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چکیده
سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاستگذاری اهمیت فراوان دارد .در
این راستا ،تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاستهای انبساطی و انقباضی برای
سیاستگذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژهای برخوردار است .در این تحقیق شاخص شرایط پولی ( )MCIبا
استـفاده از دادههـای دوره  1332-1331و شـاخص شـرایط مـالی ( )FCIبا استفـاده از دادههـای دوره
 1311-1331با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اساسی برای اقتصاد ایران محاسبهشده است .بر اساس نتایج
در محاسبه شاخص شرایط پولی هر  3کانال نرخ ارز ،نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند .همچنین در محاسبه
شاخص شرایط مالی عالوه بر  3کانال ذکرشده ،کانال دارایی نیز تأثیر دارد .درحالیکه کانال نرخ بهره نسبت
به  4کانال دیگر کمترین وزن را داشته ،کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی
داشته و اشاره بر این دارد که کانالهای اعتباری از دیگر کانالها در تعیین سطح تولید در ایران مهمتر است.
کلید واژهها :شاخص شرایط پولی ،شاخص شرایط مالی ،مکانیسمهای انتقال پولی ،روش تحلیل مؤلفههای
اساسی.
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 .1مقدمه
سياست پولی ازجمله مباحث چالشبرانگيز در اقتصاد کال ن محسو میشود .چراکه سياست پولی از
طریق کانالهـای بیشماری بر اقتصاد و هـدف اصلی سياست پولی (نرخ تورم) تأثيـر میگذارد .هـدف
اوليه از سيـاستهای پـولی ،کنترل تـورم بهوسيـله مدیریت کـرد ن نـرخ بهـره و نـرخ ارز است
( .)Ching Poon, 2010یکی از ملزومات اعمال یک سياست صحيح و موفق ،اطالع از آثار و پيامدهای
آ ن می باشد .هنگامی که بانک مرکزی برای مهار تورم یک سياست پولی انقباضی اجرا میکند ،باید از
ميزا ن و سرعت واکنش سطح عمومی قيمت ها به این سياست انقباضی آگاه باشد .همچنين با توجه به
اثرگذاری پول بر توليد و اشتغال در کوتاه مدت ،اطالع از نحوهی واکنش توليد به این سياست انقباضی
نيز ضروری است؛ زیرا ممکن است در اثر این سياست ،اقتصاد در شرایط رکود قرار گيرد .لذا هر چه
اطالعات بيشتری درباره آثار سياست پولی و نحوه تاثير آ ن بر متغيرهای اقتصادی در اختيار مقامات
پولی قرار گيرند ،سياست پولی با کارایی بيشتری اجرا خواهند شد (صادقی شاهدانی و همکارا ن.)1921 ،
سياست های پولی و مالی به عنوا ن موثرترین سياست های اقتصادی با تنظيم نرخ رشد نقدینگی،
می توانند موجب حصول اشتغال کامل ،تثبيت قيمت ها ،ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و
رشد اقتصادی شوند و زمينه مناسب و مطمنی برای کارگزارا ن اقتصاد در امر تصميمگيریهای اقتصادی
فراهم میآورند(ایزدی و دهمرده.)1921 ،
سياست پولی ،یک مفهوم و یا استنباط کلی از ظرفيتها و توا ن نهاد سياستگذار پولی و تأثير آ ن بر
متغيرهـای عمده اقتصادی است .هرچند که وظيفه اصلـی نهاد سياسـتگذار پولی کنـترل سطـح
قيمتهاست ،اما باال نگهداشتن سطح فعاليتهای اقتصادی و حمایت از پول ملی ،از دیگر وظایف اصلی
آ ن شمرده میشود .لذا منطقی است که باوجود چنين وظایف مهم و پيچيدهای ،سياستگذارا ن تنها به
یک متغير پولی و یک کانال انتقال سياست پولی یعنی کانال نرخ بهره اکتفا نکرده بلکه کانالهای
مختلفی همچو ن نرخ ارز ،قيمت داراییها و حجم اعتبارات که سياست پولی از طریق آ نها بر تورم و
توليد اثر میگذارد را نيز در نظر میگيرند؛ بنابراین ،طراحی مناسب سياستهای پولی نيازمند استفاده از
شاخصهای مناسب جهت بررسی وضعيت پولی است که دربردارنده مجاری مختلف اثرگذاری سياست
پولی بر اقتصاد باشد .بر این اساس شاخصهای مختلفی از سوی بانکهای مرکزی ،مقامات پولی،
سازما نهای منطقهای و شرکتهای سرمایهگذاری متناسب با شرایط زمانی مختلف بهمنظور سنجش
شرایط پولی کشورهای مختلف معرفیشده است .در حالیکه برخی از بانکهای مرکزی جهت بهکار
برد ن یک ابزار فرعی از سياستهای پولی این شاخص را بسط داد ن ،برخی آ ن را برای ارزیابی جایگاه
سياست پولی از حوزههای مربوطه خود ایجاد کردند .از سوی دیگر ،شرکتهای سرمایهگذاری مانند
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گلدمن ساکس ،1جی پی مورگا ن 9و دویچه بانک ،9شاخص شرایط پولی را بهمنظور پيگيری مسير
سياستهای پولی از کشورها محاسبه کردند (.)Abubakar and Yaaba, 2013
با توجه به ارتباط نزدیکی که سياستهای پولی با تغييرات حجم پول ،تورم ،بيکاری و تحوالت
اقتصادی دارند ،مطالعه آ ن دارای اهميت فراوانی است؛ بنابراین ،محاسبه شاخص مناسبی که بيانگر
وضعيت پولی موجود بوده و کانالهای مختلف اثرگذاری سياست پولی بر اقتصاد را در برداشته باشد،
دارای اهميت است .ازاینرو در تحقيق حاضر ،شاخص شرایط پولی و مالی ،برای سنجش و ارزیابی
سياستهای پولی مورد محاسبه قرار میگيرد .تفاوت مقاله حاضر با مطالعات انجامشده در ایرا ن در دو
نکته است؛ اوالً در این مقاله شاخص شرایط پولی متناسب با مکانيسم انتقال پولی در کشورهای
درحالتوسعه همچو ن ایرا ن صورت گرفته که در آ نها کانال اعتبارات از مهمترین کانالهای مکانيسم
انتقال بهحسا میآید و در این مقاله از هردو کانال ترازنامه و وامدهی بانکی بهعنوا ن کانال اعتباری
استفادهشده است .دوماً در این مقاله ،عالوهبر شاخص شرایط پولی با اضافه نمود ن کانال دارایی از
مکانيسمهای انتقال پولی شاخص شرایط مالی نيز محاسبه و مورد تجزیهوتحليل قرارگرفته است.
قسمتهای مختلف مقاله بهصورت زیر سازما ندهی شده است .در بخش دوم مقاله ادبيات موجود
در زمينه مکانيسم های انتقال پولی و شاخص شرایط پولی و مالی و همچنين پيشينه تحقيق پرداخته
میشود .روش تحقيق در بخش سوم مقاله توضيح داده شده است .بخش چهارم مقاله مشتمل بر
تجزیهوتحليل تجربی و بحث در مورد نتایج است .درنهایت در بخش پایانی مقاله خالصه و نتيجهگيری
ارائه میگردد.
 .2مروری بر ادبیات و مبانی نظری
 .1-2مکانیسم انتقال سیاستهای پولی
سياست پولی ابزاری برای تأثيرگذاری بر متغيرها و ساختار اقتصاد است ،اما تأثير بر ساختار اقتصادی بر
پایه فرآیندی شکل میگيرد که برای سياستگذاری اهميت ویژهای دارد .در اصطالح به فرآیند تأثير
سياست پولی بر اقتصاد مکانيسم انتقال میگویند ( .)Mishkin, 1995ازنقطهنظر تمام دیدگاههای
اقتصادی بهجز مکتب چرخههای تجاری حقيقی ،سياستهای پولی دستکم در کوتاهمدت متغيرهای
حقيقی اقتصاد را تحت تأثير قرار میدهند؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که تحت چه مکانيسمی
و از طریق چه کانالهایی ،آثار سياست پولی در اقتصاد اشاعه مییابد و بهتبع آ ن توليد و تورم متأثر

1. Goldman Sachs
2. J. P. Morgan
3. Deutsche Bank
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میشود؟ در این مقاله بر اساس کار بووین و همکارا ن ،)9212( 1مکانيسم انتقال پول را به دو نوع اصلی
تقسيمشده است :کانالهای نئوکالسيک که در آ ن بازارهای مالی کامل است و کانالهای
غيرنئوکالسيک که شامل بازارهای مالی ناقص است.
کانال نرخ بهره

