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چکیده
ارزيابی دقیق مکانیزم انتقال پولی ،از مهمترين ارکان سیاستگذاری پولی میباشد .زيرا مطالعه مکانیزم
انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمتها میشود ،از
طرفی بازار سرمايه نقش بسیار مهمی در گردآوری و هدايت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی دارد.
از اين رو قیمت سهام میتواند سهم قابل توجهی در انتقال سیاستهای پولی به بخش حقیقی اقتصاد داشته
باشد .لذا شناسايی و تفکیک اثرکانال قیمت سهام میتواند اطالعات مفیدی در خصوص مکانیزم انتقال
سیاست پولی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد .از طرفی بايد توجه داشت ،بدلیل تغییرات ساختاری و
همچنین اثرات نامتقارن پول ،امکان تغییر شدت اثرگذاری سیاست پولی و نقش کانال قیمت سهام در
مکانیزم انتقال پولی وجود دارد .بدين جهت در پژوهش حاضر از روش غیر خطی  MSVARکه قابلیت
زيادی برای لحاظ کردن تغییر ساختاری دارد ،برای بررسی نقش کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول
استفاده شده است .برای دادههای تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی ،شاخص قیمت مصرف کننده ،حجم
پايه پولی و شاخص قیمت بورس تهران طی فصول  1370Q1تا  1395Q4استفاده میشود .نتايج تحقیق
بیانگر اين است که سهم کانال قیمت سهام در انتقال پول به تولید در رژيم صفر (سالهای بعد از  )1384در
طی فصول هشتم و شانزدهم بزرگتر از رژيم يک (سالهای قبل از  )1384بوده و بعد از فصل شانزدهم
سهم اين کانال در رژيم يک بزرگتر میباشد .از طرف ديگر آثار تورمی اين کانال در هر دو رژيم بسیار
کم میباشد .در نتیجه برنامهريزی مناسب در جهت نهادسازی ،ارتقای نقش بازار سهام در تأمین مالی و
افزايش اثربخشی اين بازار میتواند عالوه بر افزايش اثرگذاری سیاست پولی بر تولید ،موجب کاهش آثار
تورمی آن نیز گردد.
واژگان کلیدي :کانال قیمت سهام ،مارکوف سوئیچینگ ،مکانیزم غیر خطی انتقال سیاست پولی.
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 -1مقدمه
همواره رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی اعم از افزايش سطح اشتغال ،کنترل تورم و تعادل در تراز
پرداختها از اهداف نهايی کشورها بوده است .بدين منظور سیاست پووولی بانووک مرکووزی اهرمووی
میباشد که کشورها برای دستيابی به اهووداف نهووايی خووود مووورد اسووتفاده قوورار دادهانوود (رنووانی،
 .)1390از طرفی ،اما بايد توجه داشت که در دهههای گذشته بحووا اثوورات نامتقووارن سیاسووتهای
پولی از سوی اقتصاددانان مکتب کینزیهای جديد وارد ادبیات اقتصادی شده است .به طوووریکووه
وجود اثرات نامتقارن سیاستهای پولی ،لزوم دقت در وضع و اعمووال سیاسووتگذاریها را در هوور
اقتصادی دوچندان میکند .زيرا ممکن است بدون توجه به آثار نامتقارن سیاست پولی که میتواند
ناشی از اندازه و جهت تکانه پولی و يا شوورايط حوواکم بوور اقتصوواد در زمووان اعمووال سیاسووت باشوود،
اهداف مورد نظر محقق نشوند .در نتیجه بوورای افووزايش کووارايی سیاسووتهای پووولی الزم اسووت تووا
مقامات پولی اطالعات کافی در خصوص میزان اثر ،کانالهای اثرگذاری ،موودت زمووان الزم بوورای
شروع اثرگذاری ،ماندگاری اثر و زمان به اوج رسیدن اثوور سیاسووتهای پووولی در شوورايط مختلو
اقتصادی داشته باشند.
مکانیزم انتقال پولی سازوکاری است که سیاست پولی از کانال برخی متغیرها بوور متغیرهووای بخووش
حقیقی اثر گذاشته و باعا تحقق اهداف سیاست پولی میشود .اين مکانیزم از سیاست پولی شروع
و بووه تولیود و قیمتهووا خووتم میشووود .مکاتووب و ديوودگاههای گونوواگونی دربووارهی سووازوکارهای
اثرگذاری سیاست پولی بر بخووش واقعوی وجووود دارد کووه هوور کوودام سووعی دارنوود تووا بووا توجووه بووه
مفروضات و نگرش خود ،کانالهای مختل

اثرگذاری سیاست پولی بوور بخووش واقعوی اقتصوواد را

معرفی کنند (والش .)2010 ،1يکی از مهمترين کانالهای انتقال سیاست پولی ،کانال قیمت دارايی
به ويژه قیمت سهام میباشد.
بازارهای مالی با فراهم کردن نقدينگی ،کاهش هزينه معامالت از طريق کاهش هزينه جست و جو
و کاهش هزينه اطالعات ،مکان مناسبی برای سوق دادن پساندازهای راکد مردم به سمت تولید و
تأمین سرمايه شرکتها و مؤسسات اقتصادی است .از جملووه مهمتوورين و پرطرفوودارترين بازارهووای
مالی در اغلب کشورها ،بازارهای سهام هستند .لذا درجه توسعه يووافتگی و رونووق بووازار سوورمايه بووه
)Walsh (2010
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سبب نقش اساسی که در گردآوری منابع موجود در اقتصاد ملی و هدايت آن به سمت فعالیتهای
اقتصادی بلندمدت دارد ،به خودی خود اهمیت زيادی در توسووعه اقتصووادی يووک کشووور میتوانود
داشته باشد (زمرديان و همکاران.)1394 ،
در اين راستا اقتصاد ايران به دلیل عوامل مختلفی از جمله وابستگی به صادرات نفت و گاز ،حجووم
بزرگ دولت ،و عدم استقالل بانک مرکزی همواره در بخش پولی دچار بیثباتی بوده است .زيوورا
عالوه بر سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی جهت اهداف کالن اقتصادی اعمووال میشووود،
شوکهای پولی برونزا که ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت است ،همواره
اقتصاد ايران را تحت تأثیر قرار داده است .اين امر سبب گشته تا در طول دهههای گذشووته اقتصوواد
ايران دچار نوسانات زيادی باشد .در ادامه جدول ( )1به منظور بررسی دقیووقتر تغییوورات متغیرهووای
کالن اقتصادی در طی سالهای  1370تا  1395ارائه شده است:
جدول  :1نسبت رشد متغیرهاي کالن اقتصادي طی دورههاي مختلف
متغیر

پایه پولی

تولید

شاخص قیمت

شاخص بورس

1370 -1395

 166برابر

 2/9برابر

 98برابر

 162برابر

1370 -1383

 14برابر

 1/9برابر

 14برابر

 24برابر

1384 -1395

 14برابر

 1/5برابر

 7برابر

 8برابر

دوره

منبع :آمار بانک مرکزی

همانطور که جدول  1گوياست ،در طی سالهای  1370تووا  1395تولیوود در ايووران  2/9برابوور شووده
است .در اين دوره زمانی پايه پولی ،سطح قیمتها و شاخص بورس به ترتیب  98 ،166و  162برابر
شدهاند .بررسی دورههای مختل

حاکی از اين است که پايه پولی در هريک از دورههووای -1383

 1370و  1384-1395در حدود  14برابر شده است .در حالی که نسبت رشد متغیرهای فوق در طی
اين دورهها متفاوت بوده است .به طوری که در دوره اول تولید  1/9برابر و در دوره دوم  1/5برابر
شده است .سطح قیمتها طی دوره 1370تا  1383در حدود  14برابر و در دوره  1384تووا  1395در
حدود  7برابر شده اسووت .شوواخص بووورس نیووز در دوره اول  24برابوور و در دوره دوم  8برابوور شووده
است .در نتیجه رشد يکسان پول در دو دوره اثوورات متفوواوتی بوور ديگوور متغیرهووا داشووته اسووت .لووذا
میتوان گفت که تغییرات پول و کانالهای انتقال پول طی دورههای مختل
داشتهاند.

کارکردهای متفاوتی
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از ايوون رو مطالعووه اينکووه «سیاسووتهای پووولی چووه تووأثیری بوور بووازار سووهام در دورههووای مختلو
داشتهاند؟»« ،اثرگذاری سیاست پولی بر تولید و سطح قیمتها در دورههای مختلو

چگونووه بوووده

است؟»« ،تأثیرشاخص بازار سهام بر تولید و سطح قیمتهووا در شوورايط مختلو

اقتصووادی چگونووه

است؟» و «سهم کانال قیمت سهام در انتقال سیاست پولی در دورههای مختلو

بوور تولیود و سووطح

قیمتها چقدر است؟» بسیار مفید و حائز اهمیت میباشد.
برای پاسخ به پرسشهای فوق الزم است نقش کانال قیمت سووهام در مکووانیزم انتقووال سیاسووتهای
پولی در اقتصاد ايران مورد بررسی قرار گیرد .اما از طرفی ممکن است تغییرات ساختاری در طووول
دوره مطالعه سبب گردد تا کانال قیمت سهام نقش مختلفی در انتقال آثار سیاست پولی بر تولیود و
سطح قیمتها در دورههای مختل

داشته باشد .لذا بسیار مفید خواهوود بووود تووا از روشهووای تغییور

رژيم ،علیالخصوص مدلهای مووارکوف سوووئیچینگ کووه دارای قابلیتهووای زيوادی بوورای لحوواظ
کردن تغییرات ساختاری در رژيمهای متفوواوت میباشووند ،اسووتفاده کوورد .بوودين جهووت در مطالعووه
حاضر با به کارگیری روش مدل غیر خطوی مووارکوف سوووئیچینگ خووود توضویح بوورداری (MS-

 )VARو همچنین با استفاده از دادههای فصلی بانک مرکزی طی دوره  1370Q1تووا  1394Q4بووه
بررسی مکانیسمهای انتقال غیر خطی سیاست پولی در ايران از کانال قیمت سهام پرداخته میشود.
در مقاله حاضر پس از مقدمه ،در بخش دوم مبانی نظری مربوط به نقووش کانووال سووهام در مکووانیزم
انتقال پولی و آثار نامتقارن سیاستهای پولی ارائه میشووود و سو س مطالعووات انجووام شووده در ايوون
حوزه مورد بررسی قرار میگیرد .روش تحقیق و معرفی الگو و دادههای مورد استفاده در اين مقاله
نیز در بخش سوم معرفی شده است و پس از آن برآورد الگووو و يافتووههای تحقیووق در مووورد سووهم
کانال قیمت سهام در بخش چهارم بیان میشود و در بخش پنجم نیووز بووه جمعبنوودی و نتیجووهگیری
نهايی پرداخته میشود.
 -2مبانی نظري
در اين بخش ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق در خصوص مکانیزمهای انتقال سیاستهای پووولی ارائووه
میگردد.
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 -2-1ادبیات موضوع
ايراد اساسی وارد بر مدلهای کینزی برای تحلیل مکانیزم انتقال پولی آن است که اين مدلها تنهووا
بر قیمت دارايیها  ،نرخ بهره يا در مدل تیلور روی هر دو مورد نرخ بهره و نرخ ارز تأکید میکنند،
در حالی که پولیون اعتقاد دارند که پول میتواند روی قیمت نسبی تمام دارايیها و ثروت حقیقووی
مؤثر باشد .از نظوور پولیووون يووک شوووک پووولی ،قیمووت طیو

