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  صورت گرفتهبسیاریهای پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی  ثیر نامتقارن سیاستأ پیرامون ت1990از دهه 
ثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص أتواند ت  میهای پولی برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست. است

های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست. داخلی داشته باشد
  انتقال مالیم و تابع انتقال لجستیک برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو. در اقتصاد ایران است)1338-1387(دوره 
 رافسون -برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن. است شده گرفته درنظر

د که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی نده های تحقیق نشان می یافته. استفاده شده است
 طی .است  رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده های باال و پایین های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت سیاست

 باالی   پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت  پولی انبساطی تولید در وضعیت دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست
گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را  یه  سرما،همچنین. رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است

  .اند  باالی رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده  پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت تدر وضعی
  

  .JEL: E4, E5بندی طبقه

  . انتقال مالیم سیاست پولی، تولید ناخالص داخلی، آثار نامتقارن، مدل اتورگرسیو: های کلیدی واژه         
                                                            

  23/2/1391 :                               تاریخ پذیرش8/10/1390 :خ دریافتتاری *
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 6 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

   مقدمه.1
.  بر بخش حقیقی اقتصاد متغیر تولید از اهمیت خاصی برخوردار استهای پولی در زمینه اثرگذاری سیاست

تعدادی از اقتصاددانان . دارندنظر  های پولی بر تولید اختالف صاحبنظران اقتصادی در زمینه اثرگذاری سیاست
. شت تولید حقیقی نخواهد دا ثیری درأدهد و ت  تولید اسمی را تغییر میتنهاهای پولی  معتقدند اعمال سیاست

های پولی در شرایط خاصی عالوه بر تولید اسمی تولید  ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که  سیاست عده
  .دهد مدت تغییر می مدت و حتی در بلند حقیقی را در کوتاه

های پولی  های تجاری حقیقی اعتقاد دارند پول خنثی است و سیاست دانان مکتب کالسیک و چرخه اقتصاد
 متغیرهای اسمی اقتصاد را تنهار متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید ندارد ، اعمال سیاست پولی انبساطی تأثیری د

های اقتصادی به نحوی بر متغیرهای حقیقی تأثیر  در سایر مکاتب اقتصادی اعمال سیاست. دهد افزایش می
  .)1983 و النک و بالسر، 1982، کیدلند و برسکات، 1372برانسون، (دارد

 مطرح 1های ساختاری  اثرگذاری سیاست پولی را در راستای مدلزمدانان مکتب کینزی مکانی قتصادا
گذاری و درآمد ملی را افزایش  بر این اساس، افزایش عرضه پول نرخ بهره را کاهش داده و سرمایه. نمودند

  . )1384شاکری، (دهد می
بینی شده بر متغیرهای حقیقی تأثیری  ولی پیشهای پ  سیاست کهدانان کالسیک جدید اعتقاد دارند اقتصاد

. )1982مشکین، (گذارد مدت بر متغیرهای حقیقی اثر می بینی نشده در کوتاه های پولی پیش  سیاست، امادنندار
 درآمد ملی را افزایش 2 سیاست پولی انبساطی از کانال جعبه سیاه کهدانان مکتب پولی اعتقاد دارند اقتصاد
 درآمد 3های اعتباری های دیگری نظیر کانال  پولی عالوه بر کانال نرخ بهره از طریق کانالدهد یعنی سیاست می

  .)1385 کلباسی، (دهد ملی را تغییر می
های پولی بر تولید به دالیلی همانند انعطاف  های جدید پول خنثی نیست و تأثیر تکانه از دیدگاه کینزین

ی نظیر هافر، هاسلک بسیارمطالعات تجربی  .)1991، منکیو و رومر( ها و دستمزدها نامتقارن است ناپذیری قیمت
، برین شوفد و کاندلون )2006(، بودینا، مالیس زوسکی، منیل و ترلیا )2009(، فاوارا و گیوردانی )2007(و جونز 

های پولی بر تولید در کشورهای مختلف  در زمینه اثرگذاری سیاست) 2009(، برگر و اوسترهولم )2005(
دست آمده ممکن است  اختالف در نتایج به. ده است نتایج این مطالعات تجربی یکسان نبو. ورت گرفته استص

های تخمین مدل  ها و ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه و انواع روش فرض به تنوع در مدل انتخابی و پیش

                                                            

1. Structural Models 
2. Black Box 
3. Credits Channel 
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7 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

صمیمی  ، جعفری)1380(نی و نظیفی نائی ، جاللی)1384(در مطالعات تجربی اقتصاد ایران نظیر اصغرپور . برگردد
های پولی بر تولید نیز نتایج متفاوت و حتی  در زمینه اثرگذاری سیاست) 1387(و حیدری ) 1383(و عرفانی 
  . دست آمده است مخالفی به

بحث خنثایی پول بر . اند های پولی را خنثایی پول نامیده ناپذیری تولید از سیاست ثیرأدر ادبیات اقتصادی، ت
شود و این   به تغییرات متغیرهای اسمی منجر میتنهاهای پولی بر اقتصاد   است که اثرگذاری سیاستا مبناین

نظر بین اقتصاددانان وجود  به طور تقریبی اتفاق. دهد ها متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید را تغییر نمی سیاست
نظر بین اقتصاددانان  مدت اختالف مدت و میان همدت خنثی است، اما در کوتا های پولی در بلند دارد که سیاست

  .مکاتب مختلف در زمینه خنثایی پول وجود دارد
و ) 1999(و دیک ون ویک و فیلیپ هنس فرانس ) 1996( نظیر کاراس بسیاریمطالعات تجربی 

های  دهد که سیاست نشان می) 2010(و ساجادر رحمان، اپوستلس سرلتیس ) 2003(رافرنات، میگنان و پگویین 
های پولی انبساطی بر  به عنوان مثال، تاثیر سیاست. ثیر نامتقارن داردأپولی بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید ت

های پولی  دهد که اثر سیاست  زیرا مطالعات نشان می،های پولی انقباضی نیست تولید همانند نقش سیاست
های پولی کوچک  در مطالعات دیگر، نقش تکانه. تهای پولی انبساطی اس انقباضی بر تولید بیش از اثر سیاست
های مطالعاتی  های پولی مثبت و منفی یکی دیگر از مقوله ثیر تکانهأبررسی ت. و بزرگ بر تولید بررسی شده است

ها در  بخشی این سیاست های پولی بر تولید مطالعه اثر های تاثیر نامتقارن سیاست از جمله زمینه. در این زمینه است
  .های مختلف متغیرهای اقتصادی است توضعی

های پولی در افزایش تولید نامتقارن  یی سیاستاپرسش اصلی تحقیق این است که آیا در اقتصاد ایران کار
رگرسیو انتقال مالیم بحث  یند تغییر تدریجی تولید ناخالص داخلی با استفاده از مدل اتوااست؟ در این تحقیق فر

های خطی  ست آمده از برآورد مدل اتورگرسیو انتقال مالیم با نتایج برآورد مدلد خواهد شد و سپس نتایج به
  . مقایسه خواهد شد

بخش اول به بیان مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق اختصاص . این مقاله در پنج بخش تدوین شده است
های نظری و  ید در جنبههای پولی بر تول  سیاستآثارمتقارن بودن  در بخش دوم به ادبیات موضوع نا. یافته است

. یابد رگرسیون انتقال مالیم و روش تحقیق اختصاص می بخش سوم به معرفی مدل خود. شود تجربی پرداخته می
بخش پنجم به بیان . شود های تحقیق و تحلیل نتایج پرداخته می ها، برآورد مدل در بخش چهارم به توصیف داده

  .یابد گیری اختصاص می خالصه و نتیجه
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8 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

   مروری بر مبانی نظری تحقیق.2
اند که رفتار پویای برخی متغیرهای اقتصادی و روابط بین تعدادی از  ها پیش اقتصاددانان تشخیص داده از مدت

های  پردازان اقتصادی و همچنین پژوهشگران تجربی اهمیت چنین مدل نظریه. خطی است متغیرهای اقتصادی غیر
نماید که نوع   اشاره می"نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول"در کتاب ) 1936(کینز. اند کید نمودهأخطی را ت غیر

