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سیاستگذاراناقتصادیمطرحباشد.درواقعوبراساسآمارهایمنتظارشاده،بخاشقاباحم

ظاهایاز

مصارفبودجهازمنابعارزی اصحازصادراتنفتوبرداشتاز سابذخیرهارزیتامینمیشاودکاه
شود.یکیازاالشهاییکهمقاماات


بانکمرکزیناگزیربهخریدارزودرنتیجهآنافزایشپایهپولیمی
پولیدرایرانباآنمواجههستند،عدمامکانپیشبینیدقیقدرآمدهاینفتایودرنتیجاهآننااممیناانیاز
درآمدهاینفتیبرایبودجهریزیبراساسآناست.ازاینرومیتوانگفتسیاستگاذارانبخاشپاولی
برایبرنامهریزیدقیقجهتایجادثباتاقتصادینیازبهشناساییاگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیباا
توجهدرآمدهاینفتیهستندبررسیاثرسیاستهایپولیدراقتصادباارائهنظریهمقداریپولآغاازشاد.
اقتصادیدرمورداگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیاخت ف

صا بنظران
نظردارند.براساسادبیاتنظریوتجربی،سیاستهایپولیآثاارمتفااوتیبارمتغیرهاایکا ناقتصاادی

دارند؛ازمرفدیگراثارایانسیاسات هاادرایارانت اتتااثیردرآمادهاینفتایقارارگرفتاهوازایانرو
اثرگذاریآنباابهاماتبیشتریمواجهخواهدشد
براساسادبیاتموجوددرزمینهسیاستهایپولی،اگونگیاعمالسیاستپولیدرکشورهایواردکننده

وصادرکنندهنفتبایکدیگرمتفاوتاست.درکشورهایواردکنندهنفتبههنگاامافازایشقیماتنفات،
بانک هایمرکزیبرایکنترلتاورماقادامباهافازایشنارهبهارهکاردهوسیاساتپاولیانقبا ایاعماال
میکنند..امادرکشورهایصادرکنندهنفت،بههنگامافزایشقیمت،درآمدهایارزیکهعمدتاًدراختیار
دولتاست،افزایشیافتهودولتبرایتأمینمخارجخودباتبدیحبخشیازدالرهاینفتیبهپولداخلای،
خواستهیاناخواسته جمپولراافزایشمیدهد.بنابراینمایتاوانگفات،درکشاورهاییماننادایارانکاه
صادرکنندهنفتهستند،درآمدهاینفتیع وهبراینکهبصورتمستقیممیتواندمتغیرهایک ناقتصاادی
رات تتاثیرقراردهد،بصورتغیرمستقیموازمریقسیاستهایپولینیزبرمتغیرهاایکا ناقتصاادی
اثرگذارخواهدبود.ازاینروهدفاینمطالعهبررسیآثارناشیازاعمالسیاستهایپاولیبارمتغیرهاای
ک ناقتصادیباتوجهبهدرآمدهاینفتیاست.دراینمطالعهبهمنظاورسیاساتپاولیازمتغیرهاایناره
سودتسهی تبانکیوهمچنیننرهذخیرهقانونیاساتفادهشادهاسات؛اساتفادهازاناینمتغیرهااییبارای
سیاستپولیدرمطالعاتمختلفاقتصادیاهدرداخحواهدرخارجمورداستفادهقرارگرفتهاسات.باا
توجهبهم دودیتدسترسیبهام عاتوهمچنینسایرم دودیتهایموجود،متغیرهایک ناقتصاادی
درنظرگرفتهشدهدراینمطالعهنیزنرهرشداقتصادیونرهتورمهساتند.بارایانادازهگیارینارهرشاد
اقتصادیازنرهرشدتولیدناخالصداخلیبهقیمتثابتاستفادهشد.نرهتورمنیازازنارهرشادشااخص
قیمتمصرفکننده(CPIوبدستآمد.دراینمطالعهازدادههایمتغیرهایتو یحدادهشادهبارایدوره
زمانی1357تا1397استفادهشد.تجزیهوت لیحام عاتبااساتفادهازنارمافازارSTATAانجاامشاده
است .
نتایجاینمطالعهنشاندادکهافزایشنرهسودبانکی،نرهرشداقتصادیرا داقحتادوسالپسازاعمال
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کاهشدادهاستوپسازاناثرشوکبهسمتصفرمیحپیدامیکند.باافزایشنرهساودباانکی،

