فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال هشتم ،شمارهي  ،13پايیز 3131

صفحات76-39 :
DOI: 10.22084/aes.2018.16662.2673

بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن در اقتصاد ایران
1

حدیثه محسنی
محمدنبی شهیکی تاش
3
مصیب پهلوانی
4
سیدحسین میرجلیلی

*2

تاریخ دریافت7931/60/60 :

تاریخ پذیرش7931/63/70 :

چکیده
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 .1مقدمه
از زمان بحران مالی جهانی در سال  ،2006سیاست پولی مقید به یک کران پایین بر نرخ بهره اسمی
شده است .رؤسای بانک مرکزی که دارای ماهیتی محافظه کارانند ،در تقابل با عدمتوانایی کاهش بیشتر
نرخ بهره ،بهسمت ابزارهای سیاستی نامتعارف رفته تا جانشین ابزار پولی خود نمایند (الیسون و
تیشبریک .)209 :2014 ،1بانکهای مرکزی برای خروج از رکود ،اقدام به اعطای اعتبارات با شرایط
سهلتر نمودند .طبق تعریف ،یک ابزار سیاستی نامتعارف عبارت است از هرگونه ایزار بانک مرکزی که
اجرای آن بستگی به تغییر نرخ بهره اسمی در زمان حال و آینده نداشته باشد (شیدی .)39 :2016 ،این
عمل شامل یک تعداد سیاستهای ترازنامهای است که در آن بانک مرکزی وارد فاز خرید دارایی
(به عنوان مثال ،تسهیل کمی یا تسهیل اعتباری) ،تسهیالت فوری و دسترسی با نرخ کمتر اعتبارات
بانک مرکزی میشود .در واقع تسهیل اعتباری و تسهیل مقداری بهعنوان دو سیاست پولی نامتعارف
هستند .گرچه هر دو سبب گسترش ترازنامه بانک مرکزی میشوند ،تسهیل اعتباری مستلزم گسترش
و تمرکز بر روی طرف دارایی ترازنامه بانک مرکزی است و اما تسهیل مقداری بیشتر بر طرف بدهی
ترازنامه بانک مرکزی تمرکز دارد و به عبارتی نقطه مقابل تأثیر بر داراییهای بانک مرکزی مورد هدف
قرار میگیرد .بهطوری که از ابزارهای پولی نامتعارف قبل از بحران مالی بهندرت استفاده شده است ،لذا
میتوان گفت بحران مالی سال  2006شروع تمرکز بر این سیاست بوده است .بنابراین هدف از سیاست
تسهیل اعتباری حمایت از عملکرد بازارهای مالی ،بهویژه در طول بحران ،و فراهم آوردن منابع مالی
اضافی برای اقتصاد طی دوره رکود اقتصادی است .تسهیل اعتباری به سه دسته :اعطای وام به مؤسسات
مالی ،ارائه نقدینگی به بازارهای کلیدی اعتباری و خرید اوراق مشارکت بلندمدت طبقهبندی میشود.2
همچنین کارایی سیاست تسهیل اعتباری زمانی آشکار میشود که بنابر دالیلی بانک مرکزی نتواند
نرخ بهره اسمی را بیشتر کاهش دهد و لذا از ابزار دیگری برای تعیین موضع سیاست پولی خود استفاده
کند .واضح است که سیاستهای نامتعارف نیازمند دقت و زمانشناسی اجرای سیاست است تا اثرگذاری
آن در اقتصاد مشاهده شود .ضرورت بررسی اولیه شرایط اقتصادی ایران به این صورت است که ،اقتصاد
ایران از اواسط دهه  1930تا  1937در سه مقطع طی سال های  1937-36و  31-1933و 1939-34
به سمت رکود اقتصادی 9حرکت کرده است .مقایسه اجزای تولید ناخالص داخلی در فعالیتهای مختلف
اقتصادی نشان میدهد که رشد منفی بخش کشاورزی و کاهش تولید و صادرات نفت ،زمینهساز کاهش
قابل توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای  1937-36شده است .کاهش چشمگیر و کمسابقه
رشد تولید ناخالص کشور در سالهای  1933-31بهدلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش محدودیتهای
بینالمللی در دامن زدن به این بحران مؤثر بوده است .رشد اقتصادی در ایران در سال  1931با احتساب
1. Ellison and Tischbirek
2 .https://www.investopedia.com/terms/c/credit-easing.asp Ben bernanke
3. recession