دارد که اغلب گرایش  کینز بیان می. خاصی از عدم تقارن در الگوهای پویای متغیرهای اقتصاد کالن وجود دارد
نین تغییر که به عنوان یک قانون چ  در حالی،نزولی بجای گرایش صعودی همراه با تغییر ناگهانی و شدید است

ی توسط بسیارپس از کینز تحقیقات . ناگهانی و شدید در گرایش صعودی بجای گرایش نزولی وجود ندارد
د که بسیاری از متغیرهای اقتصاد کالن نده این تحقیقات نشان می. صورت گرفته است) 1946(برنز و میچل

بیکاری . دهند اوتی از خود نشان میهای تجاری رفتار متف های مختلف چرخه ایاالت متحده آمریکا در وضعیت
 بیکاری در دوره رکود گرایش دارد با سرعت بیشتری افزایش یابد،. های معروف در این مقوله است یکی از مثال

مبانی تئوری ) 1951(و گودوین) 1940( کالدور. یابد اما در دوره رونق بیکاری با سرعت کمتری کاهش می
  .اند را توسعه دادهخطی  های تجاری غیر های چرخه مدل

. ی صورت گرفته استبسیارهای پولی بر تولید مطالعات  ثیر نامتقارن سیاستأ پیرامون ت1990از دهه 
ثیر نامتقارنی بر تولید داشته أتواند ت های پولی می برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست

های پولی بر تولید در این تحقیق به این معنی است که   سیاستثیرأنامتقارن بودن ت. )1991، منکیو و رومر(باشد
در ادبیات . های پایین و باالی رشد متغیر انتقال متفاوت است های پولی در وضعیت پذیری تولید از سیاست اثر

های پولی بر تولید دالیلی وجود دارد که در قسمت بعد به طور  تحقیق، در زمینه اثربخشی نامتقارن سیاست
  .شود صه به دو دلیل اشاره میخال

  
   دالیل عدم تقارن آثار سیاست پولی.2-1

توان   میهای متفاوت اقتصادی های پولی در وضعیت در ادبیات موضوع دو دلیل اصلی برای آثار نامتقارن سیاست
 و کازین و 1994منکیو و بال، ( ها و دستمزدها  و تعدیل نامتقارن قیمت1وجود کانال اعتباری انتقال پولی: یافت
  2. )2004توبر، 

  
  

                                                            

1. Credit Channel of Monetary Transmission 
2. Asymmetric Adjustment of Prices and Wages 
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  کانال اعتباری انتقال پولی.2-1-1
تقارن اطالعات نشأت گرفته و موجب تحمیل هزینه اضافی به بنگاه در صورت  کانال اعتباری از فرض عدم

ها زیاد است، در  در وضعیت رونق اقتصادی جریان نقدی و دارایی خالص بنگاه. شود تأمین مالی بیرونی می
در . ها کمتر به تسهیالت بانکی وابسته هستند و هزینه اضافی تأمین مالی بیرون از بنگاه ناچیز است نگاهنتیجه ب

ها جریان نقدی کمتر بوده و هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی  وضعیت رکود اقتصادی و وخیم شدن تراز بنگاه
  .تری بر اقتصاد واقعی داشته باشد یتواند اثر قو های پولی می در چنین موقعیتی سیاست. یابد افزایش می

گذارد، بلکه  های پولی نه تنها بر نرخ بهره تأثیر می با استناد به ادعای طرفداران کانال اعتباری ، سیاست
. )1988 و برنانکه و بالیندر، 1995برنانکه و جرتلر، (تواند بر میزان هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی مؤثر باشد می

بندی و ترکیب  تواند قدرت، زمان اضافی تأمین مالی خارجی عالوه بر کانال نرخ بهره بهتر میتوجه به هزینه 
های پولی و هزینه اضافی  دو مکانیزم برای تبیین ارتباط بین تأثیر سیاست. های پولی را بیان نماید تأثیرات سیاست

چگونگی تأثیر این دو عامل به رفتار . 2انکدهی ب  و کانال وام1کانال ترازنامه: تأمین مالی بیرونی بیان شده است
  .بنگاه بستگی دارد

  
   کانال ترازنامه.2-1-1-1

گیرنده  کانال ترازنامه  مبتنی بر این فرضیه است که مقدار هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی در دسترس یک قرض
بنابراین، هرچه مقدار ارزش . )1992 و برنانکه و بالیندر، 1995برنانکه و جرتلر، (به وضعیت مالی او وابسته است

بیشتر باشد، مقدار هزینه ) های قابل فروش های نقدی و دارایی مجموع مقدار دارایی(گیرنده  خالص دارایی قرض
تر باشد  ها قوی چه موقعیت مالی بنگاه به عبارت دیگر، هر. اضافی تأمین مالی بیرونی کمتر خواهد بود

تواند تأمین مالی بخش   بنگاه می،در این حالت. دهنده دارد منافع با قرضگیرنده میل کمتری به تداخل  قرض
  .گذاری را از محل وجوه داخلی خود انجام دهد بیشتری از سرمایه

دهد،  گیرنده مقدار هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی را تحت تأثیر قرار می از آنجا که وضعیت مالی قرض
. انداز تأثیر دارد گذاری بنگاه پس گیرنده در میزان سرمایه فیت ترازنامه قرضها و تغییرات کی مقدار کل اعتبار آن

همچنین، افزایش قیمت سهام . شود گذاری می بنابراین، کاهش در ارزش دارایی یک بنگاه سبب کاهش سرمایه
  .گذاری خواهد شد یک بنگاه موجب افزایش میزان سرمایه

  
  

                                                            

1. The Balance Sheet Channel 
2. The Bank Lending Channel 
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  دهی بانک کانال وام.2-1-1-2
های تجاری بر   بانک های  وامویژه به 1های مالی تواند به وسیله تغییر عرضه اعتبار توسط واسطه ی میسیاست پول

  .گویند دهی بانک می این پدیده را کانال وام. هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی تأثیر داشته باشد
تقارن   تا با مشکالت عدمکنند ای در بیشتر کشورها هستند تالش می ها که منبع مهم اعتبارات واسطه بانک

های بانک در این راستا قطع شود و یا  اگر عرضه وام. اطالعات و دیگر مشکالت بازارهای مالی مقابله نمایند
های کوچک و متوسط وابستگی خود را به اعتبار بطور   بنگاه مانندهای وابسته به بانک گیرنده کاهش یابد قرض
بنابراین، کاهش . های جدیدی بیابند دهنده شوند تا قرض هایی متقبل می ینهآنها مطمئناً هز. کنند کامل قطع نمی

عرضه اعتبار بانک در مقایسه با دیگر اشکال اعتبار به ناچار هزینه تأمین مالی بیرونی را برای بنگاه افزایش داده و 
  .دهد های واقعی بنگاه را کاهش می فعالیت

 مشکالت عدم تقارن اطالعات دارند و تعدادی از آمدن بر ها نقش زیادی در فایق اگرچه بانک
ها این است که آیا   اما سؤال اساسی درباره کانال اعتباری بانک،ها وابسته به بانک هستند گیرنده قرض

  های بانکی تأثیر داشته باشد؟ تواند به طور مؤثر در عرضه وام های پولی می سیاست
 از طریق عملیات بازار باز به وسیله  که فروش اوراق قرضهدهد  نشان می) 1988(مدل برنانکه و بالیندر 

آنها اعتقاد دارند مکانیزم کانال اعتباری تأثیر مستقیم . دهد های بانک را کاهش می بانک مرکزی عرضه وام
در مکانیزم کانال اعتباری هزینه اضافی تأمین مالی بیرونی با . نماید های پولی را بر نرخ بهره تقویت می سیاست

  .شود هزینه تأمین مالی داخلی مقایسه می
  

  ها و دستمزدها  تعدیل نامتقارن قیمت.2-1-2
تواند به علل چسبندگی اسمی رو به پایین و محدودیت  های پولی می های سیاست آثار واقعی نامتقارن تکانه