گسووتردهای از دارايیهووای داخلووی و

خارجی را تغییر میدهد (میشکین .) 1995 ،1از اين رو محدود نمودن مکانیزم انتقال پولی به کانووال
نرخ بهره حتی با تعبیر هزينه استقراض از آن ،نمیتواند گويای تمووام واقعیووت باشود .در ايوون راسووتا
پولیون نقش کانال قیمت دارايیها و به طور خاص قیمت سهام را به صورت زير معرفی میکنند:
 -2-1-1کانال قیمت سهام
عوامل مؤثر بر قیمت سهام را میتوان به دو دسووته داخلووی و خووارجی تقسوویم کوورد .عواموول داخلووی
عبارتند از :سیاست تقسیم سود ،سهام جايزه و تجزيووه سووهام ،کیفیووت اطالعووات مووالی ،مووديريت و
صوونعت .عواموول خووارجی عبارتنوود از :عواموول فرهنگووی ،عواموول سیاسووی -اجتموواعی ،عواموول فنووی
(تکنولوژيک) ،کارگزاران و بورس بازان ،بازده ساير دارايیها و متغیرهای کالن اقتصادی .منظووور
از متغیرهای کالن اقتصادی متغیرهای  ،GNPسیاست پولی و مالی ،مالیات ،تورم ،بهره ،پسانووداز،
بدهیهای خارجی و نرخ ارز میباشد.
از زوايای مختل

میتوان نحوه اثرگذاری میزان حجم پول بر شاخص قیمت سهام را بیان نمود .از

ديدگاه «اثر مانده حقیقی» افزايش نقدينگی موجب به هم خوردن تعادل مانده حقیقی پول میشود.
اما از آن جا که افراد تمايل دارند تعادل مانده حقیقی خود را حفظ کنند ،سعی میکنند حجم پووول
اضافی را به طرف خريد ساير دارايیهووای مووالی از جملووه سووهام سوووق دهنوود .لووذا از ايوون ديوودگاه
مالحظه میشود که افزايش حجم پووول موجووب افووزايش تقاضووا و بووالتبع آن افووزايش قیمووت سووهام
میشود .يکی از روشهای ارزشگذاری قیمت سهام مدل ارزش فعلی جريانووات نقوودی اسووت .بوور
اساس مدل تنزيل جريانات نقدی زير ،قیمت سهام برابر با ارزش حال سود سهام میباشوود (والووش،
:)2010
)Mishkin (1995
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که در رابطه ( 𝐸𝑡 ،)1انتظارات شرطی بر اساس اطالعات در دسترس فعاالن بازار سهام در زمووان ،t
 Rنرخ بازدهی که توسط فعاالن بازار سووهام بوورای سووود سووهام آينووده تنزيلووی مووورد اسووتفاده قوورار
میگیرد و  kافق زمانی سرمايهگذار میباشد .سیاست پولی از دو طريق بر بازدهی بازار سهام تووأثیر
میگذارد:
اول ،يک اثر مستقیم بر بازدهی سهام با تغییر نرخ تنزيل ،بووه طووور مسووتقیم سیاسووت پووولی انقباضووی
باعا افزايش نرخ تنزيل میشود که اين افزايش باعا کاهش قیمت سهام و در نتیجه فعالیت کمتر
اقتصادی در آينده میشود .دوم ،يک اثر غیوور مسووتقیم بوور ارزش بنگاههووا توسووط تغییوورات جريووان
نقدينگی مورد انتظار آينووده دارد .انتظووار موویرود کووه سیاسووت پووولی انبسوواطی سووطح فعالیتهووای
اقتصادی را افزايش دهد و قیمتهای سهام نیز در جهت مثبووت عکسالعموول نشووان دهنوود .بنووابراين
فرض بر وجود ارتباط بین سیاستهای پولی و مجموع اقتصاد حقیقی است.
از آنجا که سیاست پولی انبساطی باعووا افووزايش فعالیتهووای اقتصووادی ،افووزايش قیمووت سووهام و
افزايش عايدی سهام میشود و سیاست پولی انقباضی عکس آن است .در نتیجه شرکت کننوودگان
در بازار سهام توجه زيادی بر انبساطی و يا انقباضی بووودن سیاسووت پووولی میکننوود .از نظوور تئوووری
رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت اسووت ،زيوورا افووزايش نقوودينگی تقاضووا بوورای
دارايیها و از جمله سهام را افزايش میدهد ،در نتیجه با افزايش تقاضا بوورای سووهام قیمووت آن بوواال
میرود (نونژاد و همکاران.)1391 ،
الف) اثر بازار سهام بر سرمایهگذاري (نظریه  Qتوبین)
توبین  Qرا به عنوان ارزش بازاری بنگاه نسبت به هزينه جايگزينی تعري

میکند .در نتیجه اگر Q

باال باشد ،قیمت بازاری بنگاه نسبت به هزينه جايگزينی سرمايه بیشتر میشود .بنابراين ماشین آالت
و تجهیزات سرمايهای جديد نسبت بووه ارزش بووازاری بنگاههووا ارزان هسووتند .در ايوون حالووت بنگوواه
میتواند از طريق انتشار سهام و بدست آوردن قیمت باال برای آنها نسووبت بووه هزينووهای کووه بوورای
تسهیالت پرداخت میکند ،به سوورمايهگذاری جديوود مشووغول شووود و هزينووه سوورمايهگذاری بنگوواه
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افزايش پیدا میکند؛ زيرا بنگاه میتواند مقدار زيادی کاالهای سرمايهای جديد را با صرف مقوودار
کمی از سهام خريداری کند .در حالت عکس ،زمانی که  Qپايین باشد ،بنگوواه نمیتوانود بوور روی
کاالهای سرمايهای جديد هزينه کند ،زيرا ارزش بازاری سهام نسبت به هزينه سوورمايه پووايین اسووت
(میشکین.)2001،
در نتیجه اگر فرض کنیم عرضه پول افزايش پیدا میکند ،عموم مردم در میيابند که پول بیشتری
نسبت به آنچه که میخواستند در دست دارند .در ايوون صووورت میخواهنوود بووه سوورعت از طريووق
هزينه کردن از دست آن رهايی پیدا کنند .يکی از مکانهايی که برای سرمايهگذاری وجووود دارد،
بازار سها م است .بنابراين تقاضا برای سهام افزايش و در نتیجه قیمت سهام افزايش پیدا میکند کووه
در پی آن  Qافزايش میيابد و در نتیجه هزينههای سرمايهگذاری افزايش پیدا میکند.
حجووم پووول ↑ ⟸ تقاضووا بوورای سووهام ↑ ⟸ قیمووت سووهام ↑ ⟸  Qتوووبین ↑ ⟸ مخووارج
سرمايهگذاری ↑ ⟸ تولید کل ↑
ب) اثر ثروت خانوار
يکی ديگر از کانالهايی که برای قیمت دارايووی معرفووی گرديوود ،اثوور ثووروت میباشوود کووه توسووط
موديگیلیانی بیان شده است .در اين قسمت تمرکز بر ثروت مالی افراد اسووت کووه ناشووی از افووزايش
قیمت سهام بنگاهها میباشد .به عبارتی بنا بر نظريه موديگیلیووانی مصوورف خووانوار تووابعی از درآموود
افراد در طول دوران زندگی اعم از درآمدی که ناشی از سرمايه مادی ،انسانی و ثروت مالی افووراد
است .لذا سهام يکی از اجزاء ثروت مالی و به تبووع آن يکووی از منووابع دوره زنوودگی مصوورفکننده
است .بنابراين زمانی که قیمت سهام در نتیجهی سیاست پولی انبساطی افزايش پیدا میکنوود ،حجووم
ثروت مالی افزايش و اين به نوبهی خود منابع طول دوره زندگی مصرفکننده را افووزايش میدهوود
(پاتلیس.)2002 ،1
حجم پول↑ ⟸ تقاضا برای سهام ↑ ⟸ قیمت سهام ↑ ⟸ثروت خانوار↑ ⟸ مخارج مصرفی و
مصرف↑ ⟸ تولید کل ↑

)Patelis (2002

1.
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ج) اثر ترازنامه
به نظر برنانکه و گرتلوور )1999( 1رابطووه قیمووت دارايیهووا و اقتصوواد حقیقووی بیشووتر از طريووق کانووال
ترازنامه برقرار است .زيرا به خاطر وجود اصطکاک در بازار اعتبارات ،وضووعیت گووردش نقوودی و
شرايط ترازنامهها ،عوامل تعیینکنندهای در توانايی دسرسی بنگاهها به وام میباشند .لووذا در کانووال
ترازنامه ،سیاست پولی انبساطی باعا افزايش قیمت سهام میشود و در کنار آثووار ديگوور ،سیاسووت
پولی انبساطی باعا افزايش ارزش خالص فعلی بنگاهها و افزايش اعطای وام بانکی شده و منجر به
افزايش مخارج سرمايهگذاری و تقاضای کل میشود .زيرا که سیاست پولی انبساطی باعا کاهش
مسائل انتخاب معکوس و خطرات اخالقی 2میشود.
حجم پول↑ ⟸ تقاضا برای سهام ↑ ⟸ قیمت سهام ↑ ⟸ خالص ارزش دارايووی↑ ⟸ ريسووک
اعطای وام ↓ ⟸ وام و تسهیالت پرداختی ↑ ⟸ مخارج سرمايهگذاری ↑ ⟸ تولید کل ↑
 -2-1-2عدم تقارن اثرات سیاستهاي پولی
از مدتها پیش اقتصادانان تشخیص دادهاند که رفتار پويای برخی متغیرهای اقتصادی و روابط بین
تعدادی از متغیرهای اقتصادی غیوور خطووی اسووت .نظريووهپردازان اقتصووادی و همچنووین پژوهشووگران
تجربی اهمیت چنین مدلهای غیر خطی را تأکید نمودهاند .غیر خطی بودن روابووط بوودين معناسووت
که در دورههای مختل