شوک
ازیکمرفهزینهتامینسرمایهکاهشپیداکردهوباعاثمایشاودمیاحباهسارمایهگاذاریودرنهایات
سرمایهگذاریبهدلیحکاهشسودسرمایهگذاریکاهشپیداکناد.ازمارفدیگاربااافازایشنارهساود
بانکینرهتورمکاهشپیداکردهاست.همانمورکهمشخصاست،یکان ارافمعیاارشاوکدرناره
سودتسهی تبانکی،تاسهدورهپسازاعمالشوکاثرمثبتبرنرهتورمبرجایگذاشتهوپسازآناثر
آنکاهشپیداکردهوبهسمتصفرمیحپیدامیکند.بررسیاثرنرهذخیرهقانونیبررشداقتصادینشاان

می دهدکهاینمتغیرنیزباهماننادنارهتساهی تباانکیاثارمنفایباررشاداقتصاادیایارانداشاتهاسات.
بصورتیکهافزایشنرهذخیرهقانونیتایکدورهپسازاعمالشوکبودهوازدورهدومبهسامتصافر
میحپیدامیکند.ازمرفدیگراثرنرهذخیرهقانونیبرنرهتورممثبتبودهونشاندادهشدهاستکهیک

ان رافمعیارشوکدرنرهذخیرهقانونی،نرهتورمراکاهشمیدهاد.افازایشدرآمادهاینفتایباعاث
افزایشنرهرشداقتصادیتادودورهپسازاعمالشوکشدهوپسازآنبهسمتصفرمیحپیاداکارده
است.باافزایشدرآمدهاینفتیودرنتیجهآنافزایشدرآمدهایدولت،مخارجدولتافزایشپیداکرده
وباعثافزایشتقا ادرداخحودرنتیجهآنافزایشرشداقتصادیمیشود .
کلید واژگان :سیاستپولی،نرهرشداقتصادی،نارهتاورم،الگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری
(SVARو 

طبقه بندی  D43, L71, E31 :JEL

مقدمه

بررسیاثرسیاستهایپولیدراقتصادباارائهنظریهمقاداریپاولآغاازشاد.صاا بنظاران
اقتصادیدرمورداگونگیاثرگذاریسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیاخت فنظار
دارند( Palesa,2014و.براساسایننظریهپولاثریبارمتغیرهاای قیقایاقتصاادنداشاتهوفقاط
قیمتهارات تتاأثیرقارارمای دهاد.اقتصاادداناندیگارماننادکینازوساایراقتصااددانانمکتاب
کمبریجبررسیاثرپولبراقتصادراادامهدادهوازنظرایندستهازاقتصاددانانپاولمایتواناداثار
غیرمستقیمیبرمتغیرهایاقتصادیداشتهباشد.ازنظرکینزعر هپولمایتوانادازمریاقافازایش
مخارج،باعثافزایشاشتغالوهمچنینم رکرشداقتصاادیباشاد.پاولیگرایاانسانتی1نشاان
________________________________________________________________
1- Traditional Monetarists.
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دادندکهسیاستهایپولیبهشکحهدفگذارینرهپایینرشدپولکوتاهمدت،میتواندباتغییر
نرهبهره،متغیرهایک ناقتصادیرات تتاثیرقراردهد( Onyeiwu, 2012; Niazi Mohseni

et. al., 2018و .
هموارهوابستگیپولیومالیبهبخشنفتیدرایران(بهعنوانیکایازکشاورهایصاادرکننده

نفتووجودداشتهاستکههمینامرباعثشادهسیاساتهاایپاولیدرکشاورباهعناوانیکایاز
االشهایعمدهبرایسیاستگذاراناقتصادیمطرحباشد.درواقعوباراسااسآمارهاایمنتظار
شده،بخشقابحم

ظهایازمصارفبودجهازمنابعارزی اصحازصادراتنفتوبرداشاتاز

سابذخیرهارزیتامینمیشودکهبانکمرکزینااگزیرباهخریادارزودرنتیجاهآنافازایش
شود.یکیازاالشهاییکهمقاماتپولیدرایرانباآنمواجاههساتند،عادمامکاان


پایهپولیمی
پیشبینیدقیقدرآمدهاینفتیودرنتیجهآننااممینانیازدرآمدهاینفتیبرایبودجاهریازیبار
گذارانبخشپولیبرایبرنامهریازیدقیاقجهات


توانگفتسیاست
اساسآناست.ازاینرومی
ایجادثباتاقتصادینیازبهشناساییاگونگیاثرگذاریسیاستهاایپاولیبااتوجاهدرآمادهای
نفتیهستند(Khiabani and Amiri, 2014و.بطورخ صهمیتوانگفتبراساسادبیاتنظریو
تجربی،سیاستهایپولیآثارمتفاوتیبرمتغیرهایک ناقتصادیدارند؛ازمرفدیگاراثارایان
سیاستهادرایرانت تتاثیردرآمدهاینفتیقارارگرفتاهوازایانرواثرگاذاریآنبااابهاماات
بیشتریمواجهخواهدشد،ازاینرودراینمطالعهبهبررسیاثارسیاساتهاایپاولیودرآمادهای