کانال  qتوبین

کانال های مبتنی بر
سرمایه گذاری

اثرات ثروت
اثرات جانشینی
موقتی
کانال نرخ ارز

کانال های مبتنی بر
مصرف

کانال های نئوکالسیک

مکانیزیم های
انتقال

کانال های مبتنی بر
تجارت بین المللی

کانال وام دهی
بانکی

کانال های غیر
نئوکالسیک

کانال ترازنامه

شکل  :1مکانیسمهای انتقال پولی
منبعBoivin et al, 2010 :

 .1-1-2کانالهای نئوکالسیک

کانالهای سنتی انتقال سياست پولی بر مدلهای اصلی سرمایهگذاری ،مصرف و رفتار تجارت بينالمللی
توسعهیافته در طول اواسط قر ن بيستم ساختهشده است :مدل نئوکالسيک مبتنی بر سرمایهگذاری از
یورگنسن )1299( 9و توبين)1292( 9؛ مدل مبتنی بر چرخه زندگی/درآمد دائمی از مصرف برومبرگ و
مودیگليانی ،)1274( 4آندو و مودیگليانی )1299( 7و فریدمن )1275( 9و مدلهایی از نوع IS-LM

1. Boivin and et al.
2. Jorgenson
3. Tobin
4. Brumberg and Modigliani
5. Ando and Modigliani
6. Friedman
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بينالمللی از موندل )1299( 1و فلمينگ )1299( 9است .طبقهبندی این کانال اصلی را با استفاده از این
چارچو انجامشده است و ازاینرو بين سرمایهگذاری ،مصرف و تجارت بينالمللی تمایز قرارگرفته است.
برای سرمایهگذاری ،کانال کليدی کانال نرخ بهره مستقيم است که از طریق هزینه استفاده از سرمایه
عمل میکند و با کانال  qتوبين 9از نزدیک مرتبط است؛ برای مصرف ،کانال از طریق اثرات ثروت و
اثرات جایگزینی موقتی عمل میکند .برای تجارت ،کانال مستقيم از طریق نرخ ارز است.
الف) کانالهای مبتنی بر سرمایهگذاری


کانال نرخ بهره

کانال نرخ بهره متداولترین مکانيسم انتقال سياست پولی است .اثر نرخ بهره شيوه اساسی در مکانيسم
انتقال سياست پولی از دیدگاه کينزینها است .در اقتصاد بسته با دستمزدهای اسمی و قيمتهای
چسبنده ،تغييرات در عرضه پول از طریق کانال نرخ بهره بر تقاضای کل یا توليد واقعی اثر میگذارد.
این دیدگاه که بر مبنای نظریه سنتی کينز است ،توسط برخی از محققا ن همچو ن «تيلور »4موردحمایت
قرارگرفته و از آ ن بهعنوا ن بخش کليدی مکانيسم انتقال نامبرده شده است .فرایند اثرگذاری از طریق
کانال نرخ بهره بدینصورت است که با اعمال سياست پولی انقباضی ،حجم پول ،کاهشیافته و در
مقابل نرخ بهره افزایش مییابد ،افزایش نرخ بهره موجب گرا نتر شد ن سرمایهگذاری میشود و لذا
سـرمایهگذاری کـاهشیافته و کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش توليد واقعی خواهد شد
( .)Krylova, 2002همچنين با افزایش نرخ بهره ،خانوارها مصرف آینده را جانشين مصرف امروز
نموده و پسانداز خانوارها افزایش مییابد و در مقابل ،مصرف امروز آ نها کاهشیافته و درنتيجه ،توليد
واقعی نيز کاهش خواهد یافت (.)Bean and et al, 2002


کانال  qتوبین

تئوری  qتوبين مکانيسمی را توضيح میدهد که سياست پولی از طریق تأثيری که بر مجموع بدهیهای
ترازنامه دارد قادر است بر اقتصاد مؤثر باشد .زمانیکه  qمحاسبهشده بزرگتر از یک باشد ،انگيزه بسياری
برای سرمایهگذاری وجود خواهد داشت .بهعبارت دیگر ،مقدار  qباال نشانه ارزشمندی فرصتهای
سرمایهگذاری و رشد بنگاهها است .از سوی دیگر ،زمانیکه  qکم باشد بنگاهها کاالی سرمایهای جدید
را خریداری نمیکنند ،زیرا ارزش بازاری بنگاهها نسبت به هزینه سرمایه پایينتر است .در نگرش پوليو ن
زمانی که عرضه پول کم میشود جامعه متوجه خواهد شد که نيازش به پول بيش از مقدار پول موجود
است (انتظارات عقالیی) ،بنابراین تالش میکند تا این عدم تطابق را با کاهش مخارج خود جبرا ن نماید.
1. Mundell
2. Fleming
3. Tobin’s q channel
4. Taylor
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بهعبارتدیگر ،جامعه مخارج کمتری را صرف خرید سهام میکنند و تقاضای خود را از تجهيزات سرمایه-
ای کاهش میدهد ،بنابراین قيمت داراییها کاهش خواهد یافت .کينزینها اعتقاددارند که افزایش نرخ
بهره که از سياست پولی انقباضی نشأت میگيرد سبب میشود تا اوراق قرضه نسبت به سایر داراییها
جذا تر شوند و در ادامه سبب کاهش قيمت داراییها در جامعه خواهد شد (.)Mishkin, 1995
ب) کانالهای مبتنی بر مصرف


اثرات ثروت

کانال دیگر در خصوص انتقال پولی در این بخش مربوط به اثر ثروت در تابع مصرف است .این نگرش
برای اولين بار توسط برومبرگ و مودیگليانی ( )1274توسعهیافته و بعدها توسط آندو و مودیگليانی
( )1299تکميلشده است .در مدل چرخه زندگی پسانداز و مصرف ،مخارج مصرفی بهوسيله منابع
استخراجشده توسط مصرفکننده در دوره زندگی خود تأمين میشود که این منابع شامل سرمایه انسانی،
سرمایه حقيقی و ثروت مالی است .یکی از مهمترین بخشهای ثروت مالی نيز ارزش سهام و داراییهای
افراد است .زمانی که قيمت داراییها و سهام کاهش مییابد ارزش ثروتهای مالی افراد کاهش مییابد،
درنتيجه منابع مصرفی فرد در دوره زندگی کاهش خواهد یافت .روشن است که فرد حاضر مخارج
مصرفی خود را نيز در طول دوره زندگی کاهش میدهد.


اثرات جانشینی موقتی

اثرات جایگزینی موقتی دومين کانال مبتنی بر مصرف است .در این کانال ،تغيير در نرخ بهره کوتاهمدت
شيب مشخصات مصرف را تغيير میدهد ،بهطوریکه نرخ بهره پایين ،مصرف باالتر را القا میکند .در
مدل  ،DSGEاین کانال بهطور طبيعی از طریق مدلهایی که از مصرف استاندارد معادله اویلر 1استفاده
میکنند ارتباط نرخ نهایی جانشينی بين مصرف فعلی و آینده با نرخ بهره واقعی را ایجاد میکند
(.)Boivin and et al., 2010
ج) کانالهای مبتنی بر تجارت بینالمللی


کانال نرخ ارز

در یک اقتصاد باز و دارای ارتباط با دنيای خارج ،سياست پولی از طریق کانال نرخ ارز ،در حالتی که
دستمزدهای اسمی و قيمتها چسبنده هستند ،بر توليد واقعی اثر میگذارد .این کانال بهصورت ضمنی
شامل اثر نرخ بهره نيز است ،فرایند اثرگذاری بدینصورت است که سياست پولی انقباضی منجر به
کاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را افزایش میدهد ،زمانی که نرخ بهره واقعی در داخل
کشور افزایش مییابد سپردههای دالری (با پول داخلی) جذا تر از سپردههای صورت گرفته با پولهای
خارجی (سپردههای ارزی) میشود و از این طریق ارزش سپردههای دالری نسبت به سایر سپردههای
1. Euler equation
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مالی افزایش مییابد ( .)Mishkin, 1995افزایش نرخ بهره ،جذابيت سپردهگذاری در داخل کشور را
نسبت به خارج کشور افزایش داده و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و درنتيجه پول داخلی با کاهش
نرخ ارز تقویت میشود ،کاهش نرخ ارز و بهعبارتیدیگر ،افزایش ارزش پول داخلی ،موجب گرا نتر شد ن
کاالهای توليد داخل در نظر خریدارا ن خارجی شده و بدین ترتيب خالص صادرات کشور کاهش مییابد
و به دنبال آ ن ،توليد واقعی نيز کم میشود (.)Krylova, 2002
 .2-1-2کانالهای غیر نئوکالسیک :دیدگاه اعتباری

کانالهای که بهدليل نقص در بازار (بهغيراز آنانی که در ارتباط با دستمزد اسمی و چسبندگی قيمت
است) مکانيسمهای انتقال غيرنئوکالسيک ناميده میشوند .چنين کانالهایی میتواند هم از دخالت
دولت در بازار و یا از طریق نواقص در بازارهای خصوصی ،مانند اطالعات نامتقار ن و یا از تقسيمبندی
بازار که منجر به مـوانعی در عملکـرد بازارهای مالی کارآمد میشود ،بهوجود میآیند( Boivin and
.)et al., 2010