نحوه اثرپذيری و اثرگذاری متغیرها میتواند متفاوت باشد .در ايوون راسووتا

طی سالهای گذشته و بر مبنای نظريه کینزينهای جديد و همچنین مطالعات تجربووی انجووام شووده،
عالوه بر تأکید بر خنثی نبودن پول ،به اثرات نامتقارن پول بوور متغیرهووای کووالن اقتصووادی از جملووه
تولید واقعی و سطح اشتغال اشاره شده است .در اين مطالعات بیان شده که نه تنها پول بر متغیرهای
اقتصادی بیتأثیر نیست ،بلکه اين اثرات به شکل نامتقووارنی بوور متغیرهووای واقعووی اعمووال میشوووند.
نظريات بسیاری در خصوص اثرات نامتقارن سیاست پولی وجووود دارد کووه میتوووان در سووه گووروه
عمده زير طبقهبندی کرد:

)Bernanke and Gertler (1999
Inverse Selection & Moral Hazard

1.
2.
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گروه اول به اثرات نامتقارن ناشی از جهت عالمت پولی اشوواره دارنوود .بووه طوووری کووه شوووکهای
منفی اثرات قویتری نسبت به شوکهای پولی مثبت بر تولید دارند .اين نوع از عدم تقارن به دلیل
منحنی عرضه کل محدب ناشی از چسبندگی قیمتها و دستمزدهای اسمی است .يک مثووال بوورای
اين نوع از عدم تقارن ،در مدل بال و منکیو )1994( 1بیان شده است .در اين مدل ،تعديل نامتقووارن
قیمتها ناشی از فرض وجود روند مثبت در تورم میباشد .در حالت نرمال و بدون اعمال سیاسووت
پولی ،تورم سبب میشود تا بنگاهها قیمتها ی انتظاری باالتر از سطح تورم فعلی داشووته باشووند ،در
نتیجه اثر يک شوک مثبت پولی موجب افزايش شکاف قیمتهووای انتظوواری و فعلووی میشووود .در
حالی که شوکهای منفی پولی موجب نزديک شدن سطح تورم انتظاری به تووورم فعلووی میشووود.
بنابراين اثرات شوک منفی میتواند ،اثرات جدیتری بر سطح تولید بنگاه داشته باشد.
نوع دوم عدم تقارن اثرات سیاست پولی به دلیل اندازه سیاست پولی اتخاذ شده میباشد .به طوری
که شوکهای کوچکتر دارای اثرات بزرگتری نسبت به شوووکهای بزرگتوور میباشووند .موودل
فهرستبهای بال و روموور )1990 ،1989( 2يووک موودل خالصووه امووا کاموول از ايوون نوووع عوودم تقووارن
میباشد .در اين مدل ،وقتی يک شوک يا سیاست پولی کوچک اعمال میشود ،سطح تولید تغییوور
کرده و سطح قیمتها ثابت می ماند ،زيرا بعد از شوک پولی کوچک ،مطلوبیت ثابت نگووه داشووتن
قیمتها برای تولیدکننده به دلیل وجود هزينه فهرستبها ،بزرگتر از مطلوبیت تغییر قیمتهاست.
تعديل قیمتها بزرگتر از ثابت نگهداشتن قیمتهاست ،در نتیجه قیمتها تغییر میکننوود و تولیوود
ثابت میماند.

نوع سوم عدم تقووارن سیاسووتهای پووولی بووه نحوووه اثرگووذاری ايوون سیاسووتها در شوورايط مختلو
اقتصادی از قبیل رکود و رونق بستگی دارد .اين اثر به دلیل وجووود اصووطکاک در بووازار اعتبووارات
ناشی از عدم تقارن اطالعات بین وامدهندگان و وامگیرندگان میباشد .در نتیجهی اين اصطکاک،
سیاست پولی عالوه بر نرخ بهره بر هزينه مالی بیرونی که تقويتکننده اثرات سیاست پولی بر هزينه
استقراض ،تقاضای سرمايه و تولید حقیقی میباشد ،اثر میگذارد (ژو و سباستین .)2007 ،3از آنجا
که رکود باعا کاهش ارزش وثیقهها میگردد ،در نتیجه جايگاه اقتصادی بنگاهها تضعی

شده و

1.

)Ball and Mankiw (1994
)Ball and Romer (1989, 1990
)3. Zhu and Sebastian (2007
2.
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موجب میشود تا پرداخت تسهیالت و اعتبار از طرف بانکها در زمان رکودها سووختتر از رونووق
شود .در نتیجه اثرات سیاست پولی میتواند در زمان رکود اقتصادی شديدتر باشد.
-2-2پیشینة تحقیق
در جدول ( )2به مرور مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با نقش کانال قیمت سهام در
مکانیسم انتقال پول ،پرداخته میشود.
جدول  :2مطالعات پیشین تحقیق
قلمرو
مکانی
آمريکا و

VAR

2

تونس و

()2008

مراکش

VAR

نویسنده
1

آنا شوارتز

ژاپن

()2003

روش
تحقیق

نتایج تحقیق
کانال قیمت سهام نقش فعالی در انتقال آثار پولی به تولید و تورم داشته است و بانکهای
مرکزی دو کشور نبايد بدون توجه به قیمت دارايی ،سیاستهای پولی اتخاذ کنند.
نتايج اصلی اين پژوهش نشان داد که هیچ يک از کانالهای نرخ ارز و قیمت دارايی در

بوقرارا

اقتصاد کشورهای مذکور ،کارا و فعال نیست .کانال اعتباردهی در تونس فعال است و از
کانال مرسوم نرخ بهره قویتر عمل میکند .اين کانال در مراکش نیز فعال است ولی قدرت
اثربخشی کمتری نسبت به اقتصاد تونس دارد.

گودهارت و
3

هافمن

 17کشور
صنعتی

()2008
موسو و

Panel
VAR

4

همکاران
()2011

SVAR

اروپا

نیلز و
5

همکاران
()2015

 20کشور
صنعتی

PVAR

6

اردوغدو
()2017

همچنین در زمان افزايش قیمت سهام ،کانال اعتباری نیز توانسته سهم بیشتری در انتقال آثار
پولی داشته باشد.

آمريکا و
اتحاديه

بر اساس نتايج اين تحقیق ،قیمت دارايی (سهام) اثر قابل توجهی بر متغیرهای کالن داشته و

ترکیه

VAR

روسیه

VAR

بر اساس نتايج تحقیق کانال قیمت دارايی (قیمت مسکن) در آمريکا و کانال اعتباری در
اتحاديه اروپا بیشترين نقش را در انتقال آثار پولی داشتهاند.
نتايج حاکی از فعال بودن کانال قیمت سهام در انتقال پولی میباشد ،به طوری که اين کانال
در زمان بحران مالی در کاهش تولید بسیار مؤثر بوده است.
کانال اعتباری و کانال قیمت دارايی در انتقال آثار سیاست پولی بر تولید و قیمتها غیر فعال
میباشد .همچنین کانال نرخ بهره بیشترين سهم را در انتقال آثار سیاست پولی بر عهده دارد.

اکیمووا و
7

همکاران

کانال اعتباری در انتقال سیاست پولی فعال میباشد.

()2017

1.

)Schwartz (2003
)Bougharara (2008
)3. Goodhart and Hofmann (2008
)4. Musso (2011
)5. Nils (2015
)6. Erdogdu (2017
)7. Ekimova (2017
2.

مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ايران :رويکرد (75 )MS-VAR
کشاورز حداد
و مهدوی

ايران

 ARCHو
GARCH

نتايج نشان میدهد که بازار سهام در اقتصاد ايران کانالی برای مکانیسم انتقال سیاست پولی
نیست.

()1384

بر اساس نتايج تحقیق پول اثرات معنیدار و پايداری بر قیمت سهام ،قیمت مسکن و طال دارد.
فرزينوش و
زنوزی ()1388

از طرفی اما قیمت سهام کمترين تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارد ،در حالی که قیمت
ايران

SVAR

ايران

VAR

مسکن و طال در حدود  20درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح میدهد .در نتیجه
در کانال قیمت دارايیها ،قیمت سهام نقش مؤثری در انتقال سیاست پولی به تولید ندارد اما
قیمت مسکن و طال مهمترين واسطههای انتقال پول میباشند.

مشیری و
واشقانی

نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که هیچکدام از کانالها سهمی در انتقال شوک پولی به
تولید نداشتهاند .اما در انتقال آثار تورمی به ترتیب کانال قیمت دارايی ،نرخ بهره ،نرخ ارز و
اعتبار مؤثر بودهاند.

()1389

ايشان قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی (شامل کانال نرخ بهره ،کانال نرخ ارز،
کمیجانی و
علینژاد

کانال قیمت دارايی (سهام) و کانال اعتباری) بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم را مورد
ايران

VAR

()1391

ارزيابی قرار دادهاند .بر اساس يافتههای تحقیق ،هر چهار کانال در انتقال پولی فعال میباشند
و همچنین از طريق کانال وامدهی بانکی سیاست پولی بیشترين تأثیر را بر رشد تولید واقعی و
از طريق کانال نرخ ارز ،سیاست پولی بیشترين اثرگذاری را بر تورم داشته است.
در اين مطالعه اثرات شوکهای پولی بر تولید و سطح قیمتها از کانال قیمت دارايی با تأکید

بهرامینیا و
همکاران
()1396

ايران

DSGE

بر بخش مسکن بررسی شده است ،نتايج اين تحقیق بیانگر اين است که افزايش رشد حجم
پول از طريق افزايش قیمت دارايیها موجب افزايش تولید و سطح قیمتها میشود .همچنین
اثرات شوک پولی بر سطح قیمتها از کانال قیمت دارايی طوالنیتر از تولید میباشد.

