش شتتوك پايه پولي دقهتتمت و نمودار نشتتان مي     

شتتكاف تورم با يك شتتيب نهتتبتا تندي كاهش و از دوره چهارم با يك 

 شود.شيب ماليمي افزايش، وبه مقدار بلند مدت نزديك مي
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 ي پولي هاتجزیه واریانس شوک ابزارهاي سياست -9
تهزيه واريانس ابزار ديگر الگو ههت بررستتي عملكرد پوياي استتت. به كمك تهزيه واريانس، ستتهو بي ثباتي هر متغير در      

توان به دست آورد چند هاي ديگر را در طول زمان اندازه گيري كنيو. به عبارت ديگر، مياز متغيرمقابل شوك وارده به هر يك 

خص شود ومشهاي ديگر توضيح داده ميدرصتد واريانس خطاي پيش بيني به وستيله خود متغير و چند درصد به وسيله متغير

(، تهزيه واريانس مربوط به 1ت ديگر چقدر است .در هدول)ها در تغييرات متغيراكند كه اهميت نهبي هر كدام از آن متغيرمي

ي مختلف هادر دوره (SE)ي خطاي پيش بيني همتغير شتتوك شتتكاف توليد نشتتان داده شتتده استتت. ستتتون اول نشتتان دهند

 ي آني است. هاباشد. منب  اين خطا تغير در مقادير هاري و شوكمي

 

 

 

czzfvvfvf  

دهد كه با افزايش شتتوك نرخ بهره قهتتمت الف نمودار نشتتان مي      

گذاري در بخش خصتتوصي شده و از دوره دوم تا موهب افزايش سترمايه

دوره چهارم موهب كاهش سرمايه گذاري شده است. و از دوره چهارم تا 

، شوندگذاري ميدوره پننو با يك شتتيب ماليمي باعث افزايش ستترمايه

نو به بعد با شتتتيب ماليمي كاهش يافته و به مقدار بلند بعد از دوره پن

 مدت خود نزديك مي شود .

قهتتمت ب نمودار نشتتان مي دهد كه با افزايش شتتوك نرخ ذخيره      

گذاري بخش خصتتوصتتي افزايش پيدا كرده و بعد از دوره قانوني ستترمايه

سوم با يك شيب تندي تا دوره پننو كاهش يافته است و از دوره پنهو 

 كند.ا يك شيب ماليمي به مقدار بلند مدت خود حركت ميب

قهتتتمت و نمودار نشتتتان مي دهد كه با افزايش شتتتوك پايه پولي      

كند و از ستترمايه گذاري بخش خصتتوصتتي تا دوره ستتوم افزايش پيدا مي

دوره سوم با يك روند كاهشي تا دوره پنهو كاهش يافته و از دوره پننو 

 شود.    ر بلند مدت خود نزديك ميبا يك شيب ماليو به مقدا
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يابد. ستون بعدي درصداست  كه به مرور زمان  افزايش مي43/1در دوره دوم  درصتد ،53/1خطاي پيش بيني در دوره اول      

درصتد تغييرات ايهاد شتده در متغير شكاف توليد توسط خود متغير توضيح داده 3/45هدول بيانگر اين استت كه در دوره اول 

ي نفتي ، هايرات مربوط به درآمددرصتتتدتغي3/53 شتتتود . در اين دورهشتتتود و به مرور زمان نقش خود متغير كو اثرتر ميمي

درصد تغييرات مربوط به نرخ ذخيره 0درصد مر بوط به نرخ بهره و نزديك به  31/3درصدتغييرات مربوط به شكاف تورم ، 3/04

 قانوني و پايه پولي و سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
 

 

 

 (: نتایج آزمون تجزیه واریانس شکاف تولید2جدول )

 های پژوهشمنبع:یافته

 

 

 سرمایه گذاري واقعي بخش خصوصي  تجزیه واریانس  -9-1
 (: نتایج آزمون تجزیه واریانس سرمایه گذاری واقعي بخش خصوصي  3جدول )