یSVAR(1و
نفتیبرمتغیرهایک ناقتصاادیت اتیاکمادلخودرگرسایونبارداریسااختار 
پرداختهخواهدشد.بهاینمنظورمطالعه ا ردرششبخاشارائاهشادهاسات.دربخاشدومو
پسازبیانمقدمهبهبررسیمباانینظاریموجاودارائاهشادهودربخاشساومباهبررسایپیشاینه
پژوهشپرداختهمی شود.بخشاهاارمایانمطالعاهارائاهمادلت قیاقوروشت قیاقباودهودر

بخشپنجمنتایجت قیقارائهخواهدشد.بخشششموپایانیاینمطالعهنیزبهبیاننتیجاهگیاریو
همچنینارائهپیشنهادهایت قیقمیپردازد .

________________________________________________________________
1-Structural Vector Auto Regressive Model
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مبانی نظری

ازسیاستهایپولیتعاریفمتفاوتیارائهشدهاستکهمیتوانگفاتهماهایانتعااریفدر
برگیرندهیکمفهوماستوآنکنترل جمپولتوسطمقامااتپاولیدریاککشاوراسات.در
برخیازمطالعاتسیاستپولیرابصورتزیرتعریفکاردهاناد( Nibeza and Tumusherure,

2015و :
«سیاستپولییکسیاستک ناقتصادیاستکهتوسطبانکمرکزیصورتمیگیرد.در
اینسیاستبامدیریتعر هپولونارهبهارهوهمچناینسیاساتهاایدولتایمرباوهباهمارف
تقا ایاقتصاد،بهدنبالدسترسیباهاهادافخاصایهمچاونتاورم،مصارف،رشاداقتصاادیو
همچنیننقدینگیهستند» .
سیاستپولیرابصورتزیرتعریفمیکند :

)Mumtaz and Zanetti (2013
«سیاستپولیفرایندیاستکهبهوسیلهدولت،بانکمرکزیویامقاماتپولیهرکشور،باا
کنترلپولوهزینهپولویابهعبارتدیگرنرهبهرهبهدنبالدسترسیبهاهدافیهمچاونثبااتو
یارشددرهرکشورهستند.ایناهدافشاامحثبااتقیماتهاا،ت ریاکرشاداقتصاادی،اشاتغال
کامح،کاهشنوساناتتجاری،جلوگیریازب رانهایمالیوثباتبلندمدتدرنرهبهرهوناره
ارزاست» .
درتعریفیسیاستپولیرااینگونهتفسیرمیکند :

)Waty (2014
«سیاستپولیدستکاریدرعر هپولبهمنظوراثرگذاریبرمتغیرهایاقتصادیهمچونناره
رشدتولیدناخالصداخلی،تورم،بیکاریونرهارزاست.سیاستپولیبستهبهاگاونگیاجارای
آنمیتواندباعثتورمویاکاهشقیمتهاشود.سیاستهایپولیانبسامیباافزایش جامپاول
میتواندسطحقیمتهاراافزایشدادهوسیاستهایپولیانقبا یباکاهش جمپاولمایتواناد
باعثت ریکرشداقتصادی،سطحقیمتهاوبیکاریشود ».
اعمالسیاستهایپولیدرسهمر لهانجاممیشود.درمر لهاولبانکمرکزیباااساتفادهاز
ابزارخودمانندپایهپولی،مدیریتسپردههاایدولتای،موافقاتناماههاایباناکمرکازیدرباازار
شبانه،عملیاتبازارباازباهدنباالدساتیابیباههادفخاویشاسات.درمر لاهدوموبااتغییارات
ابزارهایبانکمرکزی جمپول،نرهبهرهویانرهتورمتغییرکردهودرمر لاهساومباافار 
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دسترسیبهاهدافمیانیدرجهتمطلوب،اقتصادبهسویاهادافنهااییماننادساطحخاصایاز
تورم،نرهخاصیازبیکاری،نرهمعینارز،رشداقتصادی،ثباتنسبینرهبهرهوثباتبازارهاای
مالیهدایتخواهدشد.زمانی که بانکهای مرکازی اقادام باه اجارایسیاسات پاولی مایکنناد
مجموعهای از تغییرات پدید میآید که از تأثیر بر بازارهای مالیوپولیشروع شده و باه تغییار در
انجامد.کینزینهاو پولیون درخصوص اینکه

سطح عمومی قیمتها یا به مور مشخصتر ،تورم می
با افزایش جم پول افراد اه ناوع از داراییهاا را جاایگزین پاول مایکنناد ،اخات ف نظاردارناد.
کینزینها تغییرات در تقا ای کح را منشاء عدم ثبات در اقتصاد میدانند .نره بهره نیز در واکانش
به تغییرات تقا ایکح تغییر کرده و تقا ای پول را ت ت تأثیر قرار میدهد.با فر