کانال وام دهی بانکی

کانال وامدهی بانکی ،فرض میکند که اعتبارات بانکی منبع اصلی تأمين مالی بنگاههای کوچک و
متوسط هستند ،حال آنکه بنگاههای بزرگ میتوانند بهطور مستقيم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه،
به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند .در صورتیکه نياز مالی بنگاههای کوچک و متوسط ،بيشتر
از وجوه داخلی آ نها باشد ،به سراغ منابع بانکی خواهند رفت؛ ولی دستيابی آ نها به منابع بانکی (وامهای
بانکی) بهطور مستقيم به قيمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نيز به سياست تعيين عرضه اعتبار،
بستگی دارد .بنابراین ،اعتبارات ،نقش مهمی در انتقال و ایجاد ارتباط بين بخش پولی و مالی و بخش
واقعی اقتصاد بازی میکنند .بر اساس کانال وام دهی از آ نجاییکه بانکها تمایل دارند با قرض
گيرندگانی مطمئن و بدو ن ریسک مواجه شوند ،بنابراین قادرند تا حد زیادی مسأله اطالعات نامتقار ن
را در بازار اعتبارات حل کنند .بر اساس چارچو کانال اعتباری اعمال یک سياست پولی انقباضی موجب
کاهش سپردههای بانکی شده و بهتبع آ ن ،اعتبارات بانکی کاهش مییابد و دسترسی به منابع بانکی
دشوارتر میشود و هزینه تأمين سرمایه بنگاههای کوچک افزایش مییابد .در مقابل ،بنگاههای بزرگتر
که دسترسی بيشتری به سایر بازارها و ابزارهای مالی دارند کمتر تحت تأثير پيامدهای ناشی از سياست
پولی قرار خواهند گرفت ( .)Mishkin, 1995درواقع ،سياست پولی انقباضی ،موجب کاهش سپردههای
بانکی شده و بانکها نمیتوانند بهآسانی ميزا ن کاهش در سپردهها را با منابع دیگر جایگزین کنند و لذا
بهناچار ،تعدادی از متقاضيا ن دریـافت اعتبار ،از چـرخه اعتبارات حـذف میشونـد و به دنـبال آ ن
سرمایهگذاری و توليد واقعی کاهش مییابد .عکس این حالت زمانی اتفاق میافتد که سياست پولی
انبساطی اعمال شود (.)Krylova, 2002
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در مکانيسم انتقال پولی بخشی دیگر بهعنوا ن کانال سرمایه بانک 1وجود دارد؛ که در این کانال
شرایط تراز بانکها و مؤسسات واسطه مالی نقش مهمی در مقدار وام اعطایی آ ن در اقتصاد خواهد
داشت .کاهش در قيمت داراییها میتواند سبب کاهش سبد وام بانکها شود و به دليل آنکه احتمال
بازپسگيری وامها در این شرایط کاهش مییابد ،سبب میشود تا متناوباً اعتبارات بانکی کم شده یا
حتی سبب کاهش ارزش داراییهای بانکی شود .این کاهش ارزش داراییهای بانکی میتواند سبب
بروز کاهش سرمایه بانکها و بروز بحرا نهای مالی در دوره حاضر گردد .کمبود سرمایه بانکی منجر به
کاهش عرضه اعتبارات بانکی بهمنظور ایجاد تواز ن در ترازنامه خود و بازسازی سرمایه تقليل یافتهاش
میشود .به این معنا که قرض گيرندگا ن بانکی قادر به کسب اعتبار کمتری از بانک خواهند بود
(.)Boivin, 2006 and Boivin and et al., 2010


کانال ترازنامه

کانال ترازنامه ،دیدگاه وسيعتری از مکانيسم کانال اعتباری ارائه میدهد ،چراکه خود را محدود به کانال
وامدهی بانکی نمیکند .درواقع ناهمگنی موقعيت مالی وامگيرندگا ن ،آ نها را بهسوی منابع مالی خارجی
مختلفی هدایت میکند و کيفيت ترازنامه این وامگيرندگا ن ،بر ساختار مالی آ نها اثر میگذارد .بر این
مبنا ،سياست پولی انقباضی ،به چند طریق موجب تضعيف ترازنامه وامگيرندگا ن میشود :اوالٌ ،باعث
تضعيف موقعيت مالی بنگاه میشود (از طریق کاهش ارزش وثيقههای وامگيرندگا ن و ارزش خالص
بنگاه ،)9ثانياٌ خالص جریا ن وجوه 9را کاهش میدهد و ثالثاٌ افزایش نرخ بهره ،با فرض اینکه بدهیهای
بنگاه دارای نرخهای بهره کوتاهمدت یا نرخ بهره شناور باشد ،باعث افزایش مخارج بهرهای میشود .راه
چهارم تضعيف ترازنامه وامگيرندگا ن به دليل اعمال سياست پولی انقباضی است که مسأله انتخا
ناسازگار 4را برای وامدهندگا ن افزایش میدهد و بدین ترتيب وامدهی کاهش مییابد .سياست پولی
انقباضی سبب کاهش مقدار قيمت سهام میشود ،در ادامه مقدار ثروت خالص بنگاهها و نيز مقدار مخارج
سرمایهگذاری و ستاده کل را کاهش میدهد ،زیرا در این شرایط مسأله انتخا ناسازگار و مخاطرات
اخالقی 7افزایش مییابد .همچنين ،کاهش ارزش خالص بنگاهها آ نها را متمایل به این میکند که خود
را متعهد به طرحهای سرمایهگذاری ریسکدار بنمایند و این امر خود موجب افزایش مسأله مخاطرات
اخالقی میشود( .)Krylova, 2002انواع مختلف از کانال ترازنامههایی است که اخيراً در بررسی
سيـاستهای پولی بهيـنه با حضور اصطکـاک اعتباری در نظـر گرفته شـده است .بـرای نمونه:
)).)Curdia and Woodford (2009) and Carlstrom, Fuerst, and Paustian (2009
1. Bank Capital Channel
2. Net Worth
3. Cash Flow
4. Adverse - Selection
5. Moral - Hazard
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 .2-2پیشینه تحقیق
چارلز فریدمن ،)1227 ،1224( 1قائم مقام بانک مرکزی کانادا ،طی مقاالتی به بررسی کاربرد شاخص
شرایط پولی و نقش آ ن در اجرای سياست پرداخته است .او شاخص شرایط پولی را مفهومی بسيار مفيد
و ابزار عملی در اجرای سياست معرفی میکند و مهمتر از همه اینکه ،شاخص شرایط پولی این اطمينا ن
را میدهد که تغييرات نرخ ارز بهطور مناسب در تصميمات سياسی در نظر گرفته شود .دوگای)1224( 9
جهت محاسبه شاخص شرایط پولی برای کشور کانادا از تخمين تابع تقاضای کل استفاده میکند.
فروچن )1229( 9شاخص شرایط پولی را برای پنج کشور اروپایی (فرانسه ،آلما ن ،انگلستا ن ،ایتاليا و
اسپانيا) با استفاده از دادههای سال  1295تا سال  1227ساخت .دنيس )1225( 4با استفاده از معادله
شکاف توليد ،شاخص شرایط پولی را برای کشور نيوزلند محاسبه کرده و به این نتيجه رسيده است که
نرخ بهره حقيقی و نرخ ارز حقيقی بر مازاد تقاضا تأثير میگذارند .هاتایسری ،)1229( 7به محاسبه
شاخص شرایط پولی برای کشور تایلند پرداخته است و جهت استخراج ضرایب نرخ بهره و نرخ ارز از
تخمين تابع تورم استفاده کرده است .جين النگ لين ،)1222( 9شاخص شرایط پولی را برای کشور
تایوا ن محاسبه کرده است و وز ن متغيرهای نرخ بهره و نرخ ارز را با استفاده از مدل تک معادلهایGDP
و با توجه خاص بر تصریح پویا ،ایستایی و ثبات پارامترها استخراج کرده است .نتایج نشا ن میدهند که
متغيرهای  MCIقادر به نشا ن داد ن وضعيت پولی تایوا ن میباشند.
همچنين کسریلی و کوکاکر )1222( 5در ساخت شاخص شرایط پولی برای کشور ترکيه از تخمين
معادله قيمت استفاده مینمایند .آ نها بيا ن میکنند که وز نهای  MCIبهعنوا ن وسيلهای جهت منعکس
کرد ن روابط متغيرهای هدف ميانی سياست پولی (شاخص شرایط پولی) و متغيرهای هدف نهایی
(همچو ن تورم) است .التيل )1222( 9شاخص شرایط پولی برای جامائيکا با استفاده از مدل اقتصاد باز
کوچک تخمين میزند .نتایج مفيد بود ن شاخص را زمانی که ثبات در بازار ارز وجود دارد نشا ن میدهد.
وی نياز به یک چارچو قوی برای پيشبينی نرخ تورم حداقل در کوتاهمدت را بهعنوا ن یک شرط الزم
برای پذیرش شاخص شرایط پولی بهعنوا ن یک هدف عملياتی تأکيد میکند .قيوم ،)9229( 2شاخص
شرایط پولی را با استفاده از معادله تورم و با دادههای ماهانه از  1222تا  9221برای کشور پاکستا ن
1. Charles Freedman
2. Duguay
3. Frochen
4. Dennis
5. Hataiseree
6. Jin-Lung Lin
7. Kesriyeli and Kocaker
8. Lattie
9. Qayyum
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محاسبه کرده است .استيوس )9229( 1به محاسبه شاخص شرایط پولی و حالت پویای آ ن در کشور
پرتغال پرداخته است .وی برای استخراج وز نهای نرخ بهره حقيقی و نرخ ارز حقيقی از دو معادله تقاضا
و قيمت استفادهشده و نتایج حاکی از آ ن است با وجود تمام فرضيات سادهسازی ،حالت پویای MCI
بهتر میتواند شرایط پولی را برای تکامل اقتصاد پرتغال توضيح دهد.
ذوالفقار و محمد )9225( 9روش هم انباشتگی جوهانسن را برای استنتاج وز ن نرخ بهره و نرخ ارز در
شاخص شرایط پولی برای پاکستا ن با استفاده از چهار سيستم معادالت بکار بردند .نتایج نشا ن میدهد
که در پاکستا ن نرخ بهره نسبت به نرخ ارز زمانی که هدف تورم در نظر گرفته میشود قویتر است ،در
حالیکه وقتی هدف توليد میباشد معکوس است .پری-ثا و کيا ن تنگ )9229( 9با بهدست آورد ن وز ن
نرخ بهره واقعی و نرخ ارز واقعی ،شاخص شرایط پولی را برای مالزی بهدست آوردند .جيمی و ژاکو 4
( )9212یک شاخص شرایط پولی برای اوگاندا با استفاده از روش احتمال جوهانسن بهمنظور برآورد
پارامترهای بلندمدت از تابع هدف ساختند .ضرایب نرخ بهره و ارز را برای بهدست آورد ن وز ن
مورداستفاده در ساخت  MCIبه کاربردند .وای-چانگ پو ن ( )9212شاخص شرایط پولی را برای 7
کشور آسيای بهدست آورد .نتایج نشا ن میدهد که کانال نرخ ارز ،قيمت دارایی و نرخ بهره در انتقال
سياست پولی در اندونزی و تایلند حياتی و مهم هستند ،در حالیکه کانالهای نرخ ارز ،نرخ بهره و اعتبار،
کانالهای انتقال عمده در مالزی و سنگاپور هستند .کانالهای انتقال در فيليپين شامل نرخ بهره ،نرخ
ارز ،قيمت دارایی و اعتبار است .وای-چانگ ( )9212دریافت که شاخص شرایط پولی بهدستآمده برای
کشورهای مورد مطالعه ،با حرکات توليد ناخالص داخلی واقعی بهویژه پس از سال  1225مسيرهای
یکسانی دارند؛ بنابراین در مورد کشورهای درحالتوسعه که از بازارهای مالی کارآ برخوردار نبوده و نرخ
بهره کارایی الزم را ندارد ،باید شاخص شرایط پولی را با اضافه کرد ن کانال اعتبارات تعميم داد.
همچنين در مطالعات ابوبکر و یابا ،)9219( 7وای-چانگ پو ن ،)9212( 9پنگ و لونگ )9227( 5و
کنعا ن و همکارا ن )9229( 9که به ترتيب برای کشورهای نيجریه ،فيليپين ،چين و هند انجام شده است،
نيز از نرخ رشد حجم اعتبارات در کنار دو متغير نرخ بهره و نرخ ارز برای ساخت شاخص شرایط پولی
استفاده شده است.