قابت انحصاری با چسبندگی قیمت را به سمت پایین در وضعیت ر) 1994(منکیو و بال . های تولید باشد ظرفیت
ها نسبت به تکانه قیمتی منفی در  بنگاه. اند  نشان داده2های فهرست بها فرض وجود روند مثبت تورم و هزینه

  .دهند  مثبت به علت روند افزایشی تورم واکنش کمتری نشان میامامقایسه با تکانه قیمتی یکسان 
با فرض .  باشداهای کار یاست دستمزدتواند به علت س چسبندگی رو به پایین دستمزدهای اسمی می

های پولی در وضعیت رکود بر تولید اثر بیشتر و در وضعیت تورمی اثر کمتری  منحنی فیلیپس محدب، سیاست
  .های پولی در هنگام رونق اثر کمتری بر تولید و اثر بیشتری بر تورم دارد  همچنین، سیاست. دارد

                                                            

1. Shifting the Supply of Intermediated Credit 
2. Positive Trend Inflation and Menu Costs 
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ها برای توجیه نوسانات اقتصادی   بسیاری از تئوریها و دستمزدهای اسمی مبنای چسبندگی قیمت
اظهار ) 1972(توبین . ها نامتقارن هستند کنند که این چسبندگی دانان اغلب بحث می اقتصاد. است
منکیو . ها هنگام افزایش در مقایسه با زمان کاهش از انعطاف بیشتری برخوردار هستند دارد که قیمت می

ریزی نموده و با پرداخت   بنگاه تغییرات قیمتی را به طور منظم برنامهه ککنند بیان می) 1994(و بال 
با روند تورم . ها ایجاد نماید تواند تغییرات معینی را در پاسخ به تکانه هزینه فهرست بهای جدید می

  .های منفی موجب تغییرات بزرگتر در قیمت تعادلی خواهد شد های مثبت در مقایسه با تکانه تکانه
از .  بر تولید داردی نامتقارن آثاردهد که تغییرات در تقاضای کل  مدل منکیو و بال نشان می،همچنین

ها به سمت پایین چسبنده هستند، کاهش در تقاضای کل موجب کاهش چشمگیر تولید  آنجایی که قیمت
 سریع بسیارا ه که افزایش در تقاضای کل اثر کمتری را بر تولید خواهد داشت، زیرا قیمت حالی شود، در می

  .شوند تعدیل می
  

   مرور مطالعات گذشته .3
های پولی بر متغیرهای  گرفته در زمینه اثرگذاری نامتقارن سیاست ، مطالعات تجربی صورتبخشدر این 

اقتصادی اسمی و حقیقی در دو بخش مطالعات تجربی خارج کشور و مطالعات تجربی داخل به طور خالصه 
  . گردد مطرح می
  

  بق مطالعات در خارج از کشور سوا.3-1
ای صورت  های پولی بر تولید در کشورهای مختلف مطالعات گسترده در زمینه بررسی نقش نامتقارن سیاست

  .شود گرفته است که در این قسمت به تعدادی از آنها اشاره می
ثیری بر أشده ت بینی دهد که تغییرات حجم پول پیش در تحقیقی در اقتصاد آمریکا نشان می) 1992 (1کاور

های  که تکانه  در حالی،داری بر تولید حقیقی دارد اثیر معنأهای پولی منفی ت های حقیقی اقتصاد ندارد و تکانه متغیر
های پولی مثبت بر تولید  های پولی منفی بیش از تکانه داری بر تولید حقیقی ندارد و تکانه اثیر معنأپولی مثبت ت

  .حقیقی اثر دارد
 1989 و 1988های  که در اقتصاد آمریکا در سال دهد زمانی در تحقیقی نشان می) 1993( مورگان

 در اما ، اعمال گردید اقتصاد این کشور به تناسب به حالت رکود هدایت شده است2های پولی سخت سیاست

                                                            

1. Cover 
2. Tight Monetary Policy 
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12 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

 این  اتخاذ گردید اقتصاد آمریکا حساسیت کمتری نشان داده است و در1های پولی آسان  که سیاست1990سال 
 اماداری بر تولید داشته است  اثیر منفی و معنأهای پولی منفی اعمال گردید، در این حالت ت کشور هرگاه تکانه

  . داری بر تولید نداشته است اثیر معنأهای پولی مثبت اعمال گردید در این حالت ت  که تکانهزمانی
یید نموده أرا ت) 1992(ی پولی کاور ها درتحقیقی نتیجه مشهور اثربخشی نامتقارن سیاست) 1996(کاراس

 بلکه عدم ،های رشد عرضه پول در مقدار تقریبی صفر برقرار نیست دارد که عدم تقارن تکانه است و اظهار می
  . درصد برقرار است-76/0تقارن در مقدار تقریبی نرخ رشد فصلی عرضه پول برابر با 

 انتقال مالیم و با  استفاده از مدل اتورگرسیودر پژوهشی با ) 1999(دیک ون ویک و فیلیپ هنس فرانس
ای و دو تابع انتقال چهار   رافسون و با برآورد مقادیر آستانه-روش حداقل مربعات غیرخطی و با الگوریتم نیوتن

  .اند های تجاری اقتصاد آمریکا نشان داده وضعیت و سه وضعیت را به ترتیب برای تولید و نرخ بیکاری در چرخه
های پولی در طول  رسد که سیاست در تحقیقی در تایوان به این نتیجه می)  2000(شنچانگ هان 

.  تولید داشته باشد های با تورم مالیم و تورم زیاد و تورم بسیار زیاد به ترتیب اثر مثبت، خنثی و منفی بر  وضعیت
  .های پولی تابعی از نرخ تورم است به عبارت دیگر، نامتقارن بودن اثربخشی سیاست

در پژوهشی با استفاده از روش چرخش مارکف درکشورهای آلمان، فرانسه، ) 2002( دالرز-ماریا
اند نامتقارن بودن نسبت به وضعیت در سطح کالن در این کشورها صادق   اسپانیا و ایتالیا نشان داده،انگلستان

گذارد و اثرگذاری  جای می های پولی در دوره رکود اثر بیشتری در مقایسه با دوره رونق به است و تکانه
  . متفاوت از سطح کالن بوده است2های پولی در سطح بخشی تکانه

 انتقال مالیم و با روش حداقل  در تحقیقی با استفاده از مدل اتورگرسیو) 2003(رافرنات، میگنان و پگویین
های  چهار وضعیت در چرخهرسند که   رافسون در آمریکا به این نتیجه می-مربعات غیرخطی و با الگوریتم نیوتن

العمل، ویژگی تأثیر وابسته به تاریخچه تکانه را نشان  توابع عکس. گردد تجاری اقتصاد آمریکا بررسی و تأیید می
  . های پایدار و نامتقارن را به دنبال خواهد داشت در واقع، تکانه وارده بر اقتصاد در زمان معین واکنش. دهد می

های پولی در آلمان  یابندکه عدم تقارن در آثار سیاست درمی) 2004( توبردیمیر کازین و سیلکه وال
نویسندگان با استفاده از مدل چرخش رژیم . بستگی به این دارد که اقتصاد در وضعیت رکود و یا رونق باشد

 پولی  های اند که آثار سیاست اند و نشان داده  وجود دو وضعیت مختلف را تأیید کرده4 و فیلتر کالمن3مارکف
  .بر تولید در وضعیت رکود بیش از وضعیت رونق است

                                                            

1. Easy Monetary Policy 
2. Sectoral Level 
3. Markov-Switching Model 
4. Kalman Filter 
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13 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

های پولی را در چهار کشور  با استفاده چرخش رژیم مارکف آثار سیاست) 2007 (1او و مازافا سی
های   یافته.اند های تجاری بررسی نموده های مختلف چرخه در وضعیت) و تایلند اندونزی، مالزی، فیلیپین ( آسیایی

پولی در  های   در هر یک از کشورهای چهارگانه دو وضعیت وجود دارد و سیاست       دنده تحقیق نشان می
 2های رونق موجب افزایش انتظارات تورمی های پولی در دوره موقعیت رکود اثر بیشتری بر تولید دارد و تکانه