اسابندگی

گردد.کینزینهاا

قیمتها و دستمزدها ،افزایش تقا ا برای پولمنجر به کاهش تولید و اشتغال می
اوراق قر ه و خزانه را جانشین خوبی برای پول میدانند.به همین دلیح باافزایش عر ه پول نره
بهره کاهش یافته و تقا ا برای این اوراق افزایش مییابد و منجر به افزایش قیمت و کاهش باازده
آنها میگردد .به دنبال افزایش قیمت این ناوع دارایایهاا ناره بهاره کااهش ماییاباد و تقا اای
سرمایهگذاری را افزایش داده واز آن مریق تقا ای کح را افازایش مایدهاد .در مقاباح پولیاون
معتقدند که پول دارای جانشینهای متعددی از جمله داراییهای مالی نظیر اوراق قر ه و خزانه و
داراییهای فیزیکی مانند ساختمان و کاالهای بادوام است که با کاهش بازده پول بهدلیح افزایش
عر ه آن ،با جانشین کردن دیگر داراییها بهجای پول منجر به افزایش سرمایهگذاری میشوند و
تقا ای کحرا افزایش میدهد .در مدلهای مبتنی بر دیدگاه پولیون فر

میشود که تقا ای پول

نسبت به تغییرات نره بهره غیر ساساست در این دیدگاه افازایش جام پاول موجاب افازایش
تقا ای کح میشود .ال اگر در بازار کار تعدیح دستمزدها باا تاأخیرانجاام پاذیرد و یاا قیمتهاا
انعطافناپذیر باشند ،سطح قیمت و م صول افزایش مییاباد .ولای اگار تعادیح کاماح دساتمزدها
صورت پذیرد فقط منجر به افزایش قیمت میگردد بنابراین بطور کلی در دیدگاه پولیون افازایش
جم پول موجب افزایشتولید اسمی میگردد که با گذشت زمان دستمزدها کام تعدیح شده و
افزایش جم پول خود را در افزایش قیمتها نشانمیدهد و تولید به سطح اولیهاش باز میگاردد
(Niazi Mohseni et.al, 2018و .
بااراساااسادبیاااتموجااوددرزمینااهسیاسااتهااایپااولی،اگااونگیاعمااالسیاسااتپااولیدر
کشورهایواردکنندهوصادرکنندهنفتبایکدیگرمتفاوتاست.درکشاورهایواردکننادهنفات
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بههنگامافزایشقیمتنفت،بانکهایمرکزیبرایکنترلتورماقدامبهافزایشنرهبهرهکردهو
سیاستپولیانقبا یاعمالمیکنند..امادرکشورهایصادرکنندهنفت،بههنگامافزایشقیمات،
درآمدهایارزیکهعمدتاًدراختیاردولتاست،افزایشیافتهودولتبرایتأمینمخارجخودبا
تبدیحبخشیازدالرهاینفتیبهپولداخلی،خواستهیاناخواساته جامپاولراافازایشمایدهاد
و.بنابراینمیتاوانگفات،درکشاورهایی

(Cologni and Manera, 2008; Samadi et al. 2018
مانندایرانکهصادرکنندهنفتهستند،درآمدهاینفتیع وهبراینکهبصاورتمساتقیممایتواناد
متغیرهایک ناقتصادیرات تتاثیرقراردهد،بصورتغیرمستقیموازمریقسیاستهایپولی
نیزبرمتغیرهایک ناقتصادیاثرگذارخواهدبود .

مطالعات پیشین

بااستفادهازروشهایمتعددیدرمطالعاتمختلفبهبررسیاثرشوکهایپولیوشوکهای
سیاستپولیبرمتغیرهایاقتصادیپرداختهشدهاست .درمطالعاتداخلای)Hante et al. (2018
بااهبررساایخنثاااییپااولدراقتصااادیایاارانپرداختنااد.درایاانمطالعااهبااااسااتفادهازمتاادولو ی
کاتبرتسونوتیلور،وهمچنینمبقروششناسیپسرانباااساتفادهازدورویکاردنئوک سایکیو
نئوکینزی،نشاندادهشدکهپولپیشبینیشدهدرکوتاهمدتخنثیبودهولیپولپیشبیناینشاده
درمطالعهایبهبررسیاثارابزارهاایسیاسات

برتولیدموثراستHaji Ghasemi et. al. (2017).
پولیشامحنرهبهرهونرهذخیرهقانونیبرمتغیرهایک ناقتصادیپرداختند.آناندراینمطالعه
نشاندادندکهافزایشنرهبهرهواقعیباعاثکااهشتولیادناخاالصداخلای،تاورموبیکااریو
یشاود.
افزایشنرهذخیرهقانونینیازموجابکااهشتاورموافازایشتولیادناخاالصداخلایما 
شوکهایقیمات