1. Esteves
2. Zulfiqar and Muhammad
3. Pei-Tha and Kian Teng
4. Jimmy and Jacob
5. Abubabkar and Yaaba
6. Wai Ching Poon
7. Peng and Leung
8. Kannan, Sanyal and Bhoi
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در ایرا ن نيز مطالعاتی در این زمينه انجامشده است .مجا ( )1995کانالهای مختلف مکانيسم
انتقالی در ایرا ن را مورد آزمو ن قرار داده است .نتایج نشا ن میدهد که کانال اعتبارات و نرخ ارز بيشترین
اثرگذاری را بر توليد و تورم در ایرا ن دارند .خرسندی و همکارا ن ( )1922در مقاله خود ،جهت ساخت
شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایرا ن از ميانگين وزنی نرخ سود بانکی ،نرخ ارز و حجم
اعتبارات استفاده کردند .نتایج نشا ن داد که برای کشور ایرا ن شاخص شرایط پولی تعميمیافته که در آ ن
کانال اعتبارات در نظر گرفته میشود بر شاخص مرسوم ارجحيت دارد .همچنين بر اساس یافتههاى
پژوهش کميجانی و علی نژاد مهربانی ( ،)1921در اقتصاد ایرا ن هر چهار کانال انتقال پولی ،قدرت
انتقال اقدامهای پولى را بر نرخ رشد توليد و تورم دارد و بهعبارتدیگر ،کانالهای فعال لحاظ میشود.
عالوه بر این ،سياستهای پولى از طریق کانال وامدهى بانکى ،بيشترین تأثير را بر رشد توليد واقعى
میگذارد .پوستچی ( )1929شاخص شرایط پولی ) (MCIرا در طول دوره  1979-1995با استفاده از
روش هم انباشتگی جوهانسو ن برای ایرا ن محاسبه کرده است .نتایج حاکی از وجود هم انباشتگی بين
 GDPحقيقی و عوامل مؤثر بر آ ن یعنی نرخ بهره ،نرخ ارز و حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
دارد که سه کانال مکانيسم انتقالی مهم بهشمار میروند .بهعالوه شاخص شرایط پولی با لحاظ اثرات
برنامههای  7ساله توسعه ) (MCIBنيز محاسبهشده و با  MCIمورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج
نشا ن میدهد در اغلب سالهای دوره مورد بررسی ،هر دو شاخص ،سياست یکسانی پيشنهاد میکنند
و به لحاظ آماری تفاوت معنیداری بين ميانگين دو شاخص وجود ندارد .همتی و بوستانی ( )1924در
تحقيق خود با توجه به اهميت کانال قيمت دارایی –مخصوصاً قيمت مسکن -در انتقال شوکهای پولی
در اقتصاد ایرا ن ،این کانال نيز در کنار دو کانال نرخ ارز و اعتبار در تعریف شاخص شرایط پولی مدنظر
قرار دادهاند.
همچنين محققا ن از روشهای مختلف برای ساخت  FCIبرای بسياری از کشورها استفاده کردهاند
و تابع  FCIدر پيشبينی نرخ تورم و نقش تدوین سياستهای پولی را مطالعه کردهاند .بهعنوا نمثال،
مایز و ویر ن )9221( 1مدل معادالت تقاضای کل کاهشیافته را برای ساخت  FCIاز  15کشور اروپایی
بکار بردند ،استدالل میکنند که  FCIنقش مؤثری در هدایت تدوین سياستهای پولی در کشورهای
اروپایی بازی میکند .مونتانولی و ناپوليتانو )9227( 9الگوریتم فيلتر کالمن 9را برای گرفتن تغييرات وز ن
از متغيرهای مالی در توضيح شکاف توليد استفاده کردند و  FCIرا برای ایاالتمتحده ،کانادا ،منطقه
یورو و بریتانيا ساختند .اسویستو ن )9229( 4الگوی خود رگرسيو ن برداری ) (VARو توابع واکنش آنی
1. Mayes and Viren
2. Montagnoli and Napolitano
3. Kalman filtering algorithm
4. Swiston
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( )IRFرا برای ساخت  FCIایاالتمتحده مورد استفاده قرارداد و پيشنهاد کرد که  FCIمیتواند رشد
توليد ناخالص داخلی واقعی ایاالتمتحده را پيشبينی کند .هاتزیوس )9212( 1از روش تجزیهوتحليل
مؤلفههای اصلی برای انتخا مؤلفه اول بهعنوا ن  FCIاستفاده کرد و رشد اقتصادی را با استفاده از
 FCIپيشبينی کرد .گومز )9211( 9اجزای اصلی از شاخص مانند نرخ بهره ،نرخ ارز و قيمت داراییها
را استخراج کرد و  FCIرا برای کلمبيا با استفاده از احتمال واریانس از مؤلفههای اصلی بر اساس وز ن
بهدست آورد .مطالعات نشا ن دادهاند که  FCIیک ابزار مؤثر از مقررات دقيق کال ن اقتصادی 9و ثبات
مالی است .آنگلوپولو 4و همکارا ن ( FCI )9219کشورهای اروپایی را با استفاده از تحليل مؤلفههای
اصلی برای مطالعه تأثير سياستهای پولی بر شرایط مالی بهدست آوردند.
 .3روششناسی تحقیق
) (FAروشهای آماری هستند که غالباً برای
تحليل مؤلفههای اساسی (PCA) 7و بررسی
بررسی گروهی از متغيرهای همبسته مرتبط با یک یا چند حوزه مانند شاخصهای وضعيت اقتصادی،
اجتماعی ،رضایت شغلی ،سالمت ،اعتبار شخصی و وضعيت سياسی به کار میروند .مهمترین کاربرد
این روش مذکور را میتوا ن در تجزیهوتحليل نماگرهای چندگانه ،اندازهگيری و شناخت ساختارهای
پيچيده ،شاخص سازی و کاهش دادهها جستجو نمود .این روشها بهخصوص در شرایطی که ابعاد
دادهها و ترکيب ساختار آ نها کامالً مشخص نيست مفيد هستند .یکی از کاربردهای آ ن در حوزه اقتصاد
شاخص سازی است .بهعنوا نمثال با استفاده ازاینروش میتوا ن برای بازار داراییها شاخصهای قيمتی
مناسبی را استخراج نمود .بازار داراییها یکی از بخشهای مهم و مؤثر در اقتصاد است که تغيير و
تحوالت آ ن نقش اساسی در تحوالت سایر بازارها دارد و حتی گاهی مبين تحول عوامل ساختاری
اقتصاد است (فخری.)1992 ،
روشهای چـند متـغيره 5رفتار همزما ن چـندین متغير را مـورد بررسی قـرار میدهـند و ساختار
همبستگی متغيرها را درو ن گروه در نظر میگيرند ( ;Krzanowski and Marriot, 1994a & b
 .)Sharma, 1996اساس استفاده از روشهای چندگانه در بررسیهای سرشماری یا سایر تحقيقات،
سادهسازی آ ن است .بهعـنوا نمثال کاهش ابعاد یک چارچو دادهای بزرگ و احتماالً پيچيده ،به
اندازههایی خالصه و بامعنی ،یا شناسایی وجوه اصلی و الگوهای جالب حاکم بر دادهها از مزیتهای این
عوامل9