همانطور که جدول ( )2گوياست ،نتايج مطالعات در رابطه با سهم کانال قیمت سووهام در مکووانیزم
انتقال پول مختل

بوده است ،به طوری که برخی از مطالعات از جمله مشیری و واشووقانی ()1389

و کشاورز حداد و مهدوی ( )1384سووهم قیمووت سووهام در مکووانیزم انتقووال پووولی را نوواچیز بوورآورد
کردهاند .برخی از مطالعات مانند مطالعه کمیجانی و علینژاد کانال قیمووت سووهام در انتقووال پووول را
فعال اما سهم آن را اندک تخمین زدهاند ،اما در برخی از مطالعات مانند شوارتز ( )2003و اکیمووا
و همکاران ( )2017سهم کانال قیمت سهام در انتقال پول قابل توجه برآورد شده است .اين تفاوت
در نتايج میتواند ناشی از نوع دادههای مووورد اسووتفاده ،روشهووای اقتصادسوونجی و قلموورو مکووانی
مطالعات انجام شده باشد .به هرحال تاکنون مطالعه مکانیزمهای انتقال غیر خطووی سیاسووت پووولی از
طريووق کانووال قیمووت سووهام ب وا اسووتفاده از روشهووای غیوور خطووی علیالخصوووص موودل مووارکوف
سوئیچینگ خودتوضیح برداری ( )MSVARزياد مورد توجووه قوورار نگرفتووه اسووت ،در حووالی کووه
ممکن است انتقال پول در شوورايط مختلو

اقتصووادی کووارکرد و کووارايی مختلفووی داشووته باشوود و

اثربخشی سیاستهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد.
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 -3روش تحقیق
بخش روش شناسی تحقیق به ارائه مدل تحقیق ،الگوی تحقیق و دادههای مورد اسووتفاده در تحقیووق
میپردازد.
 -3-1مدل تحقیق
همیلتون 1در سال  1989برای اولین بار از مدلهای مارکوف سوئیچینگ در ادبیات اقتصوواد سوونجی
سریهای زمانی استفاده نمود .تحقیقات همیلتون بهطور ويژه بر اين پايه بنا شده بود که نه تنها رفتار
غیر خطی در سریهای زمانی اقتصادی وجود دارد ،بلکه اين رفتار غیر خطی بهطور خاص در عدم
تقارن چرخههای اقتصادی معنی میشود .همیلتون مدلی ارائه میدهد که با شناخت انتقووال دورهای
از يک نرخ رشد مثبت به نوورخ رشوود منفووی ناشووی از چرخووههای تجوواری آمريکووا میتوووان اثوورات
متفاوت اين تغییر را در رفتار اقتصادی مشاهده کرد.
بعد از مطالعه همیلتون ،مدلهای مارکوف سوئیچینگ بهطور بسیار گستردهای در تحلیل پديدههای
مختل

اقتصادی به کار گرفته شدهاند .در مطالعات کرولزيگ )1997( 2و کیم و نلسووون)1999( 3

به خوبی به کاربردهای متنوع مدلهای مارکوف سوئیچینگ و چگووونگی بوورآورد آنهووا پرداختووه
شده است.
مطالعه کرولزيگ ( )1998عووالوه بوور توسووعه موودلهای ( )MSVARبوورای راحتووی و سادهسووازی،
امکان برآورد مدلهای  MSVARدر نرم افزار  OXرا فراهم نمود .اين نرم افزار قادر است تووا بووه
سادگی تکنولوژی مارکوف سوئیچینگ که زبان برنامه نويسی بسیار پیچیدهای دارد را در دسترس
قرار دهد تا بتوان در تجزيه و تحلیلهای اقتصادسنجی از مدلهای  MSVARاستفاده نمود.
در ادامه نیز امکان استفاده از توابع واکنش آنی در چارچوب مدلهای  MSVARبرای اولووین بووار
در مقالهی کرولزيگ و تورو )1999( 4مورد بحا قرار گرفت .بر اساس نتووايج ايوون مطالعووه ،توابووع
واکنش در مدلهای  MSVARحاصل تغییرات درونزای رژيمها میباشند .اين توابع با نام «توابع

1.

Hamilton
)Krolzig (1997
)3. Kim and Nelson (1999
)4. Krolzig and Toro (1994
2.
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واکنش وابسته به رژيم» نامیده میشوند و بوورای رژيمهووای مختلو

بووه صووورت جداگانووه محاسووبه

میشوند  .از طرفی نحوه محاسبه توابع واکنش وابسته بووه رژيووم در مطالعووه اهرمووان ،الیسووون و

واال1

( )2003مورد تحلیل قرار گرفته است.
ايدهی اصلی مدلهای مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح بوورداری ( )MSVARدر ايوون اسووت کووه
پارامترهای مدل  VARبه متغیر رژيم 𝒕𝒔 بستگی دارند ،در عین حال 𝒕𝒔 قابل مشاهده نبوده و فقووط
میتوان احتمال مربوط به آن را بهدست آورد .در اين صورت تابع چگالی شرطی سری زمانی قابل
مشاهده 𝒕𝒚 به صورت زير خواهد بود:
𝟏 = 𝒕𝒔𝒇𝒊) 𝟏𝜽 𝒇(𝒚𝒕 |𝒀𝒕−𝟏 ,
…
{ = ) 𝒕𝒔 𝒑(𝒚𝒕 |𝒀𝒕−𝟏 ,
𝒏 = 𝒕𝒔𝒇𝒊) 𝒏𝜽 𝒇(𝒚𝒕 |𝒀𝒕−𝟏 ,

()2

و 𝟏 𝒀𝒕−نشووانگر

به طوریکه 𝒏𝜽 بردار پارامترهای مدل  VARدر رژيمهای مختل

∞
𝟏=𝒋

] 𝒋[𝒀𝒕−

میباشد .برای يک رژيم مشخص 𝒕𝒔 𝒚𝒕 ،را میتوان به وسیله مدل ) VAR(pزير نشان داد:
𝒕𝒖 𝒚𝒕 = 𝒗(𝒔𝒕 ) + 𝑨𝟏 (𝒔𝒕 )𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝑨𝒑 (𝒔𝒕 )𝒚𝒕−𝒑 +

()3

که ] 𝒕𝒔 ∑  𝒖𝒕 ~𝑵𝑰𝑫[𝟎,میباشد .برای تکمیل کردن فرآيند ايجاد دادهها نیاز به شناخت نحوهی
تغییر در رژيم ) 𝒕𝒔( میباشد ،که در مدلهای  MSفرض میشود 𝒕𝒔 بووه وسوویلهی زنجیووره مرتبووهی
اول مارکوف زير ايجاد میشود:
()4

}𝝆 ; 𝟏} = 𝑷𝒓{𝒔𝒕 |𝒔𝒕−

∞
𝟏=𝒋

] 𝒋, [𝒀𝒕−

∞
𝟏=𝒋

] 𝒋𝑷𝒓 {𝒔𝒕 |[𝒔𝒕−

که در آن 𝝆 برداری متشکل از پارامترهای احتماالت مربوط به رژيمهاست .بوور اسوواس ايوون فوورض
میتوان احتمال انتقال بین رژيمهای مختل

را بهدست آورد:

}𝒏 𝒑𝒊,𝒋 = 𝑷𝒓{𝒔𝒕+𝟏 = 𝒋|𝒔𝒕 = 𝒊}, ∑𝒏𝒋=𝟏 𝒑𝒊,𝒋 = 𝟏 ∀ 𝒊, 𝒋 ∈ {𝟏, 𝟐, … ,
()5

)Ehrmann, Ellison and Valla (2003

1.

 78نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

با کنار هم قرار دادن اين احتماالت در يک ماتريس 𝒏 × 𝒏 ،ماتريس احتمال انتقاالت 𝒑 به دست
میآيد که هر عنصر از آن 𝒋 𝒑𝒊,احتمال وقوع رژيم 𝒋 بعد از رژيم 𝒊 را نشان میدهد.
𝟏 ≤ 𝒋𝒊𝒑 ≤ 𝟎

𝟏𝒏𝒑 … 𝟏𝟏𝒑
⋱
] ⋮
⋮ [=𝒑
𝒏𝒏𝒑 … 𝒏𝟏𝒑
()6

با لحاظ کردن امکان تغییوور پارامترهووا در رژيمهووای مختلو  ،موودل  VARخطووی تبووديل بووه موودل
 MS-VARزير میشود:
()7

𝒕𝒖 𝒚𝒕 = 𝒗(𝒔𝒕 ) + 𝑨𝟏 (𝒔𝒕 )𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝑨𝒑 (𝒔𝒕 )𝒚𝒕−𝒑 +

که در اين مدل تمام پارامترها به وضعیت متغیر رژيووم ) 𝒕𝒔( وابسووته هسووتند .بنووابراين موودل فوووق را
میتوان به شکل زير هم نشان داد:
𝟏

()8

𝟏 = 𝒕𝒔𝒇𝒊 𝒕𝒖 𝟏𝒏∑ 𝒗𝟏 + 𝑨𝟏𝟏 𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝑨𝒑𝟏 𝒚𝒕−𝒑 +
…
𝟏
𝒏

= 𝒕𝒚

}𝒏 = 𝒕𝒔𝒇𝒊 𝒕𝒖 𝟏∑ {𝒗𝒏 + 𝑨𝟏𝒏 𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝑨𝒑𝒏 𝒚𝒕−𝒑 +

در مدل فوق 𝒕𝒚 يک بردار 𝒏 بعدی شامل متغیرهای درونزای مورد بررسی بوده و اجزای اخووالل
دارای توزيع نرمال با میانگین صفر و واريانس ) 𝒕𝒔(∑ اسووت .متغیوور پنهووان 𝒕𝒔 نیووز از يووک زنجیووره
مارکوف با احتماالت انتقال ثابووت پیووروی میکنوود و بیووانگر وضووعیت رژيمهووای متغیرهووای مووورد
بررسی است (کرولزيگ.)1998 ،1
يکی از مزيت های الگوهای خودهمبسته برداری توانايی در نمايش پويايی متغیرهاست .بووا اسووتفاده
از توابع ضربه واکنش ،می توان واکنش متغیرهای الگووو و همچنووین نوسووانات اقتصووادی حاصووله از
شوکها و زمانيابی نوسانات را استخراج کرد .در مدل  MS-VARبرای مطالعه پويايی سیسووتم و
همچنین تجزيه و تحلیل مدل از «توابع ضربه واکنش وابسته به رژيم »2استفاده میشود.
)Krolzig (1998
Regime-dependent Impulse Response Function

1.
2.
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توابع ضربه واکنش استاندارد نحوه واکنش متغیر درونزا به تکانهی ديگر متغیرهای موودل را نشووان
میدهد .به عبارتی مقدار تغییر در متغیر درونزا بعد از تغییر در يکی از متغیرهای مدل بووه انوودازهی
يک انحراف معیار را شامل میشود .اما در مدل  MS-VARاين توابووع ضووربه واکوونش وابسووته بووه
رژيمهای مدل میباشووند و بوورای هرکوودام از رژيمهووا ،توابووع ضووربه واکوونش جداگانووهای محاسووبه
میشود .در حالتی که مدل  MS-VARدارای  kمتغیر و  mرژيم باشد ،تعداد توابع ضربه واکوونش
مدل برابر 𝟐 𝐤𝐦 خواهد بود .فرمول زير بیانگر رابطه رياضووی نحوووه محاسووبه توابووع ضووربه واکوونش
وابسته به رژيم برای يک رژيم مشخص 𝒊 = 𝒕𝒔 میباشد .اين رابطه مقدار تغییر متغیوور  Yدر زمووان
 t+hکه به خاطر تکانه در متغیر  Xدر زمان  tرخ داده است را نشان میدهد:
()9

𝟎 ≥ 𝒉 = 𝝑𝒀𝑿,𝒉 𝒇𝒐𝒓,

𝒉𝒔𝒕 =⋯=𝒔𝒕+

𝒉𝝏𝒀𝒕+
|
𝒕𝝏𝜺𝑿,

در رابطه فوق بعد از تکانه در متغیر  Xدر زمان  tدر تمووام  hدورهی بعوودی فوورض میشووود کووه در
رژيم 𝒊 = 𝒕𝒔 قرار میگیريم .برای تمامی رژيمها به اين شکل عمل میشووود تووا در نهايووت تمووامی
توابع ضربه واکنش وابسته به رژيم بدست آيد (ارمان و همکاران.)2003 ،1
 -3-2الگوي تحقیق
بعد از آشنايی با مدل  MS-VARو آشنايی با توابع ضووربه واکوونش ،نحوووه بوورآورد و تعیووین سووهم
کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال سیاستهای پولی در مطالعه حاضر به شرح زير خواهد بود:
برای تعیین سهم و میزان اهمیت کانال قیمت سهام ،مطابق با رويووه مطالعووات مورسووینک و

بووايونی2

( ،)2001ديسیات و ونگسین سیريکل ،)2003( 3احمد و همکوواران ،)2005( 4فوجیوووارا )2006( 5و
علیم )2010( 6عمل خواهد شد .در اين راستا به منظور اندازهگیری نقش کانووال نوورخ ارز در اشوواعه
سیاست پولی خواهیم داشت:
1.