)Khiabani and Amiri (2014درااراوبیکمدلDSGEبهبررسیتأثیر
وتولیدنفتخامبرمتغیرهایپولیومالیوک ناقتصادیپرداختند.نتایجایانمطالعاهنشاانداد
شوکهایقیمتتأثیرمثبتومعناداربرمخارجدولت،درآمادهایمالیااتیواجازایپایاهپاولی
ااساااتفادهازمااادل

درمطالعاااهایبا ا

دارنااادMehrara and Shahab Lavasani (2012).
خودرگرسیونبرداری،بهبررسیتعامحمیانششمتغیر،ارخههایقیمتمسکن،نارهارزواقعای
درآمدهایواقعینفت،عر ۀپولونرهبهرهپرداختند.نتاایجایانمطالعاه ااکیازافازایشدر
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رخههاایدرآمادهایواقعاینفات
بخشادواریقیمتمسکنبهدنبالبروزشوکهایمثبتدرا 
بود .
درمطالعاتخاارجینیازباهبررسایاثارسیاساتهاایپاولیبارمتغیرهاایمختلافاقتصاادی
پرداختندMumtaz, H., & Zanetti (2013).بهبررسیاثرنوساناتشوکهاایسیاساتپاولیباا
اسااتفادهازروشSVARوDSGEپرداختنااد.نتااایجایاانمطالعااهنشاااندادکااهیاکافاازایشدر
نوساناتسیاستپولی،رشدتولیدوتورمراکااهشدادهاساتWaty (2014).نیازدرمطالعاهای
دیگردرمطالعهایبهبررسیاثرابزارهایسیاستپولیبررشداقتصادیانادونزیپرداخات.نتاایج

اینمطالعهنشاندادکهعملیاتبازارباز،نرهذخیارهقاانونیونارهبهارهیاکرابطاهایباارشاد
اقتصادیدراندونزیدارند Filis and Chatziantoniou (2014).بارای گروهای از کشاورهای
واردکننده و صادرکننده نفاتخاام باه ایان نتیجاه دسات یافتاهاناد کاه تأثیرپاذیری ناره بهاره از
شوکهای نفتی به نوع ر یمسیاست پولی کشاورها بساتگی داردNibeza and Tumusherure .،


)(2015درمطالعهایبااستفادهازالگویتص یحخطابدستآوردندکاهسیاساتهاایپاولیاثار
معنیداریبرعر هپولونرهارزدارداسات.اانوهمکااران(2017ودرمطالعاهایباابررسای
اثربخشیسیاستهایپولیدرایننشاندادکهسیاستهایپولیدرااینبارتولیاددرابتادااثار
مثبتوسپساثرمنفیبرجایگذاشتهاست .
دهدکهاثرگذاریسیاستهاایپاولدرمطالعااتمختلافدر

بررسیمطالعاتپیشیننشانمی
ایرانموردتاییدویاردقرارگرفتهشدهاستوهموارهاینسوالمطرحبودهاستکهباتوجاهباه
شرایطاقتصادیایران،آیاسیاستهایپولیدرایرانبرمتغیرهایک ناقتصادیایرانماننادرشاد

یتواناد
اقتصادیوتورماثرگاذارباودهاساتیااخیارهآنچاهمشاخصاساتدرآمادهاینفتایما 
اثرگذاریسیاستهایپولیرات تتاثیرقراردادهودومتغیرنرهذخیرهقانونیونارهتساهی ت
بهعنواندومتغیرسیاستپولیمیتوانندبرمتغیرهاایکا ناقتصاادیاثرگاذارباشاند.بررسایهاا

نشانمیدهدکهدرمطالعاتپیشیناثرهمزمانمتغیرهایسیاستپولیوهمچنیندرآمدهاینفتای

بررشداقتصادیوتورمدراااراوبیاکالگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری(SVARو
موردبررسیقرارنگرفتهاستکهدراینمطالعهبهبررسیاینمو وعپرداختهخواهدشد .
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روش مورد استفاده و تصریح مدل

شکحساختاریمدلهایSVARبصورتزیراست :
(1و 
کهدرآن نشاندهندهبرداراخت التساختاریبودهکهبصورتسریالیومتقابحناهمبساته
تعدیحیافتهباشد،بصورتیکهداریم :

هستند.فر میکنیمکه نشانگراخت التVAR
(2و 
اخت التساختاریبال اظم دودیتهایکوتااهمادتوبلندمادتبارروی

اساتخراج

میشوند.مدلموردنظریکساختاربازگشتبلوکیبررویرابطههمزمانبیناخات التتعادیح
یافتهواخت التساختاریمربوهرال اظمیکند .
بنابراینمیتوانگفترابطهاصلیبرقرارشدهبینشوکهایفرمخ صاهشادهوشاوکهاای
ساختاریدریکمدلSVARبصورترابطهزیرقابحارائهاست :
(3و 
کهدررابطهفوق ،بردارجم تفرمخ صهشدهو بردارجم تاخ لفرمسااختاری
هستندکههردوبردارهایی

بودهوبردارهایAوBابعادی

دارند .