1. Hatzius
2. Gomez
3. Macro-prudential regulation
4. Angelopoulou
5. Principal Component Analysis
6. Factor Analysis
7. Multivariate Method

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -13پاییز 1333

41

روشها است .بهکارگيری همه عوامل در بررسیهای اقتصادسنجی نهتنها باعث ایجاد مشکالت فنی
مانند همخطی میشود ،بلکه باعث پيچيدگی مدل و افزایش اشتباهات آماری نيز میشود .بنابراین
استفاده از تکنيکهای مختلف مانند روش مؤلفههای اساسی راهی برای کاهش این خطاها و دسترسی
به نتایج بهتر است (فخری.)1992 ،
هر مؤلفه اساسی اساساً ميانگين موزو ن متغيرهای اساسی است .اولين ترکيب اصلی هميشه حداکثر
واریانس را برای هر ترکيب دارد .اگر بيش از یک ترکيب اصلی ایجاد شود ،بين آ نها همبستگی وجود
نخواهد داشت .برای هر ترکيب اصلی واریانس درصد تغيير را در کل دادههای بهدستآمده نشا ن میدهد.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4برآورد شاخص شرایط پولی
شاخص شرایط پولی ميانگين وزنی تغييرات نرخ بهره حقيقی و نرخ ارز حقيقی نسبت به سال پایه است
بطوریکه:
() 1

) MCIt = ωir (irt − ir0 ) + ωexr (exrt − exr0

که در آ ن  MCIنشا ندهنده شاخص شرایط پولی irt ،نرخ بهره حقيقی در زما ن  exrt ،tنرخ ارز حقيقی
در زما ن  ،tهمچنين  ir0و  exr0به ترتيب بيانگر مقادیر نرخ بهره حقيقی و نرخ ارز حقيقی در دوره پایه،
 ωirو  ωexrوز ن نرخ بهره و نرخ ارز  MCIاست .مجموع  ωirو  ωexrبا یک برابر است ،درحالیکه
نسبت ωir/ωexrمنعکس کننده تأثير نسبی نرخ بهره و نرخ ارز بر هدف سياست (بهعنوا نمثال درآمد یا
تورم) میباشد .ازاینرو ،معادله ( )1را می توا ن بهصورت زیر نشا ن داد:
() 9

ωexr
) ⁄ωir (exrt − exr0

MCIt = (irt − ir0 ) +

دی وت )9229( 1بيا ن میکند که شاخص شرایط پولی ( ،)MCIترکيب تغيير در نرخ بهره کوتاهمدت
و نرخ ارز مؤثر از یک سال پایه است .بهعبارتدیگر  MCIیک شاخص وزنی نرخ بهره حقيقی و نرخ
ارز مؤثر حقيقی است با وز نهای مشخصشده که این وز نها تأثير نرخ بهره و نرخ ارز را بر روی تورم
نشا ن میدهد .باید توجه داشت که مقدار عددی MCIو حتی عالمت آ ن نمیتواند انبساطی یا انقباضی
بود ن شرایط پولی را مشخص نماید .زمانی میتوا ن مشخص کرد که شرایط پولی ایجاد شده ،انبساطی
یا انقباضی است که  MCIهر سال را نسبت به سالهای دیگر مقایسه کرد(.)Stevens, 1998

1. De Wet
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در ادبيات موجود ،بهمنظور تبيين  MCIبين استفاده از نرخ ارز حقيقی و نرخ ارز اسمی و نيز نرخ
بهره اسمی و حقيقی تفاوت وجود دارد .تعدادی از نویسندگا ن مثل هانسو ن و ليندبرگ ،)1224( 1گرالچ
و اسمتس ،)9222( 9بوفينگر و ولمرشوسر )9221( 9و دی وت ( ،)9229از مقادیر حقيقی متغيرها (نرخ
ارز و نرخ بهره) استفاده کردهاند ،در حالیکه فریدمن ( ،)1224پيترز )1222( 4و گاتاسچالک)9221( 7
ارزش اسمی متغيرها را بهکار بردهاند .ازلحاظ تئوریکی استفاده از نرخ حقيقی متغيرها ترجيح داده میشود.
با توجه به ارتباط بين بازار پول و بازار ارز ،بانک مرکزی کانادا )BOC( 9پيشگام ساخت  MCIدر
دهه  1292بود .در مقاله فریدمن ( )1224که از مقاالت پایهای موجود در این زمينه است ،دو روش
برای تعيين وز نهای  MCIمعرفیشده است .بر این اساس وز نهای موردنياز میتواند بر پایه ميزا ن اثر
هر یک از متغيرها بر تقاضای کل و یا اثر آ نها بر سطح قيمتها حاصل شود .در حالت اول وز نهای
 MCIاز تخمين تابع تقاضای کل حاصل خواهد شد .چنين برآوردی بهصورت رابطه زیر است:
() 9