  . شود می
رسد که نوسانات قیمت  ه میدر تحقیقی در آمریکا به این نتیج) 2010(ساجادر رحمان، اپوستلس سرلتیس

های قیمت نفت بر رشد تولید را  های پولی نه تنها تأثیر تکانه های اقتصاد کالن اثر دارد و سیاست نفت بر فعالیت
  . دهد  های پولی را نشان می های قیمت نفت و سیاست کند، بلکه واکنش نامتقارن تولید نسبت به تکانه تقویت می

  
  یران سوابق مطالعات در ا.3-2

های انجام شده در ایران در زمینه اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی   به برخی از پژوهشبخشدر این 
  .شود اقتصاد از جمله تولید اشاره می

 )1338-1381(به بررسی تعامل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران برای دوره زمانی ) 1377(مهرآرا 
 عوامل پولی ثر ازأهای تجاری در اقتصاد ایران واقعی بوده و مت د که چرخهنده نشان میهای تحقیق  یافته. پرداخته است

ثباتی  داده و بی ثیر قرارأت پولی جبرانی به جای تولید تنها متغیرهای اسمی را تحت باشد و هرگونه سیاست نمی
  .اقتصادی را تشدید خواهد نمود

بر تولید در اقتصاد ایران را طی دوره ) پولی(های اسمی  انهتأثیر نامتقارن تک) 1380(نائینی و نظیفی  جاللی
دهد که کاهش نرخ رشد پول از روند  نتایج این تحقیق نشان می. اند  بررسی نموده)1338-1378(زمانی 
های این تحقیق با تحلیل  نتایج برآوردهای مدل. مدت بر رشد اقتصادی دارد شده اثر منفی و کوتاه بینی پیش
  . های جدید سازگاری دارد زیهای کین مدل

های   به بررسی اثرگذاری نامتقارن تکانهOLS با استفاده از روش حداقل مربعات معمول ) 1382(فاردار 
های  های پولی منفی در دوره دهد که تکانه نتایج این تحقیق نشان می. پولی بر بخش حقیقی اقتصاد پرداخته است

های رونق و رکود اثر  های پولی مثبت در دوره  تکانهاما ،قتصادی داشته استداری بر رشد ا ارونق و رکود اثر معن
  .داری بر رشد اقتصادی نداشته است امعن

                                                            

1. Siow and Mozafar 
2. Inflation Expectation 
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14 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

 به بررسی رابطه )1338 -1381(های مربوط به دوره زمانی  با استفاده از داده) 1383(نژاد و شفیعی  عباسی
. اند پرداخته) پول درونی و پول بیرونی( جم پولکننده و ح متغیر تولید حقیقی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف

 ثیر وارده از سوی پول درونی و پول بیرونی بر سطح تولید حقیقی تقریباًأنتایج این تحقیق حاکی از آن است که ت
  .نمایند برابر یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل می

پرداخته )1338-1377(های   اقتصاد ایران طی سالهای پولی و ارزی بر ثیر سیاستأبه بررسی ت) 1384(نوفرستی 
 محسوسی بر بخش دهد که سیاست پولی انبساطی اجرا شده قادر است به نحو نتیجه مطالعه حاضر نشان می. است

ثیر بگذارد و آثار مثبتی را از نظر باال بردن سطح تولید و اشتغال و همچنین افزایش در اجزای أحقیقی اقتصاد ت
  . رفاه عمومی داشته باشدءر نتیجه ارتقاتقاضای کل و د
ثیر أ به بررسی ت)1338-1383(های مربوط به دوره زمانی  در تحقیقی با استفاده از داده) 1384(اصغرپور 

در این پژوهش، تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان معیاری برای . های پولی بر تولید پرداخته است تکانه
های  دهد که تکانه نتایج تحقیق نشان می. های حقیقی اقتصادی درنظرگرفته شده است گیری سطح فعالیت اندازه

های  های بزرگ پولی نسبت به تکانه های پولی مثبت بر تولید تأثیر دارند و همچنین تکانه پولی منفی بیش از تکانه
  .کوچک پولی اثر بیشتری بر تولید دارند

م پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار بخشی گسترش حج به بررسی اثر) 1385(منجذب 
دهد که پول و گسترش آن در   حاضر نشان می  مطالعه پرداخته است نتیجه) 1349-1374 (های فصلی داده
  .دهد ثیرخود را از دست میأمدت ت مدت و بلند  این متغیر در میاناما ،ثیر داردأمدت بر تولید واقعی ت کوتاه

 نامتقارن آثاربه بررسی ) 1367-1384(های فصلی  با استفاده از داده) 1387(نی و ابطحی هژبرکیا
 منفی بر  های دهد که اثر تکانه نتایج این پژوهش نشان می. اند های پولی بر تولید در اقتصاد ایران پرداخته شوک

ولی در اقتصاد ایران اثری بر رشد های مثبت پ های مثبت پولی است و تکانه رشد تولید همواره بیش از اثر تکانه
  . دهد ثیر قرار میأهای بزرگ پولی، تولید را تحت ت های کوچک پولی همواره بیش از تکانه تولید ندارد و تکانه

های پولی در رشد اقتصادی ایران  های نفتی و سیاست ثیر تکانهأت) 1389(کمیجانی و اسدی مهماندوستی 
دهد که در اقتصاد ایران تکانه  نتایج پژوهش نشان می. اند بررسی قرار دادهمورد )1353-1385(های  را طی سال

  .ثیری نداشته استأ تGDPثیر تکانه نفتی بر نقدینگی، تکانه پولی بر أثر بوده، اما با وجود تؤ مGDPنفتی بر 
نشان داده شده های پولی مثبت و منفی بر تولید  متقارن تکانه بنابراین، در مطالعات تجربی خارجی تأثیر نا

یید شده أهای اقتصادی ت های پولی بر تولید به وضعیت متقارن سیاست  وابستگی اثرگذاری نا، دیگرسویاز . است
های کوچک و بزرگ بر تولید  های مثبت و منفی و تکانه در مطالعات تجربی داخلی اگرچه تأثیر تکانه. است

خطی اتورگرسیو  های پولی بر تولید با استفاده از مدل غیر متقارن سیاست اثرگذاری نا، اما نشان داده شده است
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15 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

خطی اتورگرسیو انتقال مالیم به بررسی  در این مطالعه با استفاده از مدل غیر. انتقال مالیم بررسی نشده است
  .شود های پولی بر تولید پرداخته می متقارن سیاست اثرگذاری نا

  
   روش تحقیق و تصریح مدل.4

های  مختلف یا رژیم های خطی این است که وضعیت های غیر سازی سری زمانی مدلیک روش برای مدل
منظور از رفتار . ها را مطالعه نمود مختلف تعریف شود و سپس رفتار پویای متغیرهای اقتصادی وابسته به وضعیت

انگین، های زمانی همانند می های خاصی از سری زمانی این است که ویژگی  پویای وابسته به وضعیت سری
  . در شرایط مختلف متفاوت است1واریانس و خود همبستگی

های پولی بر تولید ناخالص داخلی تاکید دارد، این  تقارن اثر سیاست با توجه به اینکه فرضیه تحقیق بر عدم
نشان ) 2003(و دافرنات و همکاران ) 1999(ون دیک . خطی نشان داد های غیر توان به وسیله مدل رفتار را می

تواند تغییرات تدریجی تولید  مدل خطی نمی. خطی است پولی غیر های  رفتار تولید در قبال سیاست کهاند دهدا
خطی اتورگرسیو انتقال مالیم بر پایه مقاله ون دیک و  در این پژوهش، از مدل غیر. ناخالص داخلی را بیان نماید

  .فاده شده استهای پولی بر تولید است برای تبیین اثر سیاست) 1999(فرانسس 
 استفاده نمود 2ای توان از مدل اتورگرسیو آستانه های پولی بر تولید می متقارن سیاست ثیر ناأبرای بررسی ت

 دیگر آستانه، سوییند اتورگرسیو است و در ا آستانه تغییرات متغیر وابسته یک فرسو که در یک ای گونهبه 
  . یند اتورگرسیو دیگری وجود داردافر