)Ehrmann (2003
)Morsink and Bayoumi (2001
)3. Disyat and Vongsinsirikul (2003
)4. Ahmad (2005
)5. Fujiwara (2006
)6. Aleem (2010
2.
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ابتدا متغیر شاخص بورس تهران که معرف کانال مورد نظر است به الگوی پايه به صووورت درونزا
اضافه شده و توابع واکنش وابسته به رژيم آن برآورد میشووود .ايوون موودل" ،موودل کانووال درونزا"
نامیووده میشووود .سو س متغیوور فوووق را از فهرسووت متغیرهووای درونزا حووذف نموووده و بووه فهرسووت
متغیرهای برونزا با همان تعداد وقفه در الگوی اول اضافه کرده و مجدداً توابع واکوونش وابسووته بووه
رژيم برآورد میشود .اين مدل نیز "مدل کانووال بوورونزا" نامیووده میشووود .سو س تفوواوت دو تووابع
واکنش نشاندهنده سهم کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پولی است.
همانطور که مالحظه میشود در اين روش دو الگوی مارکوف سوئیچینگ خود توضیح بوورداری
وجود دارد که در يکی از آنها نماينده کانال مورد نظر در لیست متغیرهووای درونزا و در ديگووری
در لیست متغیرهای برونزا قرار دارد .الگوی دوم مشووابه الگوووی خودهمبسووته بوورداری اول بوووده و
حتی دارای اختالالت متعامد يکسانی است ،به جز آن که در الگوی دوم هر واکنشی کووه از مسوویر
کانال مورد نظر عبور میکند بهطور کامل مسدود شده است.
نمايش رياضی رويه فوق در يک الگوی سه متغیره به صورت زير است:
𝐩

𝐩

𝐩

𝐢𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭 = ∑ 𝛂𝟏𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟏𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟏𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−
𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝐩

𝟏=𝐢

𝐢+ ∑ 𝛄𝟏𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝑺𝑷𝐭−
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝐩

𝐩

𝐢𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭 = ∑ 𝛂𝟐𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟐𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟐𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟐𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝐢𝐋𝐌𝐁𝐭 = ∑ 𝛂𝟑𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟑𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟑𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟑𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝐢𝐋𝐒𝐏𝐭 = ∑ 𝛂𝟒𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟒𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟒𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟒𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

بعد از مدل درونزا ،مدل برونزا به شکل زير برآورد میشود:
𝐩

𝐩

𝐩

𝐢𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭 = ∑ 𝛂𝟓𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟓𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟓𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−
𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝐩

𝐢+ ∑ 𝛄𝟓𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ايران :رويکرد (81 )MS-VAR
𝐩

𝐩

𝐩

𝐩

𝐢𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭 = ∑ 𝛂𝟔𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟔𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟔𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟔𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝟏=𝐢
𝐩

𝐢𝐋𝐌𝐁𝐭 = ∑ 𝛂𝟕𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝟕𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟕𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐌𝐁𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝟕𝐢 (𝐬𝐭 )𝐋𝐒𝐏𝐭−
𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝟏=𝐢

𝐭𝐏𝐃𝐆𝐋 :لگاريتم طبیعی تولید ناخالص داخلی بدون نفت :𝐋𝐂𝐏𝐈𝐭 ،لگاريتم طبیعی شوواخص کوول
قیمت مصرفکننده :𝐋𝐌𝐁𝐭 ،لگاريتم طبیعی مانده حقیقی حجم پايه پولی :𝐋𝐒𝐏𝐭 ،لگاريتم طبیعی
شاخص کل بورس تهران ،و 𝐭𝐬 :رژيم مورد نظر در مدل مارکوف سوئیچینگ.
همانطور که مالحظه میشود اين رويه منجر به الگوی خودهمبستهای میشووود کووه دو معادلووه اول
همانند الگوی اول است ،اما توابع ضربه -واکنش وابسته به رژيم حاصل از آن متفاوت خواهد بود.
چرا که کنش و واکنش میان متغیرها که از  LSPtعبور میکند ،مسدود شده است .به همووین دلیوول
مقايسه دو سری توابع ضربه و واکنش وابسته به رژيم ،سهم و اهمیت نسبی کانال مووورد نظوور را در
مکانیزم انتقال پولی فراهم مینمايد.
تغییر عمده و معنی دار در مسیر تولید ،به اين معناست که کانال مورد نظر قسمت مهمی از سازوکار
انتقال پولی را تشکیل میدهد .در مقابل اگر توابع وابسته به رژيووم موودلهای فوووق بووه هووم نزديووک
باشد ،کانال مورد نظر قدرت ضعیفی در سازوکار انتقال پولی بر عهده دارد .دلیل اين استدالل نیووز
اين است کووه اثوور کانووال ويووژهای در نظووام بلوووک میشووود و اگوور مالحظووه شووود کووه مسوویر توابووع
عکس العمل تولید به تکانه پولی ،هنوز قادر است به طور منطبق بر مسیر شبیه مدل درونزا را دنبووال
کند ،به اين معنی است که به طور کلی سهم نهايی کانال مورد نظر در اثربخشی بر تولید کوچووک
است .اين ديدگاه شبیه روش مورد استفاده در مقاله رمزی )1993( 1است .سهم کانال به روش زيوور
و به تفکیک هريک از رژيمها محاسبه میشود:
𝒙𝑬
𝒏𝑬𝝑
𝒉𝝑𝒉 −
𝒉𝒉𝒄𝒂𝒆𝒓𝒐𝒇
𝒏𝑬
𝒉𝝑

= 𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒆𝒎𝒆𝒄𝒏𝒂𝒕𝒔𝒊𝑫

𝒏𝑬
𝒙𝑬𝝑 :واکوونش
در معیار فوق 𝒉𝝑 :واکنش تولید يا سطح قیمتها به تکانه پول در مدل درونزا و 𝒉

تولید يا سطح قیمتها به تکانه پولی در مدل برونزا میباشد که اين معیار برای دورههای مختلو

)Ramsey (1993
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محاسبه شده و چون از بعد خاصی برخوردار نیست ،از آن برای مقايسه سووهم هوور کانووال انتقووال در
دورهها و رژيمهای مختل

استفاده میشود (اندات.)2005 ،1

 -4یافتههاي پژوهش
نخستین مرحله در برآورد مدلهای سری زمانی ،بررسی وضعیت متغیرها از نظر مانايی میباشد .در
اين مطالعه برای بررسی وضعیت مانايی متغیرها از آزمون  2KPSSکه از متووداولترين آزمونهووای
ريشه واحد با در نظر گرفتن امکان شکست ساختاری میباشد ،اسووتفاده میشووود .فرضوویه صووفر در
آزمون  KPSSمانايی متغیر مورد نظر میباشد و در صورت رد فرضیه صفر ،مانايی متغیر مورد نظر
رد شده و وجود ريشه واحد تأيید میگردد .نتايج آزمون  KPSSدر جدول ( )3ارائه شده است:
جدول  :3نتایج آزمون ریشه واحد KPSS
یکبار تفاضلگیری
مقدار بحرانی

نتیجه آزمون

سطح متغیر
مقدار

نام متغیر

مقدار بحرانی

% 10

%5

%1

آماره

% 10

%5

%1

آماره

مانا نیستI(1) -

0/347

0/463

0/739

0/092

0/347

0/463

0/739

*1/125

LGDP

مانا نیستI(1) -

0/347

0/463

0/739

0/258

0/347

0/463

0/739

*

1/132

مانا نیستI(1) -

0/347

0/463

0/739

0/137

0/347

0/463

0/739

*

0/947

LMB

مانا نیستI(1) -

0/347

0/463

0/739

0/0394

0/347

0/463

0/739

*1/100

LSTOCK

مقدار

LCPI

منبع :يافتههای تحقیق
* بیانگر رد فرضیه صفر در سطح  %5 ،%1و  %10میباشد.

اگرچه آزمون ريشه واحد داللت بر اين دارد که تمام متغیرهای مدل دارای ريشه واحوود میباشووند،
اما همانند بسیاری از مقاالت مشابه پولی بر پايه  ،VARسیستم در سطح تخمین زده میشووود .زيوورا
همانطور که سیمز ،استاک و واتسون ( )1990نشان دادند ،بووا وجووود همانباشووتگی بووین متغیرهووای
مدل ،پويايیهای سیستم میتواند به درستی در يک سیسووتم  VARدر سووطح متغیرهووا تخمووین زده
شود (سیمز ،استاک و واتسون .) 16 :1990 ،از طرفی بايد توجه داشت که برآورد الگو در تفاضوول
متغیرها ،هیچ گونه اطالعی از روابط بین متغیرها در سطح که بیشترين تمرکووز نظريووه اقتصوواد بوور آن

)Endut (2005
Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin

1.
2.

مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ايران :رويکرد (83 )MS-VAR

است را فراهم نمیکند (الیم .) 2010 ،1بنابراين نگرانی راجع به رگرسیون کاذب که در برآوردهای
تک معادله ای مطرح است ،اهمیت کمتری خواهد داشت .از اين رو قبل از برآورد مدل الزم است
وجود بردارهای همبستگی بین متغیرهای مدل مورد آزمون قرار گیرد .نتووايج آزمووون همانباشووتگی
يوهانسون و يوسلیوس در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :4آزمون هم انباشتگی بین متغیرهاي مدل
𝒆𝒄𝒂𝒓𝑻𝝀

𝒙𝒂𝑴𝝀
مقدار

مقدار

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

بحرانی

آماره

27/58

32/50

𝑟=1

*𝑟 = 0

47/85

21/13

28/92

𝑟=2

*𝑟 ≤ 1

29/79

𝑟=3

𝑟≤2

3/84

3/84

1/47

مقدار

مقدار

بحرانی

آماره

مقابل

51/48

𝑟>0

29/98
1/47

فرضیه

فرضیه صفر
*𝑟 = 0

𝑟>1

*𝑟 ≤ 1

𝑟>2

𝑟≤2

منبع :يافتههای تحقیق
* بیانگر رد فرضیه صفر در سطح  % 5میباشد.