Y=αr + βe + w

که در آ ن  yسطح محصول r ،نرخ بهره e ،نرخ ارز و  wبرداری از سایر متغيرهای اثرگذار بر تقاضای
کل بوده و کليه متغيرها بهصورت واقعی در نظر گرفته میشوند .پارامترهای  αو  βتعيينکننده وز نهای
موردنياز در شاخص  MCIهستند.
حالت دوم ،بر ميزا ن اثرگذاری تغييرات نرخ بهره و نرخ ارز بر سطح قيمتها تأکيد دارد و بهجای
تخمين تابع تقاضای کل ،تابع قيمت ،مورد تخمين قرار میدهد .در این حالت ،سطح قيمتها بهصورت
تابعی از نرخ بهره و نرخ ارز مورد تخمين قرار میگيرد.
در کشورهای توسعهیافته ،به دليل وجود بازارهای مالی آزاد و پيشرفته ،نرخ بهره توسط نيروهای
بازار تعيين میشود .بانک مرکزی نيز با ورود به این بازار و انجام معامالت میتواند بر تعادل نرخ بهره
اثر گذارده و از این کانال بر فعاليتهای اقتصادی اثرگذار باشد .اما در کشورهای در حالتوسعه سيستم
مالی بهگونهای است که نرخ بهره بهطور شفاف در بازار تعيين نمیگردد و از کارکردهای الزم برخوردار
نيست .در این حـالت تقاضای کـل بيشتر تحت تأثير مقـدار اعتبارات است نـه قيـمت آ ن
) .(Bayangos, 2000بنابراین در این کشورها کانال اعتبارات در مکانيسم انتقال پولی از اهميت
باالتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است .در ایرا ن نيز بانک مرکزی در سياستگذاری خود به هر
1. Hansson and Lindberg
2. Gerlach & smets
3. Bofinger & Wollmershäuser
4. Peeters
5. Gottschalk
6. Bank of Canada
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سه متغير توجه دارد .نرخ سود هرساله توسط شورای پول و اعتبار تعيين میشود و نرخ ارز نيز شدید ًا
توسط بانک مرکزی مدیریت میشود .سایر سياستهای پولی اعمالشده در ایرا ن از طریق تغيير در نرخ
ذخيره قانونی ،اعمال سقف اعتبارات و افتتاح سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی ،عمدتاً در راستای
کنترل حجم اعتبارات بانکی میباشند؛ بنابراین در نظام پولی ایرا ن نيز حجم اعتبارات در کنار نرخ سود
و نرخ ارز ،از جمله متغيرهای مهم و موردتوجه سياستگذارا ن پولی است .عالوهبر این ،بر اساس
تحقيقات انجامشده در کشورهای درحالتوسعه ،حجم اعتبارات از اهميت باالتری در مکانيسم انتقال
پولی نسبت به نرخ بهره برخوردار است.
هما نطور که توضيح داده شد ،ازآنجاکه کانال اعتبارات در مکانيسم انتقال کشورهای در حالتوسعه
از اهميت زیادی برخوردار بوده و سياستهای پولی بانک مرکزی ایرا ن نيز در سالهای گذشته عمدتاً
در راستای کنترل اعتبارات بانکی بوده است ،لذا شاخص شرایط پولی مناسب در ایرا ن باید کانال اعتبارات
را نيز در کنار دو کانال دیگر شامل شود .ادبيات شواهد کافی در حمایت از جایگاه اعتباری بهعنوا ن یکی
دیگر از کانال مهم انتقال سياست پولی فراهم میکند (برنانکی و گرلر ،)1227( 1کنعا ن و همکارا ن
( .)) 9229بنابراین ،شاخص شرایط پولی پيشنهادی در این مقاله برای اقتصاد ایرا ن در حالت کلی به
شکل زیر است:
() 4

) MCIt = ωir (irt − ir0 ) + ωexr (exrt − exr0 ) + ωlen (lent − len0
) + ωbal (balt − bal0

که در آ ن  MCIنشا ندهنده شاخص شرایط پولی irt ،نرخ بهره حقيقی (نرخ سود موزو ن) در زما ن ،t
 exrtنرخ ارز حقيقی (نرخ برابری دالر با ریال در بازار غيررسمی) در زما ن  lent ،tنمایانگر کانال وام
دهی بانکی (تسهيالت بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش خصوصی به ميليارد ریال) و  baltنشانگر
کانال ترازنامه (خالص داراییهای خارجی سيستم بانکی به ميليارد ریال) است .همچنين ،exr0 ،ir0
 lentو  baltبه ترتيب بيانگر مقادیر نرخ بهره حقيقی ،نرخ ارز حقيقی ،کانال وام دهی بانکی و کانال
ترازنامه در دوره پایه میباشند ωlen ،ωexr ،ωir .و  ωbalوز ن نرخ بهره و نرخ ارز ،کانال وام دهی بانکی
و کانال ترازنامه  MCIاست .مجموع  ωlen ،ωexr ،ωirو  ωbalبا یک برابر است .مجموع دادههای
استفادهشده از بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی ایرا ن گرفتهشده است .نرخ ارز
حقيقی از تقسيم نرخ ارز اسمی بر شاخص قيمت مصرفکننده بهدستآمده است .همچنين نرخ بهره
حقيقی از نرخ بهره اسمی منهای تورم بهدستآمده است.
با توجه به مبانی مذکور ،برای محاسبه شاخص شرایط پولی از اطالعات سه مکانيسم پولی نرخ بهره،
نرخ ارز و کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه) استفادهشده است .جهت همگن بود ن
1. Bernanke and Gerler
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مجموعه دادهها ،متغـيرهای مذکور ،برای دوره زمانی  1979-21بهکاررفته است .اولين گام در بررسی
ارتباط بين متغيرها ،بررسی ماتریس همبـستگی آ نها است .جدول ( )1نشا ن میدهد همبستگی باالیی
بين همـه دادهها وجـود دارد و تنها نرخ بهره همبسـتگی نسـبتاً کمی با متغيرها دارد.
جدول  :1ماتریس همبستگی بین متغیرها
balt

lent

irt

1

1
2/2794

1
2/1919
2/1599

exrt
1
-2/99
-2/5799
-2/5942

exrt
irt
lent
balt

نتایج آزمو ن بارتلت( 1جدول  )9برای شاخص شرایط پولی نشا ن میدهد فرضيه صفر (نبود
همبستگی) برای این مجموعه داده رد میشود ،یعنی یک ارتباط قوی بين متغيرها وجود دارد .با توجه
به این درجه همبستگی میتوا ن با استفاده از روش تحليل مؤلفههای اصلی با کاهش تعداد متغيرها
شاخص ترکيبی به نام شاخص شرایط پولی ارائه نمود.
جدول ( :)2نتایج آزمون بارتلت

شاخص شرایط پولی

درجه آزادی

ارزش

احتمال

9

942/2799

2/2222

جدول ( ،)9نتایج برآورد را برای شاخص شرایط پولی نشا ن میدهد .چنانکه مشاهده میشود تعداد
مؤلفههای استخراجشده برابر است با تعداد متغيرهای استفادهشده و همه پراکندگی مجموعه دادهها در
این بررسی در نظر گرفتهشده است .ازآنجاکه بيش از  95درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط مؤلفه
اول و  94درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط مؤلفه دوم بازگو میشود .با توجه به اینکه درمجموع
 21درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط این دو مؤلفه توضيح داده میشود ،این دو مؤلفه اول روند
اصلی این متغيرها را بيا ن میکنند.
ترکيـب خطی مؤلفه اول یا هما ن  COMP1و متغـيرهای اصـلی با توجه به جدول ( )9بهصورت
زیر است:
COMP1= -0.54 exrt + 0.18 irt + 0.58 lent + 0.58 balt
COMP2= -0.004 exrt + 0.98 irt - 0.17 lent - 0.13 balt

1. Bartlett's Test
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بردار  MCIرا میتوا ن بردار شاخص شرایط پولی دانست .با انتخا این بردار ،ترکيب خطیMCI

را بهصورت زیر میتوا ن نوشت:
MCI= -0.36 exrt + 0.35 irt + 0.35 lent + 0.36 balt
جدول  :3تحلیل مؤلفههای اساسی جهت شاخص شرایط پولی
)Eigenvalues: (Sum = 4, Average = 1
Cumulative
Proportion