باتوجهبهساختارمدلهایخودرگرسیوبرداریسااختاریوهمچناینباراسااسمباانینظاری

موجودنزدیکبهت قیق،معادله0درت قیق ا ربصورتزیرفر شدهاست :
(4و 
دررابطه0

تورم،

شوکهایسااختارینارهرشاداقتصاادی،



شاوکهاایسااختاریابازارسیاساتپاولی،و

شاوکهاایسااختاریناره
شاوکهاایسااختاریلگااریتم

درآمدهاینفتیاست.بااستفادهازرابطه،0معادالتمربوهبهشوکهاایسااختاریرامایتاوان

بصورتزیرارائهداد :
(5و 
(6و 
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(7و 
(8و 
تا0اگونگیارتباهبینشوکهایساختاریوشوکهایفرمتعدیحیافتهدرمدل
درروابط 0

SVARمورداستفادهدرت قیقارائهشدهاست .
دهدکهشوکهایرشداقتصاادیت اتتااثیرخاود


نشانمی
م دودیتبیانشدهدرمعادله0
اینمتغیرومتغیرهاینرهتورم،سیاستپولیوهمچنیندرآمدهاینفتیقرارمیگیرد.باتوجهباه
اینکهایرانیککشورصادرکنندهنفتاست،تغییراتقیماتنفاتبااتغییاراتدرآمادهاینفتای
میتواندنرهرشداقتصادیدرایرانرات اتتااثیرقاراردهاد.دربخاشمباانینظاریاگاونگی
اثرگذاریسیاستپولیودرآمدهاینفتیباررشاداقتصاادیبیاانشاد؛اثرگاذارینارهتاورمو
همچنینقیمتنفتبررشداقتصادینیزدرمطالعاتداخلیموردتاییدقرارگرفتاهاساتکاهایان
اثرگذاریهمدرکوتاهکدتوهمدربلندمدتتاییدشدهاست .

دراینمطالعهبهمنظورسیاستپولیازمتغیرهاینرهساودتساهی تباانکیوهمچناینناره
ذخیرهقانونیاساتفادهشادهاسات؛اساتفادهازاناینمتغیرهااییبارایسیاساتپاولیدرمطالعاات
مختلافاقتصااادیاااهدرداخااحوااهدرخااارجمااورداسااتفادهقاارارگرفتاهاساات.باااتوجااهبااه
م دودیتدسترسیبهام عاتوهمچنینسایرم دودیتهایموجود،متغیرهایک ناقتصاادی
درنظرگرفتهشدهدراینمطالعهنیزنرهرشداقتصادیونرهتورمهستند.برایاندازهگیاریناره

رشداقتصادیازنرهرشدتولیدناخالصداخلیبهقیمتثابتاستفادهشد.نارهتاورمنیازازناره
وبدستآمد.دراینمطالعهازدادههایمتغیرهاایتو ایح

رشدشاخصقیمتمصرفکننده(CPI
دادهشدهبرایدورهزمانی1357تا1397استفادهشد.تجزیهوت لیحام عاتباااساتفادهازنارم
افزارSTATAانجامشدهاست .

نتایج تجربی

دراینمطالعهنتایجواکنشمتغیرهاینرهرشداقتصادیونرهتاورمباهمتغیارسیاساتپاولی
یعنینرهسودبانکیونرهذخیرهقانونیدرااراوبالگاویخودرگرسایونبارداریسااختاری
(SVARوارائهمیشود.باتوجهبهم دودیتهایموجوددرتعدادصف اتمقالاه،درایانبخاش
فقطبهبررسیواکنشرشداقتصادیونرهتاورمباهتغییاراتدرنارهساودباانکی،نارهذخیا ره
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قانونیوهمچنیندرآمدهاینفتیپرداختهمیشود .مناینکهبررسیهایاینمطالعهنشاندادناد
کهمتغیرهایمورداستفادهدراینت قیقدرسطحپایاهستند.ازمرفدیگاربررسایهاانشاانداد
کهدراینمطالعهوبراساسآمارهشوارتز،تعدادوقفهبهینهبرایهردومدلبارآوردیبرابارباا1
است.بجزابزارواکنشبه ربه،ابزاردیگریکهالگوهاایVARماورداساتفادهقارارمایگیارد،
تجزیهواریانسخطایپیشبینیاست.بهاستفادهازاینابازار،ساهمبایثبااتیهارمتغیاردرمقاباح
هایاعمالشدهدرمتغیرهایدیگرالگوتعیینمیشود.تجزیهواریانسخطایپایشبینایدر