حالت خاصی . کنند آرامی تغییر می  بهاتورگرسیو پارامترهای اتورگرسیو انتقال مالیمهای  درمدل
  :)2004 ،اندرس(گیریم   غیرخطی را به صورت زیر در نظر میاتورگرسیواز مدل 
  

)1(                                                            Yt= a0+a1yt-1+b1yt-1f(yt-1)+εt 

Yt: و  متغیر وابستهyt-1: مقدار با وقفه Yt و a0 ،a1 و b1: اتورگرسیو ضرایب مدل εtنوفه سفید هستند .  
به آرامی تغییر  Yt -١ نسبت به تغییرات مقدار  (a1+b1)اتورگرسیو باشد، ضریب انتقال یک تابع ( )fاگر 

آنها دو . معرفی گردید) 1993(بار توسط گرنجر و تراسورتا  نخستین اتورگرسیو انتقال مالیم برای  مدل. کند می
 و مدل اتورگرسیو انتقال مالیم نمایی LSTAR(3(های مدل اتورگرسیو انتقال مالیم لجستیک  نوع مدل بنام

                                                            

1. Autocorrelation 
2. Threshold Autoregressive Model 
3. Logistic Smooth Transition Autoregressive 
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16 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

)(ESTAR1  مدل  .معرفی کردندLSTAR برای سری زمانی یک متغیره tyتوان به صورت زیر   را می
  .)1999 ،دیک و فرانسس ون(فرموله نمود 

)2(                                                             tεc)γ,,tF(stw2φc)]γ,,tF(s[1tw1φty +′+−′=  
  

متغیرهای مستقل  ضرایب ′φ و′φ وابسته با وقفه ومتغیرهای مستقل و متغیر شامل twدر این مدل
تابع لجستیک است که به شکل زیر F در این مدل،  . نوفه سفید هستندtεا وقفه و  وابسته بو متغیر

  :باشد می
  

1c))]t γγ((exp[1 c)γ,,tF(s −−−−= )3(                                                                
  

0γiبا فرض اینکه  1,2i,γ,cبرای .  باشد< ii دهنده   نشانγشیب پارامتر.  اسکالر هستند=
متغیر انتقال  st باشد و ها می   نقاط وسط بین این وضعیتcسرعت انتقال بین دو وضعیت حدی است و 

  .است
این دو وضعیت .  قادر است رفتار نامتقارن بین دو وضعیت حدی را توضیح دهدLSTARمدل 

قابل ذکر است، . کنند اوتی را با انتقال مالیم از یک وضعیت به وضعیت دیگر بیان میهای متف پویایی
 اما ،شود ای با دو وضعیت نزدیک می  به مدل اتورگرسیو آستانهLSTARهای   مدل باشدγ→∞اگر 
0γاگر    .شود  به مدل خطی نزدیک میLSTAR، مدل →

 را به صورت متقارن مدلسازی متغیرهاتوان رفتار   این است که در این مدل میLSTAR یک ویژگی مدل
 مدل .های تجاری مورد استفاده قرار گیرد  در چرخهمتغیرهاتواند در بررسی رفتار  بنابراین، این مدل می. نمود

  . شود  با تابع انتقال زیر تعریف میاتورگرسیو انتقال مالیم نمایی
  

]c)γ(sexp[1c)γ,,F(s 2
tt −−−=    )4                                                                                                       (  

  
ا ه  پارامتر وسط بین وضعیت:c پارامتر شیب و γ ، متغیر انتقال:ts ، تابع انتقال()F: ،که در آن

  .است
 خطی تبدیل اتورگرسیونهایت میل کند این مدل به مدل   به صفر یا بیγهرگاهESTAR در مدل 

 ثابت خواهد بود و در غیر اینصورت، این مدل رفتار ()F زیرا در این حالت تابع انتقال ،شود می

                                                            

1. Exponential Smooth Transition Autoregressive 
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 باشد رفتار مدل به صورت متقارن خواهد ts=cدر این مدل چنانچه . دهد خطی از خود نشان می غیر
  .بود

 ts)پایین باال و(برای شرایطی مناسب است که ضرایب با فرایند تعدیل پویا در مقادیر حدی ESTAR مدل 
   .)1389 ،سرخوش رآرا ومه(دهد مقادیر میانی رفتاری متفاوت از خود نشان می در تنهارفتاری مشابه داشته و 

های پولی یک مدل با پارامترهای متغیر نسبت به زمان در  جهت ثبت تغییرات مالیم و تدریجی اثر سیاست
تواند قوی یا ضعیف باشد و موجب  های پولی می تأثیر سیاست. تر است مقایسه با فرمول استاندارد خطی مناسب

در این بخش، تصریح مدل زیر برای معادله  .های پولی باشد های انتقال تکانه مزتعدیل آرام تولید به تناسب مکانی
LSTAR1999 ،دیک و فرانسس ون( نظر است  مربوط به پول تولید مورد.(  

 

∑ ∑+

+∑ ∑ ∑+++∑ ++

∑ ∑ ∑ ∑++++=

−−

−−−−

−−−−

c)γ,,(sF*]dlnOilBdlnGB

dlnInvBdlnM1BdlnyB[B]dlnOilA

dlnGAdlnInvAdlnMlAdlnyA[Adlny

t1mt5mlt4l

kt3kjt2jit1i10mt5m

lt4lkt3kjt2jit1i10t

)5(        

  

 G:،گذاری بخش خصوصی  سرمایهInv: ،حجم پولM1:  ،تولید ناخالص داخلی y: ،که در آن

ها   پارامتر وسط بین وضعیتc پارامتر شیب و :γ ،متغیر انتقال :ts، درآمد نفتی:Oil ،لتیمخارج دو
  . زا است است و تغییرات تولید ناخالص داخلی متغیر درون

  
  ها  توصیف داده.5

در این تحقیق . های پولی تغییرات حجم پول است منظور از سیاست) 2001(در بسیاری از منابع علمی نظیر رومر
در این پژوهش، . شود های پولی انبساطی و انقباضی تعریف می نیز افزایش و کاهش حجم پول به عنوان سیاست
. گردد  برآورد می )1338 –1386(های ساالنه سری زمانی  مدل معرفی شده قسمت قبل با استفاده از داده

تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و تولید . وابسته و متغیرهای مستقل استمتغیرهای مدل شامل متغیر 
دست آمده و  اند و با توجه به پارامترهای به ناخالص داخلی حقیقی با نفت به عنوان متغیر وابسته لحاظ شده

 در تعیین .عنوان متغیر وابسته منظور شده است های آماری تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت به آزمون
وری کل عوامل تولید  و مخارج دولتی و کسری بودجه و بهره  M2و M1 متغیرهای مستقل متغیرهای حجم پول

دست آمده  اند و پس از مطالعه ضرایب به گذاری بخش خصوصی و درآمد نفتی مورد استفاده قرار گرفته و سرمایه
 بخش خصوصی و مخارج حقیقی دولتی و گذاری حقیقی ، سرمایهM1 های آماری حجم حقیقی پول و آزمون

آمارهای مورد نیاز از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران . اند های وابسته لحاظ شده درآمد نفتی به عنوان متغیر
  . هستند1376متغیرهای مدل شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به قیمت سال پایه . اند استخراج و محاسبه شده
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18 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

   برآورد مدل.6
 از بررسی آزمون پس. گردد ، پس از آزمون مانایی متغیرها و همگرایی مدل خطی برآورد میبخشن در ای
خطی   به برآورد مدل غیر ESTAR  یاLSTARخطی  خطی بودن مدل و تعیین متغیر انتقال و نوع مدل غیر غیر

 مقایسه خواهد STARطی خ شود و آنگاه نتایج مدل خطی و غیر اتورگرسیو انتقال مالیم دو رژیمه پرداخته می
خطی با استفاده از   و برآورد مدل غیر1 (OLS)برآورد مدل خطی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی. شد

  .گیرد صورت می  N-R3)( رافسون- و از طریق الگوریتم نیوتن 2(NLLS)خطی روش حداقل مربعات غیر
  

  مانایی متغیرها   آزمون.6-1
 برای تعیین ریشه 5(PP) پرون- و فیلیپس4(ADF)یافته  فولرتعمیم-های دیکی ندر این مطالعه از آزمو