Cumulative
Value

Proportion

Difference

Value

Number

2/9597
2/2119
2/2222
1

9/9229
9/9471
9/2922
4

2/9597
2/9995
2/2595
2/2122

1/5979
2/9422
2/9542
---

9/9221
2/2742
2/9142
2/2922

1
9
9
4

PC 4

PC 3

PC 2

2/2499
2/2994
2/5125
-2/9212

2/9499
2/1199
2/9949
2/4297

-2/2241
2/2597
-2/1592
-2/1999

Eigenvectors (loadings):
Variable
PC 1
-2/7959
exrt

2/1552
2/7999
2/7997

irt
lent
balt

بر اساس نتایج بهدست آمده ،کانال اعتباری که شامل دو کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه
است نسبت به سایر کانالها ،در دوره موردبررسی ،وز ن بيشتری داشته و این امر تائيد کننده اهميت
حجم اعتبارات در مکانيسم انتقال سياست پولی در اقتصاد ایرا ن است .پس از کانال اعتباری ،با اندکی
اختالف کانال نرخ ارز قرار دارد و وز ن کانال نرخ بهره نسبت به دو متغير دیگر پایين است که این امر
در اقتصاد ایرا ن که نرخ بهره کارکردهای قوی را ندارد ،قابلانتظار است.
در ایرا ن مقامات پولی برای تشخيص سياستهای پولی ،بيشتر از تغييرات حجم حقيقی پول استفاده
میکنند .به دليل اینکه حجم حقيقی پول تحت تأثير نقدینگی و نرخ تورم قرار دارد چهبسا تغيير در تورم
باعث کاهش نقدینگی حقيقی بوده باشد و این باعث تصميم اشتباه در تشخيص سياستهای پولی
خواهد بود به همين خاطر در کشورهای در حالتوسعه ،این شاخص برای بررسی سياست پولی مناسب
نبوده و به نظر میرسد شاخص شرایط پولی به دليل اینکه هر سه کانال انتقال پولی یعنی کانال نرخ
بهره ،نرخ ارز و اعتبارات را برای تحليل سياستهای پولی در نظر میگيرد ،در تحليل سياست پولی
مورداستفاده قرار گيرد.
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با توجه به اینکه مقادیر مطلق  MCIنمیتواند تفسير معناداری از وضعيت پولی ارائه دهد ،لذا از
تغييرات آ ن جهت تفسير استفاده میشود .قابلذکر است که مثبت بود ن تغييرات  MCIبيانگر سياست
پولی انبساطی و منفی بود ن آ ن بيانگر سياست پولی انقباضی است .بر طبق نتایج ارائهشده ،تغييرات
 MCIدر سالهای  1995 ،1959 ،1954 ،1959 ،1997-95 ،1972-99 ،1979و  1921منفی بوده که
بيانگر سياست پولی انقباضی در آ ن سالهاست و در سایر سالها تغييرات  MCIمثبت است که حاکی
از سياست پولی انبساطی است.
نمودار ( )1تغييرات شاخص شرایط پولی و حجم نقدینگی را مورد مقایسه قرار داده است .بر اساس
نمودار در اغلب سالهای دوره موردبررسی شاخص شرایط پولی و حجم نقدینگی ،سياست پولی یکسانی
را پيشنهاد میکنند و ازاینجهت دو شاخص در نشا ن داد ن وضعيت سياست پولی همسو هستند .ولی در
بعضی از سالهای موردبررسی ،سياست پولی از دیدگاه دو شاخص شرایط پولی و حجم پول متفاوت
بوده است .ازاینرو چنانچه بخواهيم در مورد انبساطی و یا انقباضی بود ن سياست پولی برحسب شاخص
حجم پول تصميمگيری نمائيم دچار خطا خواهيم شد .با توجه به اینکه شاخص شرایط پولی نسبت به
حجم پول شاخص بهتری برای نشا ن داد ن وضعيت سياست پولی است ،بهتر است در تحليلها و
تصميمگيریهای اقتصادی از شاخص شرایط پولی استفاده شود .اهميت استفاده از شاخص شرایط پولی
بهعنوا ن شاخص سياستهای پولی زمانی بيشتر نمایا ن میشود که شدت انبساطی و یا انقباضی بود ن
سياست پولی را موردتوجه قرار دهيم .دراینارتباط شاخص شرایط پولی در مقایسه با شاخص حجم
حقيقی پول معيار بهتری ارائه میکند.
3,000

2,000

1,000

0

-1,000

-2,000
1390

1385

1380

1375

)D(NAGDINEGI

1370

1365

1360

1355

)D(MCI

نمودار  :1مقایسه تغییرات حجم نقدینگی حقیقی با شاخص شرایط پولی طی دوره 1332-11
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با توجه به اینکه نرخ تورم اصلی ترین هدف سياست پولی بوده و از اینرو ،ميزا ن ارتباط شاخص
شرایط پولی بهعنوا ن هدف ميانی با این متغير بسيار حائز اهميت میباشد .شاخص شرایط پولی مناسبتر
خواهد بود که بتواند قدرت پيشبينی باالتری را از نرخ تورم ارائه دهد .بنابراین در این مرحله ،از تحليل
همبستگی متقاطع 1برای مقایسه موقعيت شاخص استفاده میکنيم .نتایج حاصل از جدول ( )4نشا ن
میدهد که ضریب همبستگی بين شاخص شرایط پولی و  CPIحدود  2.27بوده و بنابراین MCI
بهخوبی منعکسکننده تغييرات در تورم است.
جدول  :4تحلیل همبستگی متقاطع بین شاخص شرایط پولی و شاخص قیمت مصرف کننده()CPI

3,000
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
1390

1385

1380

1375
)D(RGDP

1370

1365

1360

1355

)D(MCI

نمودار  :2مقایسه تغییرات شاخص شرایط پولی با تغییرات  GDPحقیقی طی دوره 1332-11
1. Cross correlation
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نمودار ( )9تغييرات شاخص شرایط پولی با تغييرات  GDPحقيقی طی دوره  1979-21را مقایسه
کرده است .بر اساس نمودار بعد از سال (1952بعد از سالهای جنگ تحميلی) تغييرات شاخص شرایط
پولی همسو با نوسانات رشد  GDPشده است .بطوریکه در سالهایی که شاخص شرایط پولی مثبت
بوده یعنی یک سياست پولی انبساطی اعمالشده است ،رشد اقتصادی نيز اتفاق افتاده است.
 .2-4برآورد شاخص شرایط مالی
هما نطور که اشاره شد MCI ،برای اندازهگيری شرایط مالی و تجزیهوتحليل پيامدهای سياستهای
پولی نسبت به بسياری از متغيرهای بهصورت تکی بهتر است .با توجه به پایه نظری منطقی و روش
ساختوساز ساده MCI ،بهطور گستردهای در بسياری از بانکهای مرکزی و نهادهای بينالمللی اعمال
میشود .با توسعه اقتصاد و امور مالی ،اطالعات قيمت دارایی موردتوجه بيشتر برای ارزیابی وضعيت
مالی قرارگرفته است .برخی از متغيرها مانند نرخ ارز ،نرخ بهره ،قيمت سهام ،قيمت مسکن و غيره،
اثرات مهمتری را در اجرا اقتصاد فراهم میکند؛ بنابراین ،برای ساخت  FCIایرا ن بررسی دقيق وضعيت
اقتصادی و مالی بسيار مهم است.
بنابراین شاخص شرایط مالی ( )FCIیک شاخص جامع است که بر اساس ترکيبی از متغيرها ،مانند
قيمت ارز (بهعنوا نمثال ،پول ،نرخ ارز) و قيمت دارایی (بهعنوا نمثال ،شاخص سهام و قيمت خانه)
ساختهشده است؛ بنابراین FCI ،میتواند کمبود استفاده از شاخصهای معمولی ،مانند عرضه پول و نرخ
بهره ،در اندازهگيری شرایط مالی و پيشبينی روند اقتصادی را تکميل نماید .هما نطور که اشاره شد
سياستهای پولی در کشورهای درحالتوسعه عمدتاً از طریق سه کانال ،نرخ بهره و نرخ ارز و کانال
اعتباری انتقال پيدا میکنند .قيمت سهام و قيمت مسکن نيز در توليد و قيمت از طریق اثرات ثروت و
اثرات ترازنامه تأثير میگذارد.
معادله برآورد  FCIبهصورت زیر است:
() 7

) FCIt = ∑ ωi (q it − q i0
i

که در آ ن  qitارزش شاخص  iدر زما ن  tاست qi0 ،ارزش شاخص  iدر دوره پایه و  ωiوز ن شاخص i
است.

() 9

) 𝐹𝐶𝐼𝑡 = 𝜔𝑖𝑟 (𝑖𝑟𝑡 − 𝑖𝑟0 ) + 𝜔𝑒𝑥𝑟 (𝑒𝑥𝑟𝑡 − 𝑒𝑥𝑟0 ) + 𝜔𝑙𝑒𝑛 (𝑙𝑒𝑛𝑡 − 𝑙𝑒𝑛0
) + 𝜔𝑏𝑎𝑙 (𝑏𝑎𝑙𝑡 − 𝑏𝑎𝑙0 ) + 𝜔𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘0
) + 𝜔ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 (ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑡 − ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒0

که در آ ن  FCIنشا ندهنده شاخص شرایط مالی است و  irtنرخ بهره حقيقی در زما ن  exrt ،tنرخ ارز
حقيقی در زما ن  lent ،tنمایانگر کانال وام دهی بانکی (تسهيالت بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش
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خصوصی به ميليارد ریال) و  baltنشانگر کانال ترازنامه (خالص داراییهای خارجی سيستم بانکی به
ميليارد ریال) stockt ،و  housetنشانگر کانال دارایی است که  stocktشاخص بازار سهام و houset
شاخص قيمت زمين (کليه مناطق شهری) است .مجموع دادههای استفاده شده از بانک اطالعات
سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی ایرا ن گرفتهشده است.
جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرها
houset

stockt

balt

lent

irt

exrt

1

1
2/9957

1
2/9995
2/9299

1
2/2194
2/5599
2/9999

1
-2/7972
-2/919
-2/7994
-2/5997

1
2/957
-2/2949
-2/2295
-2/9975
-2/5792

exrt
irt
lent
balt
stockt
houset

با توجه به مبانی مذکور ،برای محاسبه شاخص شرایط مالی از اطالعات چهار مکانيسم پولی نرخ
بهره ،نرخ ارز و کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه) و کانال دارایی استفادهشده است.
جهت همگن بود ن مجموعه دادهها ،متغـيرهای مذکور ،برای دوره زمانی  1955-21بهکاررفته است.
اولين گام در بررسی ارتباط بين متغيرها ،بررسی ماتریس همبـستگی آ نها است .جدول ( )7نشا ن
میدهد همبستگی باالیی بين همه دادهها وجـود دارد.
نتایج آزمو ن بارتلت( 1جدول  )9برای شاخص شرایط مالی نشا ن میدهد فرضيه صفر (نبود
همبستگی) برای این مجموعه داده رد میشود ،یعنی یک ارتباط قوی بين متغيرها وجود دارد .با توجه
به این درجه همبستگی میتوا ن با استفاده از روش تحليل مؤلفههای اصلی با کاهش تعداد متغيرها
شاخص ترکيبی به نام شاخص شرایط مالی ارائه نمود.
جدول  :6نتایج آزمون بارتلت
شاخص شرایط مالی