شوک
اینمطالعهنشاندادکهبیشترینسهمواریانسخطایپیشبینیمتغیرهاینرهرشداقتصادیونره
تورمتوسطخوداینمتغیرهاتو یحدادهشدهوپسازآنمتغیرهایدرآمدهاینفتی،نرهذخیاره
قانونیونرهسودتسهی تبانکیواریانسخامایپیشبینینرهرشاداقتصاادیونارهتاورمدر
ایرانراتو یحمیدهند.باتوجهبهتو ی اتبیانشده،دراداماهباهارائاهتو ای اتمرباوهباه
واکنشنرهرشداقتصادیونرهتورمبهشوکهاایسیاساتپاولیوهمچنایندرآمادهاینفتای

ارائهخواهدشد.
0واکنشنرهرشداقتصادیبهیکان رافمعیارشوکدرنرهسودبانکیرانشانمیدهاد.
همانمورکهدرشکحنیزمشخصاست،افزایشنرهسودبانکی،نارهرشاداقتصاادیرا اداقح
تادوسالپسازاعمالشوککاهشدادهاستوپسازاناثرشوکباهسامتصافرمیاحپیادا
میکند.باافزایشنرهسودبانکی،ازیکمرفهزینهتامینسارمایهکااهشپیاداکاردهوباعاث
شودمیحبهسرمایهگذاریودرنهایاتسارمایهگاذاریباهدلیاحکااهشساودسارمایهگاذاری

می
کاهشپیداکند.ازمرفدیگرباافزایشنرهسودباانکی،انگیازهبارایسارمایهگاذاریفیزیکای
کاهشپیداکردهومنابعمالیبجایبکارگرفتهشدندرفرایندتولیادوایجاادسارمایهفیزیکایباه
سمتبانکهاجریانپیداکردهورشداقتصادیکاهشپیدامیکند .

واکنشنرهتورمبهیکان رافمعیاارشاوکدرنارهساودباانکیدر0آوردهشادهاسات.
همانمورکهدرشکحنیزمشخصاست،باافزایشنرهسودبانکینرهتاورمکااهشپیاداکارده
است.همانمورکهمشخصاست،یکان رافمعیارشوکدرنرهسودتسهی تبانکی،تااساه
دورهپسازاعمالشوکاثرمثبتبرنرهتورمبرجایگذاشتهوپاسازآناثارآنکااهشپیادا
کند.افزایشنرهتورمبهمعنیافزایشهزینهتامینمالیبنگاههاا

کردهوبهسمتصفرمیحپید 
امی
ودرنتیجهآنافزایشقیمتتمامشدهکاالبارایبنگااههااودرنتیجاهافازایشنارهتاورماسات.
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بررسیشرایطاقتصادیایراننیزنشانمیدهدهموارهپسازافزایشنرهسودبانکیباتاورمیباه
همیناندازهاقتصادمواجهشدهاست .

انحراف معیار شوک در نرخ سود بانکی
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تصادیونرهتورمباه
دراینمطالعهاثردومتغیرنرهسودبانکیونرهذخیرهقانونیبررشداق

منظوربررسیاثرسیاستپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیبررسیشدهاست .االبارایاناسااس
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درادامهبهبررسیاثردیگرابزارسیاستپولییعنینرهذخیرهقاانونیباررشاداقتصاادیوتاورم
پرداختهمیشود.واکنشنرهرشداقتصادیونرهتورمنسبتبهشوکدرنرهذخیرهقاانونی0و
0ارائهمیشود.بررسیاثرنرهذخیرهقانونیبررشداقتصادینشانمیدهدکاهایانمتغیارنیازباه
مانندنرهتسهی تبانکیاثرمنفیبررشداقتصادیایرانداشتهاسات.بصاورتیکاهافازایشناره
ذخیرهقانونیتاایاکدورهپاسازاعماالشاوکباودهوازدورهدومباهسامتصافرمیاحپیادا
میکند.ازمرفدیگراثرنرهذخیرهقانونیبرنرهتورممثباتباودهونشااندادهشادهاساتکاه
یکان رافمعیارشوکدرنرهذخیرهقانونی،نارهتاورمراکااهشمایدهاد.بااافازایشناره
ذخیرهقانونی،قدرتوامدهیبانکهاکاهشپیداکردهودرنتیجهآننرهرشادنقادینگیکااهش
کند.همینامرباعثمیشودکهتورمکنترلشدهونرهتورمکاهشپیداکند .