با توجه به نتايج جدول بوواال میتوووان دريافووت فرضویه صووفر آزمووون ،مبنوی بوور عوودم وجووود بووردار
همانباشتگی ،بر اساس هر دو آمارهی آزمون حداکثر مقادير ويژه و آزمون اثر در سطح معنیداری
پنج درصد رد میشود .در نتیجه وجود دو بردار همانباشتگی بین متغیرهای مدل تأيید میگردد .لذا
مدل  MS-VARدر وضعیت سطح متغیرهای مدل تخمووین زده میشووود .بووه عبووارتی چووون وجووود
روابط بلندمدت بین متغیرهای مدل تأيید میگردد ،از اين رو نگرانووی راجووع بووه رگرسوویون کوواذب
وجود نخواهد داشت و برای داشتن تحلیلهای بهتر ،مدل در سطح متغیرها تخمین زده میشود.
در گام بعدی برای برآورد مدل الزم است تعداد وقفه بهینووه بووین متغیرهووا تعیووین شووود .جوودول ()5
مقدار آماره های آکائیک ،حنان کوئین و شوارتز بیزين را برای چهار وقفه نشووان میدهوود .الزم بووه
توضیح است که حداکثر تعداد وقفه بهینه چهار در نظر گرفته شده است ،زيرا بوه دلیوول اسووتفاده از
مدل غیر خطی  MS-VARو برآورد چند رژيم برای روابط بین متغیرها ،برای حوواالتی کووه تعووداد
وقفه ی بهینه بیش از چهار باشد ،تعداد ضرايب برآورد شده توسط مدل بسیار زياد خواهد بووود کووه
عالوه بر کاهش کارايی مدل ،میتواند تحلیل توابع واکنش و تجزيه واريانس را با مشووکل مواجووه
سازد.
)Aleem (2010
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جدول  :5آماره آکائیک ،شوارتز -بیزین و حنان کوئین جهت تعیین تعداد وقفه بهینه
آماره HQ

آماره AIC

آماره SB

تعداد وقفه

-0/059

-0/117

-0/013

0

-12/094

-11/784

-12/305

1

*-13/547

*-12/492

*-14/264

*2

-13/172

-12/366

-13/721

3

-13/039

-12/481

-13/418

4

منبع :يافتههای تحقیق
* بیانگر تعداد وقفه بهینه مدل میباشد.

همان طور که در جدول فوق مشخص است ،کمترين مقدار برای هر سه آموواره آکائیووک ،شووواتز-
بیزين و حنان-کوئین در وقفه دوم بدست آمده است .در نتیجه بوور اسوواس هوور سووه آموواره مووذکور،
تعداد وقفه بهینه مدل دو تعیووین میگووردد .گووام بعوودی در بوورآورد موودل تعیووین تعووداد رژيووم بهینووه
میباشد .بدين منظور میتوان از معیارهای اطالعووات  AICو حووداکثر درسووت نمووايی بوورای تعیووین
تعداد رژيمها استفاده کرد .مطالعهی ساراداکیس و س اگتولو )2003( 1در اين زمینووه نشووان میدهوود
در مواردی که تعداد مشاهدات مورد بررسی و تغییرات در پارامترها بهاندازهی کافی بزرگ باشوود،
استفاده از معیار آکائیک برای تعیین تعداد درست رژيم بهتر خواهد بود .لذا از هر دو آموواره AIC

و حداکثر درست نمايی برای انتخاب رژيم بهینه استفاده میشود .البته بايوود توجووه داشووت ،در ايوون
قسمت نیز همانند بحا قبلی برای اينکه تعداد پارامترهووای موودل زيوواد نباشوود ،موودلهای دو و سووه
رژيمی مد نظر قرار میگیرند.
جدول  :6تعیین تعداد رژیم بهینه
آماره ML

آماره AIC

775/973

-13/568

*

2

640/865

-11/879

3

634/967

-11/11

تعداد رژیم

*

2

نوع مدل
مدل درونزا
مدل برونزا

Psaradakis and Spagnolo

1.
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590/708

3

-10/654

منبع :يافتههای تحقیق
* بیانگر تعداد وقفه بهینه مدل میباشد.

با توجه به جدول ( )6کمترين مقدار آمارهی آکائیک و بیشتوورين مقوودار حووداکثر راسووت نمووايی
برای هر دو مدل ،در تعداد رژيم دو بدست آمووده اسووت ،در نتیجووه تعووداد رژيووم بهینووه دو انتخوواب
میگردد.
بعد از تعیین تعداد وقفه و تعووداد رژيووم بهینووه ،موودل  MS-VARبووا سووه وقفووه و دو رژيووم بوورآورد
میشود .در ادامه ابتدا مشخصات هريک از رژيمهای برآورد شده ارائه میشود و س س بعد از بیان
مشخصات کامل رژيمها ،نتايج تحقیق بیان میشوند.
جدول  :7مشخصات رژیمهاي صفر و یک به تفکیک مدلهاي درونزا و برونزا
متوسط نسبت

احتمال قرار گرفتن

تعداد

حجم پول به تولید

در هر رژیم

فصلها

5/091

% 43

45

زمستان  1384تا زمستان 1395

0/655

% 57

59

بهار  1370تا پائیز 1384

رژيم يک

5/091

% 43

45

زمستان  1384تا زمستان 1395

رژيم صفر

0/655

% 57

59

بهار  1370تا پائیز 1384

رژيم يک

فصلهای هر رژیم

نوع رژیم
رژيم صفر

نوع مدل

درونزا

برونزا

منبع :يافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( )7میتوان گفت در هر دو مدل 45 ،فصل در رژيم صووفر و  59فصوول در رژيووم
يک قرار میگیرد .فصلهای دوره مطالعه از بهار 1370تا پائیز  1384در رژيم يک قرار میگیرند و
رژيم صفر نیز فصلهای زمستان  1384تا زمستان  1395را شووامل میشووود .در سووتون آخوور جوودول
فوق ،متوسط درصد رشد حجم حقیقی پول در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیووک
رژيمهای صفر و يک ارائه شده است .نتايج بدست آمده حاکی از اين است که بووه طووور متوسووط،
نرخ رشد مانده حقیقی پول در هريک از فصلهای رژيم يک در حوودود  0/6درصوود میباشوود ،در
حالی که در رژيم صفر ،مانده حقیقی حجم پول در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل خود به
طور متوسط در حدود  5درصد رشد داشته است .در واقع متوسط رشد حجم حقیقی پول در رژيم
صفر نسبت به رژيم يک در حدود  8برابر میباشد .بر اين اساس میتوان نتیجه گرفت ،رژيم يووک
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شامل فصلهايی است که حجم حقیقی پول رشد کمی داشتهاند و رژيم صفر نیز شامل فصوولهايی
میباشد که حجم حقیقی پول رشد زيادی کردهاند .لذا همین اختالف زمینهساز تغییوور روابووط بووین
متغیرها و در پی آن موجب تغییر و انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر میشود.
جدول  :8احتمال انتقال بین رژیمها به تفکیک مدل درونزا و برونزا
رژیم یکT ،

رژیم صفرT ،

مدل درونزا

%2

% 98

رژيم صفرT+1 ،

% 98

%2

رژيم يکT+1 ،

رژیم یکT ،

رژیم صفرT ،

مدل برونزا

%2

% 98

رژيم صفرT+1 ،

% 98

%2

رژيم يکT+1 ،

منبع :يافتههای تحقیق

جدول ( )8احتمال انتقال بین رژيمها را نشان میدهد .بر اساس نتايج بدست آمووده در هوور دو موودل
درونزا و برونزا ،پايداری هر دو رژيم باهم برابر است .پايداری به معنای اين است که در دوره T

در هر رژيمی قرار داشته باشیم ،در دوره  T+1نیز در همان رژيم باقی بمانیم .در واقع همانطور که
مشخص است ،اگر در دوره  Tدر رژيم صفر قرار گرفته باشیم ،با احتمال  98درصد در دوره بعدی
نیز در رژيم صفر خواهیم بود و احتمال انتقال در دوره بعدی به رژيم يک تنها  2درصوود میباشوود.
همین مورد برای رژيم يک نیز صادق است .به عبارتی اگر در دوره  Tدر رژيم يک باشیم ،احتمال
انتقال به رژيم يک در دوره بعدی  98درصد و به رژيووم صووفر  2درصوود میباشوود .در نتیجووه میووزان
پايداری هر دو رژيم زياد و با هم برابر است .در واقع اگر در رژيم يک قوورار داشووته باشوویم تنهووا بووا
احتمال  2درصد به رژيم صفر که رشد حجم حقیقی پول باالست ،منتقل میشويم و بوور عکووس در
صورتی که در رژيم صفر قرار داشته باشیم ،احتمال انتقال به رژيمی که درصد رشد حجم حقیقووی
پول پايین باشد تنها  2درصد خواهد بود.
جدول  :9آزمونهاي خوبی برازش به تفکیک مدل درونزا و برونزا
نتیجه آزمون

Pvalue

آماره
آزمون

نام آزمون

فرضیه صفر خطی بودن روابط بین متغیرها رد میشود.

0/000

2,058

)Linearity LR-test Chi^2(23

فرضیه صفر عدم خودهمبستگی رد نمیشود.

0/7995

175/35

)Portmanteau (12) Chi^2 (192

فرضیه صفر عدم وجود  ARCHرد نمیشود.

1/000

0/0643

)Vector Arch test F(16,31

فرضیه صفر خطی بودن روابط رد میشود.

0/000

1،485

)Linearity LR-test Chi^2(23

نوع
مدل
مدل
درونزا
مدل
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فرضیه صفر عدم خودهمبستگی رد نمیشود.

0/9779

154/64

)Portmanteau (12) Chi^2 (108

فرضیه صفر عدم وجود  ARCHرد نمیشود.

0/9987

0/1321

)Vector Arch test F(9,102

برونزا

منبع :يافتههای تحقیق

بر اساس نتايج جدول ( )9برای هر دو موودل درونزا و بوورونزا میتوووان دريافووت کووه فرضوویه صووفر
خطی بودن روابط بین متغیرها رد میشود ،در نتیجه استفاده از مدل غیر خطووی  MS-VARجهووت
برآورد روابط بین متغیرها بالمانع اسووت .همچنووین فرضوویه عوودم خودهمبسووتگی بوور اسوواس آزمووون
پورتمن رد نمیشود ،لذا میتوان گفت خود همبستگی نیز موضوعیت ندارد .در نهايت فرضیه عدم
وجود  ARCHرد نمیشود ،لووذا میتوووان گفووت ،واريووانس اجووزاء اخووالل موودل بوورآوردی ثابووت
میباشد .در نهايت با توجه به وجود روابط غیر خطی بین متغیرها ،عدم خودهمبسووتگی و همچنووین
عدم ناهمسانی واريانس ،میتوان نتیجه گرفت که مدل  MS-VARتخمین زده شده مشکلی ندارد
و نتايج آن قابل اتکا میباشد .همان طور که در بخش روش تحقیووق اشوواره شوود ،ابووزار تحلیلووی در
روش  ،MS-VARتحلیل توابع ضربه واکنش وابسته به رژيم میباشد .اين توابع مقدار تغییوور يووک
متغیر را بر اساس شوک وارده بر متغیر ديگر در رژيمهای مختل

اندازه میگیرند.