  .ذکر شده است) 1(ها در جدول  واحد متغیرها استفاده شد و نتیجه این آزمون
  

  های تعیین مانایی متغیرها  آزمون.1جدول
  متغیر  یافته  فولر تعمیم-آزمون دیکی  پرون -آزمون فیلیپس

درصد مقدار پنج   بدون روند  با روند
پنج درصد مقدار   با روند  بحرانی

  -  بدون روند  بحرانی

62/1-  47/1-  51/3-  75/ 1-  92/2-  18/1-  LNY 
11/1-  26/1-  51/3-  38/1-  92/2-  58/1-  LNM1  
12/2-  49/1-  51/3-  58/2-  92/2-  7/1-  LNINV 
78/1-  03/2-  51/3-  72/1-  92/2-  93/1-  LNG 

‐ 28/2  31/2-  ‐ 51/3  21/2- ‐ 92/2  ‐ 21/2  LNOIL 
‐ 11/4 * ‐ 09/4 * 51/3-  96/2-  92/2-  ‐ 88/2  dLNY 

‐ 44/4 * ‐ 37/4 * 51/3-  ‐ 56/3 * 92/2-  29/3-  dLNM 

‐ 06/5 * ‐ 5/13 * 51/3-  ‐ 42/5 * 92/2-  ‐ 46/5 * dLNINV 

‐ 96/4 * ‐ 84/4 * 51/3-  ‐ 3/3 * 92/2-  ‐ 15/3 * dLNG 

‐6  * ‐ 6 * 51/3-  ‐ 94/5 * 92/2-  ‐ 94/5 * dLNOIL 

  .دهنده مانایی متغیرها حداکثر در سطح اعتبار پنج درصد است نشان    *                
  .نتایج تحقیق: مأخذ        

                                                            

1. Ordinary Least Squares 
2. Nonlinear Least Squares 
3. Newton- Rap Son Algorithm 
4. Augmented Dickey-Fuller Test 
5. Phillips-Peron Test 
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  ودهد که متغیرهای مورد بررسی در سطح دارای ریشه واحد  نشان میPPوADF های  نتایج آزمون
  .باشد  تفاضل مرتبه اول این متغیرها مانا میاما ،انباشته از مرتبه یک هستند

  
   برآورد مدل خطی.6-2

 )ARDL( توزیعیهای توان با استفاده از روش اتورگرسیو با وقفه های مدل تعیین شد می حال که مرتبه انباشته متغیر
در این مدل . ثیر حجم پول بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت در یک مدل خطی پرداختأبه بررسی ت

  .اری بخش خصوصی، مخارج دولتی و درآمد نفت هستندگذ های توضیحی شامل حجم پول، سرمایه متغیر
 برای هر ARDLشود در حالی که در روش در روش یوهانسن برای کل متغیرها وقفه یکسانی انتخاب می

. شود  های بهینه تعیین می  وقفه3کوئین- و حنان2، آکائیک1 بیزین-یک از متغیرها با استفاده از معیارهای شوارتز
جویی در تعداد وقفه از معیار   مورد است و از طرفی جهت صرفه50تعداد مشاهده کمتر از در این مطالعه چون 

 بیزین برای -را مطابق معیار شوارتز ARDL)0،0،0،0،1( مدلMicrofitافزار  نرم.  بیزین استفاده شده است-شوارتز
  :شود رآورد می پویا به صورت زیر بARDLمدل  .وقفه یک به عنوان بهترین مدل انتخاب نموده است

  
LNY=3.26+ 0.43LNY (-1) +0.1LNM1+0.1LNINV+0.09LNG+ 0.05LNOIL+0.012TREND 
         (8.28)(6.52)             (3.99)       (5.91)         (2.46)      (4.38)          (7.36) 
 
R2=        99/0  R-2 = 99/0       DW= 002/2      F=  3288  Sum squared resid= )6 (               022/0  

Serial Correlation: 0.0027(0.96)           Functional Form: 2.35(0.125) 
Ramsey RESET: 0.65(0.42)                  Heteroscedasticity: 0.024(0.88)                                 
Normality: 0.33(0.85)                              

  

های  دهندگی زیاد متغیر ل برآورد شده دارای ضریب تعیین باال است که به معنای قدرت توضیحمد
دهد فروض کالسیک مربوط به جمله  های آماری نشان می مدت و آزمون نتایج برآورد کوتاه. مستقل است

ل وجود اختالل برقرار است و مشکل خودهمبستگی، واریانس همسانی، نرمالیتی و فرم تبعی در این مد
دهد که فرضیه صفر   نشان می4آزمون بنرجی، دوالدو و مستر. است و تصریح مدل نیز قابل قبول است نداشته

  5.مدت بین متغیرهای مدل وجود دارد های مدل رد شده و یک رابطه تعادلی بلند مبنی بر نبود همجمعی بین متغیر

                                                            

1. Akaike Information Criterion 
2. Schwarz Bayesian Criterion  
3. Hannan-Quinn Criterion  
4. Banerjee, Dolado & Mestre 

 .ستا -43/4 درصد برابر95است و کمیت بحرانی در سطح اطمینان  -42/8 آماره بدست آمده از این آزمون برابر .5
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20 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

  :زیر استنتایج برآورد تابع بلندمدت تولید ناخالص داخلی به صورت 
  

LNY=5.78+0.18LNM1+0.18LNINV+0.14LNG+0.09LNOIL+0.02TREND       )7           (  

            (5.34)(5.06)         (2.32)           (3.68)        (15.12)           (26.16)  
  

  .دهد  را نشان میtهای برآورد شده آماره  مقادیر داخل پرانتز در زیر پارامتر
های برآورد شده با مبانی نظری سازگار است و تمام  شود، عالمت پارامتر طور که مالحظه می همان
با توجه به اینکه مدل به صورت لگاریتمی برآورد شده، . دار هستند ا آماری در سطح باالیی معنلحاظپارامترها از 
  .دهند ها کشش را نشان می های برآورد شده برای تمام متغیر لذا پارامتر
 دهد که افزایش حجم پول تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت را با ضریب ریب متغیر حجم پول نشان میض

 گذاری بخش خصوصی، مخارج دولتی، درآمد نفتی های سرمایه  ضرایب متغیر،همچنین. دهد  درصد افزایش می18
  . دهد  درصد تولید را افزایش می2  و9 ،14 ،18دهد که افزایش آنها به ترتیب با ضریب  و متغیر روند نشان می

و ) 1385(فر   سعیدی و، محسنی)1384(آمده از این مدل همانند مطالعاتی نظیر نوفرستی  دست نتیجه به
 که های پولی انبساطی موجب افزایش تولید کل شده است، در حالی دهد که سیاست نشان می) 1387(حیدری 

یید أخنثایی پول را ت) 1385( مصلحی  و)1383( عرفانی  ویمیصم ، جعفری)1377(مطالعاتی همانند مهرآرا 
اختالف در نتایج . دهد های پولی تنها متغیرهای اسمی را تحت تأثیر قرار می  که سیاست اند نموده و نشان داده

ها و ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه و انواع  فرض دست آمده ممکن است به تنوع در مدل انتخابی و پیش به
  . به صورت زیر استARDLبه روش  ECMt-11 نتایج برآوردمدل .های تخمین مدل برگردد روش

 
dLNY=3.26+ 0.44LNY (-1) +0.2LNM1+0.1LNINV+0.09LNG+ 0.05LNOIL+0.12TREND-0.56ECMt-1 

         (8.28)(6.52)          (3.99)     (5.9)        (2.46)      (4.38)       (7.36) (-8.45) 
 )8                                                                   (                                                                               

AIC=88.43    SC=82.43    Sum squared resid=0.23  
 

R2=0.82    R-2= 0.81   DW=2.002   F=39                                                                          

  .دهد  را نشان میtهای برآورد شده آماره  مقادیر داخل پرانتز در زیر پارامتر
بدست  56/0برابر ECMt-1در این تحقیق با برآورد رابطه تصحیح خطا مدل، ضریب جمله تصحیح خطا 