پایه 

 پولي 

نرخ ذخیره 

 قانوني  

شکاف   نرخ بهره 

 تورم

سرمایه 

 گذاری 

شکاف 

 تولید

ی هادرآمد

 نفتي

خطای پیش 

 بیني

 دوره 

21/0 11/0 82/5 7/19 00/0 9/93 5/35 38/0 1 

69/0 93/0 99/9 3/11 09/0 5/90 5/92 95/0 2 

66/0 28/3 03/9 7/9 65/2 8/33 7/99 97/0 3 

72/0 36/3 20/9 5/9 93/3 6/33 0/99 99/0 9 

89/1 13/9 59/3 7/13 87/3 8/39 9/93 51/0 10 

پایه 

 پولي 

نرخ ذخیره 

 قانوني  

شکاف   نرخ بهره 

 تورم

سرمایه 

 گذاری 

شکاف 

 تولید

ی هادرآمد

 نفتي

خطای 

پیش 

 بیني

 دوره 
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 های پژوهشمنبع:یافته

(، تهزيه واريانس مربوط به متغير سترمايه گذاري واقعي بخش خصتتوصتتي نشتتان داده شده است.خطاي پيش 5در هدول )     

يابد. ستون بعدي هدول بيانگر اين درصداست  كه به مرور زمان  افزايش مي43/1، در دوره دوم درصتد53/1بيني در دوره اول 

شود و به مرور ميدرصد تغييرات ايهاد شده در متغير شكاف توليد توسط خود متغير توضيح داده  3/34استت كه در دوره اول 

درصدتغييرات مربوط 34/3تغييرات مربوط به شكاف توليد  ،درصتد 03/3 . در اين دورهشتودزمان نقش خود متغير كو اثرتر مي

ي هادرصتتدتغييرات  مربوط به پايه پولي  و شتتكاف تورم  و درآمد 3درصتتد مر بوط به نرخ بهره و23/5به نرخ ذخيره قانوني  ، 

 نفتي است.

 گيرينتيجه -11
ي پولي به اندازه يك انحراف معيار هاابزارهاي ستياستهاي دهد كه اگر شتوكنتايج حاصتل از تواب  واكنش آني نشتان مي     

ها را رد گذارند  كه درنتيهه اثر معنا دار نبودن فرضتتيهميي نفتي تاثير هاتغيير كند در دوره اول برتمامي متغيرها به هز درآمد

 كند.مي

درصد تغييرات  3/34كه در دوره اول  دهدنتايج حاصتل از تهزيه واريانس سترمايه گذاري واقعي بخش خصتوصي نشان مي     

ي ي پولهاي سياستهاابزارو  شودايهاد شتده در متغير سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي توسط خود متغير توضيح داده مي

 كند.را رد مي هر كدام سهمي معين در تغييرات اين متغير دارند كه درنتيهه اثر معنا دار نبودن فرضيه

درصد تغييرات ايهاد شده در متغير شكاف  3/45دهد كه در دوره اول تهزيه واريانس شكاف توليد نشان مينتايج حاصتل از     

ي پولي هر كدام سهمي معين در تغييرات اين متغير دارند هاي سياستهاابزارو  شودتوليد توستط خود متغير توضتيح داده مي

 .كندكه درنتيهه اثر معنا دار نبودن فرضيه را رد مي

 

 پيشنهادت سياستي و اجرایي -11
 هاي پولي :با توهه به نتايج بدست آمده از تواب  عكس العمل واكنش آني سياست  

هاي سياست پولي بيشترين اثر را بر شكاف تورم دارد و چون كشور ما هو يك از آنهايي كه پايه پولي  نهتبت به ديگر ابزار     

كشتور تورم زا است و حهو وسيعي از اين تورم به دليل وهود نقدينگي است لذا اگر دولت تصميو بگيرد تورم مورد هدف را در 