در ادامه جهت اندازهگیری نقش کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول به تولید و سطح قیمتها،
توابع ضربه واکنش دو مدل درونزا و برونزای برآورد شده ارائه میشود:

نمودار  :1توابع ضربه واکنش تولید به تکانه پولی در مدلهاي درونزا و برونزا به تفکیک رژیمهاي صفر و یک

همانطور که نمودار ( )1گوياست ،در رژيم صفر (نمودار سمت چپ) واکنش تولید به تکانه پولی
در هر دو مدل درونزا و برونزا به جز در فصلهای هشتم تا شانزدهم ،در بقیه فصوولها مشووابه هووم
میباشد  .در رژيم يک (نمودار سمت راست) نیز واکنش تولید تا فصل هششووم در دو موودل مشووابه
هم بوده و در بقیه فصلها متفاوت از هم میباشد .در نتیجه کانال قیمت سهام در رژيووم صووفر طووی

 88نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

فصلها ی هشتم تا شانزدهم فعال بوده و در رژيم اول نیز نقش اين کانال تا فصل ششم کم بوده و با
گذشت زمان افزايش میيابد.

نمودار  :2توابع واکنش سطح قیمتها به تکانه پولی در مدلهاي درونزا و برونزا به تفکیک رژیمهاي صفر و یک

نمودار ( )2نیز بیانگر واکنش سطح قیمتها به تکانه پول در مدلهای درونزا و برونزا به تفکیک
رژيمهای صفر و يک میباشد .همانطور کووه مشووخص اسووت ،در نمووودار مربوووط بووه رژيووم صووفر
(نمودار سمت چپ) ،واکنش قیمتها به تکانه پولی در مدل درونزا در ابتدا اختالف کمی با مدل
دارد و پس از فصل دوازدهم اين اختالف افزايش میيابد .از طرفی در رژيم يووک (نمووودار سوومت
راست) واکنش قیمتها در مدل درونزا و برونزا مشابه هم میباشد .در نتیجووه حووذف اثوور کانووال
قیمت سهام در رژيم صفر موجب تغییر واکنش قیمتهووا بووه تکانووه پووولی شووده امووا در رژيووم يووک
تأثیری نداشته است ،لذا میتوان گفت در رژيم صفر کانال قیمت سهام در انتقال پول بووه قیمتهووا
در بلندمدت فعال بوده و در رژيم يک غیر فعال میباشد.

نمودار  :3سهم کانال نرخ ارز در انتقال سیاستهاي پولی به تولید و سطح قیمتها به تفکیک رژیم صفر و یک
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برای مقايسه و ارزيابی بهتر کانال قیمت سهام در مکووانیزم انتقووال پووول بووه تولیوود و قیمتهووا در هوور
رژيم ،بايد سهم يا اهمیت نسبی اين کانال محاسبه شود .سهم هر کانال بیانگر اين نکته است که در
هر يک از فصلها اختالف بین واکوونش تولیوود (قیمتهووا) بووه تکانووه پووولی در موودلهای درونزا و
برونزا ،چند درصد واکنش تولید (قیمتها) به تکانه پولی در مدل درونزا میباشد .بر اين اسوواس
در نمودار سمت چپ ،سهم کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول به تولید در رژيمهای صووفر و
يک مورد مقايسه قرار گرفته است .همانطور که نمودار نیز گوياسووت ،سووهم ايوون کانووال تووا فصوول
هشتم در هر دو رژيم کم بوده و از فصل هشتم تا شانزدهم در رژيم صووفر بزرگتوور از رژيووم يووک
میباشد .بعد از فصل شانزدهم نیز سهم کانال قیمت سهام در رژيم يک بزرگتر بوده است.
نمودار سمت راست نیز بیانگر سهم کانال قیمت سهام در انتقال پول بووه قیمتهووا در رژيووم صووفر و
يک با هم میباشد .با دقت در اين نمودار میتوان دريافت که در هوور دو رژيووم کانووال مووذکور در
انتقال آثار پول بر قیمتها سهم کمی داشته است .البتووه در رژيووم صووفر در بلندموودت سووهم کانووال
مذکور بزرگتر از رژيم يک میباشد.
بعد از محاسبه سهم کانال قیمت مسکن ،ضروری است تووا نحوووه عملکوورد ايوون کانووال در مکووانیزم
انتقال پول نیز مورد بررسی قرار گیرد .به عبارتی الزم است اثرات مثبت و منفی نقش قیمت مسکن
در انتقال آثار سیاست پولی بر تولید و قیمتها ارزيابی گردد .برای اين منظور در نمودار ( )4نحوه
ا ثرپذيری قیمت مسکن از تکانه پول و در مرحله بعد نحوه اثرگذاری قیمت مسکن بر تولید و سطح
قیمتها مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودار  :4واکنش شاخص بورس تهران به تکانه پول و نمودار واکنش تولید و سطح قیمتها به تغییرات شاخص
بورس تهران به تفکیک رژیم صفر و یک

نمودار سمت چپ واکنش شاخص بورس تهران به تغییرات مانده حقیقی پايه پول را نشان میدهد.
بر اساس نتايج بدست آمده ،در رژيم صفر حجم مانده حقیقی پووول اثوور مثبتووی بوور شوواخص بووورس
دارد .به طوری که در اين رژيم ،اثر افزايش پايه پولی بر شاخص بورس تووا فصوول هشووتم صووعودی
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بوده و س س با کمی کاهش تا پايان دوره ماندگار خواهد بووود .در حووالی کووه در رژيووم يووک ،اثوور
افزايش پايه پول در ابتدا مثبت بوده و س س اين اثر مثبت تعديل شده و در بلندمدت بر قیمت سهام
بیتأثیر خواهد بود.
در نمودار میانی واکنش تولید به تغییرات شاخص بورس به تصوير درآمده است .بووا دقووت در ايوون
نمودار میتوان دريافت که در رژيم صفر ،افزايش شاخص بورس اثر مثبت بر تولید خواهد داشت
و بعد از آن نیز بر تولید بیاثر است .اين اثر تا فصل هشتم دارای روند صعودی بوده و بعد از فصل
هشتم از اين اثر کاسته میشود .در حالی که در رژيم يک افزايش شاخص بورس در ابتدا اثر مثبتی
بر تولید دارد و س س اين اثر تعديل شده و س س تووا فصوول دوازدهووم اثوور منفووی بوور تولیوود خواهوود
داشت.
نمودار سمت راست نیز اثر تغییرات شاخص بورس بر سطح قیمتها را نشان میدهد .نمووودار فوووق
گوياست که افزايش شاخص بورس در هر دو رژيم اثر مثبتی بر سطح قیمتها دارد .به طوری کووه
اثر فوووق در رژيووم صووفر مانوودگار بوووده و در رژيووم يووک در طووی دوره کوواهش میيابوود .همچنووین
اثرگذاری شاخص بورس بر سطح قیمتها در تمام دورهها در رژيم صفر بزرگتوور از رژيووم يووک
میباشد.
برای جمعبندی نتايج مربوط به کانال قیمت سووهام میتوووان گفووت ،کانووال مووذکور در رژيووم صووفر
(سالهای بعد از  )1384در طی فصلهای هشتم و شانزدهم فعال بوده و در بقیه فصلها نقش کمی
در انتقال آثار پول بر تولید داشته است .از طرفی در اين رژيم با افزايش پايه پولی ،شاخص بووورس
افزايش يافته و در پی آن تولید افزايش میيابد .در نتیجه در رژيم صفر افزايش پول از طريق کانال
قیمت سهام آثار مثبتی بر تولید خواهد داشت .از سوی ديگر ،در رژيم صفر کانال قیمت سووهام در
مکانیزم انتقال آثار پول بر قیمتها مؤثر بوده است .با توجه به اثرات مثبووت افووزايش پايووه پووولی بوور
شاخص بورس و همچنین اثرات مثبت شاخص بورس بر سطح قیمتها در اين رژيم ،میتوان نتیجه
گرفت در رژيم صووفر افووزايش پووول از طريووق کانووال قیمووت سووهام آثووار مثبتوی بوور سووطح قیمتهووا
علیالخصوص در بلندمدت خواهد داشت.
در رژيم يک (سالهای قبل از  ) 1384کانال قیمت سهام در بلندمدت نقش مؤثری در انتقال پول به
تولید داشته است .در اين رژيم با افزايش پايه پولی ،شاخص بورس افووزايش میيابوود ،از طرفووی بوه
دلیل اثرگذاری منفی شاخص بورس بر تولید میتوان نتیجه گرفت ،در رژيم يک افووزايش پووول از
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کانال قیمت سهام آثار منفی بر تولید در بلندمدت خواهد داشت .از سوی ديگر ،با توجووه بووه سووهم
ناچیز کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول بر سطح قیمتها میتوان گفت که افووزايش پووول در
اين سالها از کانال قیمت سهام بر سطح قیمتها بیتأثیر بوده است.
 -5نتیجهگیري و ارائه پیشنهادها و توصیههاي سیاستی
هدف اين مطالعه ،ارزيابی کامل نقش کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال غیر خطووی سیاسووتهای
پولی بود .به عبارتی در اين مقاله نحوه اثرپذيری شاخص بورس تهووران از سیاسووتهای پووولی و در
مرحله بعد نحوه اثرگذاری آن بر تولید و سطح قیمتها در دورههای مختل

مووورد ارزيووابی قوورار

گرفت .برای اين منظور دو مدل درونزا (با لحاظ شاخص بورس به عنوان متغیر درونزا) و برونزا
(با حذف شاخص بورس از لیست متغیرهای درونزا) با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خود
توضیح برداری ( ) MSVARبرآورد گرديد .در ادامه نتايج اصلی اين تحقیق ارائه میشود:
-

در مدل برآوردی رژيم يک فصلهای قبل از پايیز  1384و رژيم صفر ،فصلهای بعد از
آن را در بر میگیرد .مهمترين علت اختالف بین فصلهای رژيم صووفر و يووک ،متوسووط
درصد رشد مانده حقیقی پايه پول میباشد .در رژيم صفر ،میانگین فصوولی درصوود رشوود
مانووده حقیقووی پايووه پووول در حوودود  5درصوود میباشوود .در حووالی کووه ايوون مقوودار بوورای
فصلهای رژيم يک در حدود  0/6میباشد .در نتیجه در رژيم صفر درصوود رشوود مانووده
حقیقی پايه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل  8برابر رژيووم يووک میباشوود .پووس رژيووم
صفر فصلهايی را شامل میشود که پايه پولی رشد زيادی داشتهاند.