 تولید ناخالص داخلی نسبت به عدم تعادل پولی بطور توان نتیجه گرفت که از این ضریب می. آمده است
  .دهد داری واکنش نشان می امعن

  

                                                            

1. Error Correction Model 
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21 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

   آزمون غیرخطی بودن.6-3
این آزمون . استفاده نمود) 1998 (1توان از آزمون تراسورتا جهت بررسی غیرخطی بودن رفتار یک سری می

نتیجه بسط .  استF و یا آماره LMنژ  و بر اساس آماره ضریب الگراSTARمبتنی بر بسط سری تیلور از مدل 
  : بصورت زیر است  صفر آزمون  و فرضیهSTARسری تیلور از مدل 

  

0βββ:H

ufxβxβcy

4320

4

2 tttit0t

===

∑ +++= )9                                                                                                             (  
 

  . پسماند مدل هستندut تابع انتقال و ft ، ضرایب مدلBi ، متغیرهای مستقلXt ، متغیر وابستهYt ،که در آن
دهد که به ازای  نشان می) 4(نتایج جدول . دهد  را نشان میYt رفتار سری بودن خطی H0پذیرش فرضیه 

گذاری حقیقی بخش خصوصی و  متغیرهای تولید ناخالص داخلی با یک وقفه، حجم حقیقی پول، سرمایه
 برای تعدادی از متغیرهای انتقال F آمارهP-Value . شود رد میH0 یقی دولتی و درآمد نفتی فرضیه مخارج حق
  .ارائه شده است) 4(در جدول 

  

  ESTAR یا LSTAR  مربوط به انتخاب نوع مدلF آماره P-Value مقادیر .4جدول
 

 H02 H03 H04 H0  مدل پیشنهادی

  فرضیه
  

  متغیرانتقال

LSTAR  001/0 2/0  16/0  05/0 dlnyt-1 

LSTAR  04/0  26/0  25/0  03/0  dlnM1t 

ESTAR  37/0  1/0  27/0  02/0 dlnInvt 

LSTAR  16/0 18/0 02/0  02/0 dlnGt 

LSTAR  46/0  11/0  03/0  01/0  dlnOilt   
*  

Linear 23/0  43/0  29/0  27/0  dlnM1t-1 

Linear 29/0  28/0  25/0  17/0  dlnInvt-1 

Linear 39/0  31/0  49/0  45/0  dlnGt-1 

Linear 22/0  27/0  29/0  21/0  dlnOilt-1 

LSTAR 46/0  15/0  03/0  03/0  Trend 

  . تحقیقنتایج: خذأم
  

  

                                                            

1. Terasvirta 
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22 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

  STAR برآورد مدل .6-4
خطی اتورگرسیو انتقال مالیم الزم است نخست به تعیین متغیر انتقال و سپس به  قبل از برآورد مدل غیر

 و پارامتر γتعیین مقادیر اولیه پارامتر یکنواختی. شود داخته پر) لجستیک یا نمایی(انتخاب تابع انتقال
  .شرط الزم برآورد مدل کاربردی این تحقیق است c ها نقطه وسط بین رژیم

  
   انتخاب متغیر انتقال.6-4-1

های نخستین  نند انتخابتوا زای باوقفه می زا و برون زا و یا متغیرهای درون بطور کلی هر یک از متغیرهای برون
توانند به   متغیر روند میمانند متغیرهای لحاظ نشده در مدل ،عالوه بر این. جهت بررسی و تعیین متغیر انتقال باشند

 متغیرهای P-Valueبا مقایسه ) 1993(در این تحقیق، طبق آزمون تراسورتا . عنوان متغیر انتقال انتخاب شوند
انتخاب درآمد . شود انتقال تعیین می به عنوان متغیر P-Valueدرآمد نفتی با کمترین ) 2(انتقال احتمالی از جدول 

دهد که ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل تابعی از رشد درآمد نفتی  انتقال نشان می متغیر به عنوان نفتی
  .هستند

  
  )لجستیک یا نمایی( انتخاب تابع انتقال.6-4-2

است که بر اساس آن ) 1992( 1 تراسورتا و آندرسون  تابع غیرخطی آزمونها جهت انتخاب فرم یکی از آزمون
  تراسورتا براساس آزمون.  استESTAR یا LSTARهای  شود مدل غیرخطی مناسب کدامیک از مدل مشخص می

 و STARاین آزمون مبتنی بر بسط سری تیلور از مدل . شود  انجام میF و یا آماره LMآماره ضریب الگرانژ 
  . به صورت زیر است های این آزمون فرضیه

0β0Iββ:H
00Iββ:H

0β:H

ufxβxβcy

43202

4303

404

4

2i
tttit0t

===

==

=

∑ +++=
=

)10                      (                                                                                      

  
ل رد شود، مد H03اگر فرضیه اما شود،   پذیرفته میLSTAR رد شود، مدل  H02یا H04چنانچه فرضیه 

ESTARکه هر سه فرضیه رد شوند، کمترین در صورتی. گردد  انتخاب میValue   P‐ آمارهFشود  انتخاب می. 
 LSTAR لذا مدل ،شود  رد میH04دهد که در مورد متغیر انتقال درآمد نفتی فرضیه  نشان می) 2(نتایج جدول 

  .شود برای برآورد مدل غیرخطی انتخاب می

                                                            

1. Terasvirta- Anderson 
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23 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

  γو c  تعیین مقدار اولیه.6-4-3
 از γ وc رافسون تعیین مقادیر اولیه-با استفاده از الگوریتم نیوتن LSTAR در تخمین پارامترهای مدل

1ای شبکه -تحقیق در اقتصادی افزارهای نرم در .استر برخوردا خاصی اهمیت
انتخاب γ وcاولیه مقادیر 

  .شود  می
 cگیریم و بر این اساس برآورد جدیدی از  را برابر مقدار تعیین شده در نظر میγ،در مرحله بعد

دست   بهγ دنبال آن برآورد جدیدی از  را برابر برآورد جدید قرار داده و بهc سپس،آید دست می به
). 2004 ،اندرس(شوند برخوردار ثبات  ازγوcنهایی تا مقادیر شود می تکرار آنقدر یندااین فر .آوریم می

  2. تعیین شده است94/5 و 14/0 به ترتیب برابر γ وcدر این تحقیق، مقادیر نهایی 
  

  LSTAR برآورد مدل .6-4-4
 پس از تکرار برآورد مدل وهمگرایی برآورد پارامترها به جواب یکسان LSTARمدل نهایی غیرخطی 

  .شده است به صورت زیر تخمین زده 
dLNYt=(0.02+0.16dLNYt-1+0.21dLNM1t+0.12dLNInvt+0.16dLNGt+0.02LNOilt-0.47ECMt-1)+ 
            (2.19) (1.75)            (3.06)              (4.22)             (1.51)          (2.19)          (1.98) 
 
(-0.05+0.29dLNYt-1 +0.03dLNM1t+0.06dLNInvt +0.01dLNGt+ 0.0003 LNOilt-0.43ECMt-1)*F 
(-0.69) (2.55)              (1.51)             (1.99)                (1.43)            (2.59)                 2.05) 

 F= [1+EXP (-5.94(dlnOil-0.14)]-1 

R٢=0     ٨٢.          R-٢=0. 82               AIC=-6.45                           SC=-5.88     
HQ=-6.24                                        Variance of transition variable= 0.023                  )11(  

SD of transition variable= 0.15       Variance of residuals=0.001  
SD of residuals=0.035                      S2

LTAR/ S2
LINEAR=0.65 

Serial Correlation: 0.004(0.94)        Functional Form: 4.29(0.37) 
Ramsey RESET: 0.885(0.65)           Normality: 0.68(0.95)                              
Heteroscedasticity: 1.17(0.18)                                 
                             

د فروض کالسیک مربوط به ده های آماری نشان می آزمون. دهند نشان می را t اعداد داخل پرانتز آماره
جمله اختالل برقرار است و تصریح مدل نیز قابل قبول است و مشکل خودهمبستگی، واریانس همسانی، نرمالیتی 

  LSTARخطی  مدل غیردست آمده از تخمین در این قسمت به نتایج به .و فرم تبعی در این مدل وجود ندارد