 هاي پولي خود اعمال كنند. ست مقامات پولي اين ابزار را به عنوان سياستهاي خود لحاظ كند بهتر اگيريتصميو

02/2 89/7 69/3 99/1 7/89 17/8 90/0 38/0 1 

19/7 21/8 30/6 82/1 9/76 9/12 96/2 95/0 2 

6/10 9/17 65/9 2/20 9/55 8/17 79/1 97/0 3 

78/9 0/16 86/3 2/21 9/95 9/23 99/5 99/0 9 

8/11 5/20 57/9 1/20 7/90 3/29 01/10 51/0 10 
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هاي سياست پولي بيشترين اثر  را بر شكاف توليد دارد و چون كشور ما از آنهايي كه نرخ ذخيره قانوني نهبت به ديگر ابزار     

وليد را مورد هدف قرار دهد بهتر است مقامات پولي ازنظر رشتد توليد در هايگاه خوبي قرار ندارد. لذا اگر دولت تصتميو بگيرد ت

 هاي پولي خود اعمال كنند.اين ابزار را به عنوان سياست

هاي سياست پولي بيشترين اثر را بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد و چون از آنهايي كه نرخ بهره نهتبت به ديگر ابزار     

قانون اساسي به دنبال سرمايه گذاري در بخش خصوصي است  لذا اگر  44كشتور ما طبق ستند چشو انداز بيهت ساله و اصل 

 هايدولت تصتميو بگيرد سترمايه بخش خصوصي را مورد هدف قرار دهد بهتر است مقامات پولي اين ابزار را به عنوان سياست

 .پولي خود اعمال كنند

 

 منابع و ماخذ:
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 .0-13،صص31پويا،مهله تحقيقاتي اقتصادي،شماره 

 تعدادي از منابع التين                                                            

Amato Jeffery, Andrew Filardo, Gabriele Galati, Goetz von Peter and Feng Zhu. 2005.Research on 

Exchange Rate and Monetary Policy: an Overwiev. Bank of InternationalSettlements Working 

Papers, No. 178. 

Benjamin D. Keen, “Output, Inflation and Interest Rates in an Estimated OptimizingModelof 

Monetary Policy”, University, Department ofEconomic, July 2004 

Bjornland Hilde C, 2008, Monetary Policy and Exchange Rate Interactions in a Small Open Economy 

, Norwegian School of Management , Scand. J. of Economics 110(1), 197–221. 

Edwards,S and Var, W.1989.Tariffs The Real Exchange  Rate and the Terms of Trate Oxford 

Economics  PaperV 39. 

Eltony,M.N. and AL-Awadi, M.(2001), oil price fluctuation and their impact on the macroeconomic 

Variables of Kuwait, Imt. J. energy Res,vol. (25),pp. 939-956. 



 

17 
 

Ecevit, Eyyup and Kayhan, Selim, 2011,  Impact of Exchange Rate on Monetary Policy Decisions in 

An Inflation Targeting Regime: SVAR Analysis, Journal of Money, Investment and Banking ISSN 

1450-288X, pp,115-123. 

Franz, “Exhange Rates and Fiscal Policy Affect Then?” Focus onTransition, 2002, PP. 58-71. 

Goodness C. Aye and Rangan Gupta, (2012), “Are the Effects of Monetary PolicyAsymmetric in 

India? Evidence from a Nonlinear VectorAutoregressionApproach”, University of Pretoria, 

Working Paper: 2012-02. 

M. Arshad Khan and Abdal Qayyam, “Trade Liberalization, Financial Sector Reform and Growth”, 

Munich Personal Report Archive, MPRA paper NO. 2655, 2006. http:/mpra. ub.uni-muechen. 

de/2655. 

Taylor John B. 2001. The Role of Exchange Rates in Monetary Policy Rules. AmericanEconomic 

Review, Papers and Proceedings 91, No. 2: 263. 

 

 

 

 