-

از طرفی نتايج بدست آمده در جدول احتمال انتقاالت هر يک از مدلهای برآورد شووده
حاکی از اين است که میزان پايداری رژيمهای صفر و يک با هم برابوور و در حوودود 98
درصد میباشد .به عبارتی در صورتی که حجم حقیقووی پايووه پووولی رشوود زيووادی داشووته
باشد ،يا در رژيم صفر قرار گرفته باشیم ،با احتمال  98درصد در فصل بعدی نیووز درصوود
رشد حجم حقیقی پايه پولی زياد خواهد بود .در حالی که احتمال انتقال از اين فصل بووه
فصلی که حجم حقیقی پايه پول رشد کمووی داشووته باشوود ،بسوویار انوودک و در حوودود 2
درصد است .لذا میتوان نتیجه گرفووت افووزايش بیرويووه در حجووم پووول در يووک فصوول
موجب میشود تا اين وضعیت برای فصلهای ديگر نیووز ادامووه يابوود .در نقطووه مقابوول در
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صورتی که حجم پول در فصلی رشد کمی داشته باشد و نظم و انضباط بوور سیاسووتهای
پولی کشور حاکم باشد ،با احتمال  98درصد اين وضعیت در فصلهای آينده نیووز ادامووه
میيابد.
-

نتايج بدست آمده در مورد اثرات پووول بوور تولیوود و قیمتهووا در اقتصوواد ايووران ،ديوودگاه
پولگرايان را مورد تأيید قرار میدهد .زيرا که در هر دو رژيم پول در دوره کوتاهموودت
بر تولید مؤثر بوده و با گذشت زمان اثر آن کاهش يافته و به صفر میرسد .از طرفی اثوور
افزايش حجم پول در بلندمدت در افزايش قیمتها خود را نشان میدهد .مقايسه اثوورات
پول در رژيم صفر و يک بیان گر اين است که اثر پول بر تولید در هر دو رژيم مشابه هم
میباشد .اما اثرات پول بر قیمتها در رژيم صفر و يک متفاوت است .به طوووری کووه در
ابتدا (تا انتهای فصل هشتم) اثرات پول بر قیمتها در رژيم يک بزرگتر از رژيم صووفر
میباشد و بعد از آن در دوره بلندمدت ،پول تأثیر بزرگتری در رژيووم صووفر نسووبت بووه
رژيم يک داشته است .در نتیجه با توجه به درصد رشد حجم حقیقی پايه پولی در هر دو
رژيم میتوان گفت ،رشد بیشتر مانده حقیقی پول نتوانسته باعا افزايش اثرگذاری پووول
بر تولید شود و تنها در بلندمدت سبب افزايش بیشتر قیمتها شده است.

-

نتايج کانال قیمت سهام مؤيد اين نکته است که کانال قیمت سهام در طی فصول هشتم و
شانزدهم بیشتر از رژيم يک در انتقال پول بر تولید سهم داشته و بعوود از فصوول شووانزدهم
نقش اين کانال در رژيم يک بزرگتر از رژيم صفر بوووده اسووت .از طرفووی بووا اينکووه در
بلندمدت سهم اين کانال در انتقال پول به قیمتها بیشتر بوده است ،اما در هوور دو رژيووم
سهم کانال قیمت سهام بسیار اندک بوده است .با توجه به اينکه در رژيم صفر (سالهای
بعد از  )1384در مقايسه با رژيم يک (سالهای قبل از  )1384حجم حقیقی پول نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،بهطور متوسط  8برابر رشد بیشتری داشته است ،در نتیجه بیثبوواتی
حجم پول در رژيم صفر نسبت به رژيم يک بیشتر بوده است .همین امر سبب میشود تووا
بر اساس نظريه پولیون ،افزايش پول موجب افزايش تقاضا برای ساير دارايیها از جملووه،
مسکن ،طال ،نرخ ارز و در پی آن افزايش قیمت انواع دارايیهووا گووردد .افووزايش قیمووت
دارايیهايی از جمله مسووکن ،ارز و همچنووین ماشووینآالت و دارايیهووای سوورمايهای نیووز
موجب افزايش ارزش دارايیهای شرکتهای پذيرفتووه در بووورس و در پووی آن افووزايش
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تقاضا برای سهام و افزايش قیمت سهام میگردد .در نتیجه در رژيم صفر که رشوود پووول
بیشتر است ،قیمت سهام بیشتر از رشد پول تأثیر میپذيرد .البته شايان ذکر است کووه ايوون
مکانیزم با تأخیر بر قیمت سهام و شاخص بورس اثر میگذارد .از طرفووی امووا بايوود توجووه
داشت که بی ثباتی بیشتر پول در رژيم صفر موجب نوسووان در تمووامی بازارهووای موووازی
بازار بورس ،از جمله مسکن ،ارز و طووال میشووود ،در نتیجووه نوسووان بیشووتر در بازارهووای
موازی با افزايش انگیزه کسب سود و تالشهای سفته بازی باعا میشود تا نقدينگی در
بین انواع بازارها تحرک بیشتری داشووته باشوود .بووه همووین دلیوول اسووت کووه تووأثیر پووول در
بلندمدت در رژيم صفر در مقايسه با رژيم يک کمتر است.
-

از سوی ديگر بايد توجه داشت که در رژيم صفر تغییرات پول عالوه بر اثرات بزرگتر،
اثرات ماندگارتری نیز بر شاخص بورس تهران دارد .بهعبارتی در رژيووم صووفر کووه رشوود
حجم حقیقی پووول ن سووبت بووه رژيووم يووک بیشووتر اسووت ،بووا افووزايش حجووم حقیقووی پووول
سرمايهگذاری در بازار سهام نسووبت بووه رژيووم يووک بیشتوور بوووده اسووت و بووازار سوورمايه
توانسته نقدينگی بیشتری جذب کند .از سوی ديگر با مطالعه نحوووه اثرگووذاری تغییوورات
شاخص بورس بر تولیوود کوول میتوووان گفووت ،در رژيووم صووفر افووزايش شوواخص بووورس
موجب افزايش تولید تا شانزده فصوول میشووود ،البتووه اثوور ايوون تغییوور تووا فصوول دوازدهووم
صعودی بوده و بعد از فصل دوازدهم از مقدار اثرگذاری شاخص بورس بر تولید کاسته
میشود  .اما در رژيم يک با وجود اثرگذاری مثبت شوواخص بووورس تووا چهووار فصوول ،بووا
گذشت زمان اين اثر تعديل شده و در میانمدت شوواخص بووورس تووأثیر منفووی بوور تولیوود
خواهد داشت.

-

از سوی ديگر در رژيم صفر نسبت به رژيم يک تأثیر شاخص بورس بوور سووطح قیمتهووا
بیشتر میباشد .به طوری که در رژيم صفر اثر افزايش شاخص بورس در ابتدا کم بوده و
س س در فصل هشتم به حداکثر رسیده و بعد از آن با کمی کاهش اثرات مانوودگاری بوور
سطح قیمتها خواهد داشت .در حالی که در رژيم يک ،اثوور تغییوور شوواخص بووورس بوور
سطح قیمتها بسیار کم میباشد.

-

در نتیجه با توجه به افزايش تعداد سوورمايهگذاران و شوورکتهای پذيرفتووه شووده در بووازار
بورس تهران در سالهای گذشته ،اين بازار نقووش بیشووتری در جووذب نقوودينگی و تووأمین
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منابع مورد نیاز شرکتهای بزرگ فراهم نمايد .به عبارتی بازار سهام در سالهای گذشته
توانسته سهم قابل توجهی در تأمین منابع مووورد نیوواز بنگاههووای بووزرگ پذيرفتووه شووده در
بورس داشته باشد .از طرفی مطالعه سهم کانال قیمت سهام مشخص میکند که سهم اين
کانال در مکانیزم انتقال پول بر قیمتها در هر دو رژيم بسیار انوودک میباشوود .در نتیجووه
بازار بورس در بلندمدت کانال خوبی برای افزايش تولید و رشد اقتصادی میتواند باشد
که اثرات تورمی کمی دارد.
با توجه به تمامی مطالب فوق ،میتوان نتیجه گرفت که حمايت از بازار بورس بايد در اولويتهای
اصلی مسئولین قرار گیرد .زيرا در اقتصاد ايران که همووواره درگیوور تورمهووای بوواال میباشوود ،بووازار
بورس بدون داشتن آثار تورمی میتواند ،با جذب پولها و نقدينگی افراد و افزايش سرمايهگذاری
موجبات افزايش تولید گردد .لذا پیشنهاد میشود تا سیاسووتگذاران برنامووههای حمووايتی خوواص از
جمله موارد ذيل را پیاده کنند.
 حمايت از بازار بورس با اعطای تسهیالت در زمان رکود اقتصووادی و عرضووه سووهام دولتووی درزمان رونق و رشد بیرويه قیمتها.
 سیاستگذاری در راستای تغییوور وضووعیت بازارهووای مسووکن و ارز از بازارهووای سووفتهبازی بووهبازارهای مصرفی( .چون در سالهای قبل از  1384ارتباط بووین حجووم پووول بووا شوواخص بووورس
منفی بوده ،اين امکان وجووود دارد کووه رونووق بازارهووای موووازی و اقوودامات سووفتهبازی در ايوون
بازارها ،موجب بیثباتی بازار بورس گردد).
 آموزش عمومی فرهنگ سرمايهگذاری در بورس و تشويق خانوارها برای استفاده از اين بازارتا سهم آن در اقتصاد کشور افزايش يابد و فرهنگ سرمايهگذاری در مقابل روحیه سفتهبازی
تقويت گردد.
در انتهای مقاله پیشنهاد میشود تا در مطالعات آتی اثرات سرمايهگذاری ،اثر ثروت و اثر
ترازنامها ی کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص
شود بازار سهام در ايران بیشتر بر اساس کدام مکانیزم موجب انتقال پول به تولید و قیمتها
میشود.
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Abstract
The capital market plays a very important role in collecting and
directing resources towards productive economic activities. In this
regard, stock prices can be a significant contribution to the transfer of
monetary policy to the real segment of the economy. The aim of this
study is to investigate the role of the stock price channel in the
mechanism of monetary policy transfer. In addition, due to structural
changes, there is the possibility of non-linear transfer of monetary
policies and the change in the relationship among the variables over
time. Therefore, the MSVAR method, which has many capabilities for
dealing with structural changes in different regimes, was used along
with the data on GDP, consumer price index, monetary base and
Tehran Exchange Stock price Index. These data belonged to a period
from the first quarter of 1991 to the fourth quarter of 2015. The results
of the research indicated that, in the years after 2008 (regime 0) in the
long run and in the years prior to 2008 (regime 1) in short run, the
stock price channel had a larger share in transferring money to
production. In both regimes, the share of the stock price channel was
low in transferring money at the price level.
Keywords: Nonlinear mechanism of monetary policy transmission,
Stock price Channel, Markov Switching.
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