درجه آزادی

ارزش

احتمال

7

277/9979

2/2222

جدول ( ،)5نتایج برآورد را برای شاخص شرایط مالی نشا ن میدهد .چنا نکه مشاهده میشود تعداد
مؤلفههای استخراجشده برابر است با تعداد متغيرهای استفادهشده و همه پراکندگی مجموعه دادهها در
این بررسی در نظر گرفتهشده است .ازآنجا که بيش از  59درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط مؤلفه
اول و  17درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط مؤلفه دوم بازگو میشود .با توجه به اینکه درمجموع
1. Bartlett's Test
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 29درصد پراکندگی مجموعه دادهها توسط این دو مؤلفه توضيح داده میشود ،این دو مؤلفه اول روند
اصلی این متغيرها را بيا ن میکنند.
جدول  :7تحلیل مؤلفههای اساسی جهت شاخص شرایط مالی
Cumulative Proportion

Cumulative Value

2/5949
2/2154
2/2525
2/2992
2/2272
1

4/7972
7/7247
7/994
7/299
7/2521
9

)Eigenvalues: (Sum = 6, Average = 1
Number Value Difference Proportion

2/5949
2/1799
2/2799
2/2159
2/2252
2/2272

PC 6

PC 5

PC 4

PC 3

PC 2

2/9295
2/1959
-2/4927
2/9499
-2/9177
2/5949

2/4944
2/1254
2/5744
-2/9215
-2/9499
2/9994

2/7947
-2/945
2/2929
2/9952
2/2599
-2/9579

2/9259
2/4291
-2/1929
-2/2291
2/5299
2/1279

-2/957
2/599
2/1951
2/4959
-2/1299
-2/9975

9/9977
2/7222
2/9179
2/2919
2/2199
---

1
9
9
4
7
9

4/7972
2/2127
2/9127
2/1292
2/2491
2/2929

Eigenvectors (loadings):
Variable
PC 1
-2/4159
exrt

-2/9297
2/4719
2/4292
2/4299
2/4495

irt
lent
balt
stockt
houset

COMP1= -0.42 exrt - 0.31 irt + 0.45 lent + 0.41 balt + 0.41 stockt + 0.44 houset
COMP2= -0.38 exrt + 0.72 irt +0.19 lent +0.44 balt - 0.20 stockt - 0.27 houset

بردار  FCIرا میتوا ن بردار شاخص شرایط مالی دانست .با انتخا این بردار ،ترکيب خطی  FCIرا
بهصورت زیر میتوا ن نوشت:
FCI= -0.38 exrt - 0.12 irt +0.37 lent + 0.38 balt + 0.28 stockt + 0.30 houset

بر اساس نتایج بهدستآمده ،کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها ،در دوره موردبررسی ،وز ن بيشتری
داشته و این امر تائيد کننده اهميت حجم اعتبارات در مکانيسم انتقال سياست پولی در اقتصاد ایرا ن
است .پس از کانال اعتباری ،کانال دارایی که شامل دو متغير شاخص بازار سهام و شاخص قيمت زمين
است ،دارای بيشترین وز ن در شاخص شرایط مالی است .کانال نرخ بهره نسبت به  9کانال دیگر کمترین
وز ن را در شاخص شرایط مالی دارا است که این امر در اقتصاد ایرا ن که نرخ بهره کارکردهای قوی را
ندارد ،قابلانتظار است.
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جدول  :8تحلیل همبستگی متقاطع بین شاخص شرایط مالی و شاخص قیمت مصرف کننده()CPI

همچنين نتایج تحليل همبستگی متقاطع جدول ( )9نشا ن می دهد که ضریب همبستگی بين شاخص
شرایط مالی و  CPIحدود  2.29بوده و بنابراین  FCIنيز همچو ن  MCIبه خوبی منعکس کننده
تغييرات در تورم است .نمودار ( )9روند تغييرات شاخص شرایط پولی و مالی و تغييرات حجم نقدینگی
را در یک نمودار واحد نشا ن میدهد که بر اساس نمودار شاخص شرایط پولی و مالی بهغيراز سال ،99
 22و  21حرکات مشابهی داشتند.
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همچنين نمودار ( )4تغييرات شاخص شرایط پولی ،مالی و توليد ناخالص داخلی را نشا ن میدهد که
با توجه به نمودار شاخص شرایط پولی زمانی که افزایشیافته همراه با رشد اقتصادی بوده و در سالهایی
که کاهشی بوده رشد اقتصادی کاهشیافته است .تنها طی سال  99تا  94باوجود کاهشی بود ن شاخص
شرایط پولی اما با رشد اقتصادی همراه بوده است .شاخص شرایط مالی بهغير از سال  22تا  21نيز
تغييرات مشابهی همچو ن شاخص شرایط پولی داشته است.
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نمودار  :4مقایسه شاخص شرایط پولی و مالی با تغییرات  GDPطی دوره 1377-11

نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقيق ،محاسبه شاخص شرایط پولی و مالی است تا در بررسی وضعيت پولی کشور،
کليه مکانيسمهای اصلی انتقال سياست پولی در نظر گرفته شوند .سياست پولی بر تقاضای کل و نرخ
تورم از طریق کانالهای مختلف تأثير میگذارد این کانالها معموالً آ نهایی را شامل میشوند که با
نرخ بهره و فعاليت اقتصادی در ارتباطاند .در یک اقتصاد باز ،نرخ ارز نيز یکی دیگر از کانالهای مهم
انتقالی محسو میشود و در کشورهای درحالتوسعه به علت فقدا ن بازارهای مالی پيشرفته و عدم
کارایی نرخ بهره ،کانال اعتبارات از دیگر کانالهای انتقالی مهم بهشمار میرود .شاخص شرایط پولی
شاخصی است که همه این کانالها را جهت ارزیابی بهتر وضعيت پولی در نظر میگيرد؛ بنابراین ترکيب
تأثير کانالهای مختلف در  MCIمیتواند به توضيح بهتر پاسخ سياست پولی به وقایع اقتصادی کمک
کند.
شاخص  MCIبا در نظر گرفتن تغييرات متغيرهایی که در مکانسيم انتقال پولی نقش اساسی دارند،
معياری برای سنجش انبساطی یا انقباضی شد ن شرایط پولی است .حال اگر در ساخت  MCIبرای
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کشورهای در حال توسعه ،کانال اعتبارات کنار گذاشته شود ،بدین معنی است که یکی از مهمترین
کانالهای مکانيسم انتقال در این کشورها ،در محاسبات لحاظ نشده و بنابراین ،شاخص حاصله نمیتواند
وضعيت پولی را بهطور درستی ارزیابی نماید.
تحقيق حاضر تالش کرده است شاخص شرایط پولی و مالی اقتصاد ایرا ن را با استفاده از روش
تحليل مؤلفههای اساسی محاسبه نماید .نتایج و یافتههای تحقيق حکایت از آ ن دارد که در ایرا ن سياست
پولی از طریق هر  4کانال بر اقتصاد انتقال پيدا میکند ،ليکن کانال اعتباری و کانال دارایی بيشترین
تأثير را بر اقتصاد میگذارد و کانال نرخ بهره از کارایی کمتری برخوردار است .با توجه به اینکه نرخ
تورم اصلیترین هدف سياست پولی بوده و از این رو ،ميزا ن ارتباط شاخص شرایط پولی بهعنوا ن هدف
ميانی با این متغير بسيار حائز اهميت میباشد .نتایج تحليل همبستگی متقاطع نشا ن داد که شاخص
شرایط پولی و مالی بهخوبی منعکس کننده تغييرات در تورم است .با توجه به اینکه شاخص شرایط پولی
هر سه مکانيسم انتقال پولی و شاخص شرایط مالی هر  4کانال را در نظر میگيرد به بانک مرکزی
کشور توصيه میشود در تحليل سياستهای پولی و سياستگذاری پولی از هر دو شاخص شرایط پولی
( )MCIو شاخص شرایط مالی ( )FCIاستفاده کند.
بانک مرکزی میتواند در سياستگذاری پولی با استفاده از شاخصهای شرایط پولی و مالی رویکرد
جلونگر را اتخاذ کند ،بهطوریکه با تغيير رویکرد گذشتهنگری در تصميمات سياست پولی ،انحراف
پيشبينی متغيرهای کليدی از مقادیر هدفگذاری شده مبنای عکسالعمل سياستگذار پولی و تعدیل
ابزار باشد.
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