                                                            

1. Grid Search 
  .اند  تعیین شده7 و 15/0ای به ترتیب برابر   شبکه- بر اساس انتخاب تحقیقγ وc اولیهمقادیر. 2
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24 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

 .پردازیم می LSTAR خطی تایج مدل خطی و  مدل غیرشود و در عنوان بعدی به مقایسه ن پرداخته می
  :توان به شرح زیر بیان نمود را میLSTAR دست آمده از تخمین مدل غیر خطی  نتایج به
 لذا تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد ، رشد درآمد نفتی به عنوان متغیر انتقال تعیین گردید-

  .دهد درآمد نفتی واکنش نامتقارن نشان می
 درصد 14قتصاد ایران مطابق ضریب برآورد شده، انتقال بین دو وضعیت در نرخ رشد  در ا-

  .گیرد درآمد نفتی صورت می
 درصد تحقق یافته 14 وضعیت باالی رشد درآمد نفتی در اقتصاد ایران با نرخ رشد کمتر از -

  .افتاده است درصد اتفاق 14که وضعیت پایین رشد درآمد نفتی با نرخ رشد بیش از  است در حالی
 درصد موجب افزایش 21 در وضعیت پایین رشد درآمد نفتی افزایش حجم پول با ضریب -

 درصد 3تولید ناخالص داخلی شده و در وضعیت باالی رشد درآمد نفتی افزایش حجم پول با ضریب 
  .موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است

  .         دهنده سرعت زیاد انتقال بین دو وضعیت است  نشانγ =94/5 مقدار محاسبه شده پارامتر -
دهد که تولید در اقتصاد ایران   نشان می)DLNYt-1( ضریب تولید ناخالص داخلی با یک وقفه -

به طور مستقیم به تولید با یک وقفه بستگی دارد و این همبستگی در وضعیت باالی رشد درآمد نفتی 
  .ت پایین رشد درآمد نفتی استبیش از وضعی

های باال و پایین رشد درآمد نفتی با  گذاری حقیقی بخش خصوصی در وضعیت  رشد سرمایه-
  .گذارد ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی اثر می

های باال و پایین رشد درآمد نفتی با ضریب مثبت بر   رشد مخارج حقیقی دولتی در وضعیت-
  .گذارد  میتولید ناخالص داخلی اثر

های باال و پایین رشد درآمد نفتی با ضریب مثبت بر تولید   رشد درآمد نفتی در وضعیت-
  .گذارد ناخالص داخلی اثر می

  
  LSTAR مقایسه نتایج مدل خطی و مدل .6-5

های باال و پایین رشد درآمد نفتی   در وضعیتLSTARخطی  ضرایب برآوردشده مدل خطی و مدل غیر
  .ظیم شده استتن) 3(در جدول 
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25 ...های پولی بر تولید  متقارن سیاست بررسی آثار نا                                                                                                 

  خطی ضرایب مدل خطی و مدل غیر. 3جدول 
  

DLNOIL DLNG DLNINV DLNM DLNYt-1  
   زا های برون متغیر

  مدل                                      

  مدل خطی  44/0  18/0  18/0  14/0  09/0

02/0  15/0  12/0  21/0  17/0  
مدل غیر خطی در وضعیت پایین 

 رشد درآمد نفتی

0003/0  01/0  06/0  03/0  29/0  
مدل غیر خطی در وضعیت باالی 

 رشد درآمد نفتی
  . تحقیقنتایج: خذأم      

  
خطی در وضعیت پایین رشد  های ضرایب متغیرها در سه حالت مدل خطی، مدل غیر  پاسخبا مقایسه 

توان نتایج  های تشخیصی می خطی در وضعیت باالی رشد درآمد نفتی و بررسی آزمون درآمد نفتی و مدل غیر
  :دست آورد زیر را به

 LSTARخطی توان نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی مدل غیر  به دالیل زیر می-
  .های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نشان دهد در مقایسه با مدل خطی بهتر توانسته اثر سیاست

 82 درصد افزایش یافته و از 5 به میزان نسبت به مدل خطیLSTAR خطی  ضریب تعیین در مدل غیر •
  . درصد تغییر نموده است87درصد به 

خطی نسبت به مدل خطی مقادیر کمتری را  کویین در مدل غیر-معیارهای آکائیک، شوارتز و حنان •
  .دهد نشان می

این بهبود . است/ . 65نسبت به مدل خطی برابر LSTAR نسبت واریانس جمله پسماند مدل غیر خطی  •
  .خطی است تر مدل غیر دهنده برازش مناسب مگیر در واریانس پسماند نشانچش

های   وضعیتخطی در  میزان اثربخشی تولید ناخالص داخلی از مقدار با وقفه خود در مدل خطی و مدل غیر-
  .باال و پایین رشد درآمد نفتی متفاوت است

 پولی بر تولید ناخالص داخلی های اثربخشی سیاستLSTAR چه در مدل خطی و مدل غیرخطی   اگر-
 پایین رشد درآمد نفتی بیش از ضریب این  خطی در وضعیت  ضریب سیاست پولی در مدل غیر، اماهمسو است

   .باالی رشد درآمد نفتی است  های مدل خطی و مدل غیر خطی در وضعیت متغیر در حالت
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26 61های اقتصادی شماره  ها و سیاست  پژوهش فصلنامه        

ثیر أ تLSTARمدل غیرخطی گذاری حقیقی بخش خصوصی در مدل خطی و  چه تغییرات سرمایه  اگر-
باال و   ضریب این متغیر در مدل خطی بیش از ضریب آن در مدل غیرخطی در وضعیت، اما همسو بر تولید دارد

   .پایین رشد درآمد نفتی است
 اما ،خطی مثبت است های خطی و غیر  اگرچه ضرایب متغیر مخارج حقیقی دولتی بر تولید در مدل-

  .خطی متفاوت است و غیرهای خطی  مقدار آن در مدل
  
  گیری  نتیجه.7

های خطی  های پولی بر تولید با استفاده از مدل بخشی سیاست بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه اثر
های مختلف اقتصادی را  تواند تغییرات تدریجی تولید در وضعیت مدل خطی نمی. صورت گرفته است

های پولی یک مدل با پارامترهای متغیر   اثر سیاستجهت ثبت تغییرات مالیم و تدریجی. بیان نماید
 اتورگرسیو انتقال مالیمهای   درمدل.نسبت به زمان در مقایسه با فرمول استاندارد خطی مناسبتر است

در این تحقیق، با فرض اینکه رفتار تولید ناخالص داخلی . کنند آرامی تغییر می  بهاتورگرسیوپارامترهای 
است و خالصه   استفاده گردیده LSTAR غیرخطی  لی نامتقارن است از مدلهای پو نسبت به سیاست

  :نتایج آن به شرح زیر است
 غیرخطی اتورگرسیو  دهد که مدل  غیرخطی نشان می  خطی و مدل  بررسی تطبیقی نتایج مدل-

  . دهدانتقال مالیم در ابعاد مختلف توانسته بهتر از مدل خطی رفتار تولید ناخالص داخلی را توضیح
های   غیرخطی اتورگرسیو انتقال مالیم با تابع انتقال لجستیک بهتر توانسته نقش سیاست  مدل-

  .پولی رفتار تولید ناخالص داخلی را تبیین نماید
های  های پولی بر تولید ناخالص داخلی در  وضعیت  طی دوره مورد مطالعه اثربخشی سیاست-

   سیاست پولی انبساطی تولید را در وضعیت،در ضمن. است ده باال و پایین رشد درآمد نفتی متفاوت بو
  . باالی رشد درآمد نفتی افزایش داده است پایین رشد درآمد نفتی بیش از وضعیت

گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی و درآمد نفتی و مقادیر با وقفه   اثر تغییرات سرمایه-
این متغیرها . بر تولید ناخالص داخلی متفاوت استهای باال و پایین رشد درآمد نفتی  تولید در وضعیت

  .اند  باالی رشد درآمد نفتی افزایش داده  پایین رشد درآمد نفتی بیش از وضعیت تولید را در وضعیت
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