پیدامی
معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی
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stepتحقیق
منبع :یافتههای
)impulse response function (irf

95% CI

Graphs by irfname, impulse variable, and
هایافزایشیقیمتنفتنرهرشاد
 response variable
باتوجهبهوابستگیایرانبهدرآمدهاینفتی،هموارهشوک

اقتصادیایرانرات تتاثیرقراردادهاست؛ازاینرویکیدیگرازمتغیرهایل اظشادهدرمادل
موردبررسی،درآمدهاینفتیاست.واکنشنارهرشاداقتصاادینسابتباهیاکان ارافمعیاار
شوکدرلگاریتمدرآمدهاینفتیدر0آوردهشدهاست.مطابقباانتظارافزایشدرآمدهاینفتای

باعثافزایشنرهرشداقتصادیتادودورهپسازاعمالشوکشدهوپسازآنبهسامتصافر
میحپیداکردهاست.باافزایشدرآمدهاینفتیودرنتیجهآنافزایشدرآمدهایدولات،مخاارج
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دولتافزایشپیداکردهوباعثافزایشتقا اادرداخاحودرنتیجاهآنافازایشرشاداقتصاادی
میشود .

معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی
واکنش نرخ تورم به یک انحراف
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Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

معیار شوک در درآمدهای نفتی
واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف
sohei110, loilr, gr
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تهاای
باتوجهبهاینکهدراینمطالعهدرااراوبیکمدلخودرگرسیونبرداریاثارسیاسا
Graphs
by irfname, impulse variable, and response variable
پولیبررشداقتصادیموردبررسیقرارگرفتهاست،میتواناثرهریکازمتغیرهارابرمتغیرهای
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دیگرمورد بررسیقرارداد.باتوجهبهاهمیتنرهتورمبررشداقتصادی،درادامهاثرنرهتورمبر
رشداقتصادینیزموردبررسیقرارمایگیارد.در 0واکانشنارهرشاداقتصاادینسابتباهیاک
ان رافمعیارشوکدرنرهتورمنشاندادهشدهاست.همانمورکهدرشکحنیزمشخصاسات،
یکان رافمعیارشوکدرنرهتورم،باعثای اادنوسااناتیدرنارهرشاداقتصاادیدرایاران
خواهدشد.بنابراینمیتوانگفتافزایشنرهتورمبااایجاادنااممیناانیباعاثنوسااناتیدرناره
رشداقتصادیوناممینانیدرنرهرشداقتصادیمیشود .


واکنش نرخ رشد اقتصادی به یک انحراف معیار شوک در نرخ تورم
sohei120, inf, gr
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Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

منبع :یافتههای تحقیق


نتیجهگیری

بررسیاثرسیاستهایپولیبرمتغیرهایک ناقتصادیازدیدگاهنظریاتمختلافاقتصاادی
شامحکینزینها،پولیون،ک سیکها،کینزینهایجدیدوک سیکهایجدیادنتاایجمتفااوتیرا
ارائهدادهاست.ایراننیزهموارهسیاستهایپولیرابااساتفادهازابزارهاایمختلافاعماالشاده
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استونتایجمتفاوتیبدساتآوردهاسات.ازمارفدیگارایارانیاککشاوروابساتهباهنفاتو
درآمدهاینفتیبودهوایندرآمدهاهوارهتوانستهاستهمبرسیاستهایپولیوهمبراثربخشی
هااثرگذارباشد.ازاینرودراینمطالعهبهبررسیآثارناشیازاعمالسیاساتهایپاولی

اینسیاست
برمتغیرهایک ناقتصادیباتوجهبهدرآمدهاینفتیپرداختهشدهاست.دراینمطالعهبهمنظاور
دسترسیبهاهدافت قیقازدادههایدورهزمانی1357تا،1397الگاویخودرگرسایونبارداری
ساختاری( SVARووابزارآنیعنیتابعواکنشبه ربهاستفادهشد.نتاایجایانمطالعاهنشاانداد
کهافزایشنارهساودتساهی تباانکی،نارهرشاداقتصاادیراکااهشونارهتاورمراافازایش
میدهد.ازمرفدیگردیگرابزارسیاستپولینیزباعثکاهشنرهرشداقتصاادیونارهتاورم
شدهاست.نتایجاینمطالعههمچنیننشاندادکهافزایشدرامدهاینفتیباافزایشتقا ایایجااد
شدهدراقتصادمیتواندنرهرشداقتصادیراافزایشدهد.براساسنتاایجبدساتامادهمایتاوان
گفتمطابقباانتظاراعمالسیاستپولیدرایرانباعثکاهشنرهرشداقتصادیشدهاساتکاه
روبهسیاستگذاراناقتصادیتوصیهمایشاودباه


اینموردباشرایطایراننیزسازگاراست،ازاین
منظورت ریکرشداقتصادیابزاریبجزسیاستپولیرادردستورکارقراردهند .
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