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نفت معادل منفی  783درصد و بدون نفت منفی  981درصد گزارش شده است .در سال  1932هرچند
نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال  1931وضعیت بهتری را نشان می دهد؛ اما برای دومین سال پیاپی
باز هم شاهد رشد اقتصاد منفی بودیم ،بهطوری که در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی  183درصد
رسید .اما در سال  1939رشد اقتصادی مثبت تجربه شد و نرخ  9درصدی برای تولید ناخالص داخلی با
احتساب نفت ثبت گردید .رشد اقتصادی سال  1934مجددا به منفی  983درصد کاهش یافت و سومین
رکود اقتصادی طی سالهای  1933تا  1934را رقم زد.
با توجه به شرایط رکودی که اقتصاد ایران در این سالها با آن مواجه بوده است ،دولت تصمیم
گرفت تا مجموعه سیاستهایی را برای خروج از رکود در اقتصاد تدوین و به اجرا درآورد .در این بسته
سیاستی ،مجموعهای از سیاستها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی ،رفع مشکالت
تقاضا و تنگنای مالی ،در نظر گرفته شد .در مــورد تحـریـک تقاضـا ،سه دستـه سیـاست مورد توجـه
قرار گـرفت .اول ،سیاستهای تحـریک تقاضا توسـط دولت ،دوم ،سیاستهای تسهیل پولی ،سوم،
سیاستهای تسهیل اعتباری (ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ،متن کامل بسته اقتصادی خروج از
رکود .)3 :1934 ،در سال  1934با افت شدید تقاضا ،تورم نیز افت قابل مالحظهای داشت و فضای
مناسبی برای اعمال سیاست پولی فراهم شد .برای بانک مرکزی این امکان فراهم شد که با هدایت
سیاست پولی ،مداخالتی را در جهت تسهیل پولی و اعتباری داشته باشد .بدین منظور بخشی از بسته
خروج از رکود دولت اختصاص به سیاست تسهیل پولی و اعتباری بانک مرکزی دارد .سیاستهای پولی
ذکر شده در بسته شامل :عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف رفع تنگناهای مالی
کوتاه مدت بانکها ،کاهش هزینه تامین مالی و کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری
تا نرخ  10درصد ،سیاست تسهیل اعتباری نیز برای تحریک تقاضای اعتباری اعمال شد .زیرا تنگنای
مالی با باال نگه داشتن نرخ سود تسهیالت بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری ،هزینه
تأمین مالی را برای بنگاههای اقتصادی افزایش داد .از سوی دیگر ،باال نگه داشتن نرخ سود ،باعث شده
بود وام های خرید اعتباری ،لیزینگ ،و سایر وامهای خرد مصرفی کاهش یابد و مانع تحریک تقاضا از
این مسیر شود .همچنین در دنیای معاصر بیثباتی اقتصادی و مالی نقش مهمی در روند توسعه
کشورهای در حال توسعه ایفا مینماید .یکی از جالبترین منشاء بیثباتیهای مالی در اقتصاد ،نوسانات
شدید متغیرهای قیمتی و پولی در حوزه اقتصاد کالن است .از متغیرهای مهم و اثرگذار در مجموعه
متغیرهای اقتصادی ،نرخ بهره است و بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی معتقدند نظام بهره منبع و عامل
اساسی بیثباتی مالی در یک اقتصاد محسوب میشود (مینسکای و کینز .)176 :1363 ،در تحقیق حاضر
با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران طی سالهای گذشته اثر سیاست تسهیل اعتباری بر
متغیرهای کالن اقتصادی ایران را بررسی میکنیم .هدف پژهش بررسی این سؤال است که آیا سیاست
تسهیل اعتباری بر رونق فعالیت اقتصادی اثر مثبت و معناداری داشته است .دوره تحلیل آن از  1934تا
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سال  1933را شامل میشود .در این پژوهش بهمنظور تحلیل اثر تسهیل اعتباری از مدل  VARو
دادههای فصلی در بازه  1934تا  1933استفاده میشود .در بخش دوم پیشینه پژوهش و ضرورت انجام
پژوهش پرداخته میشود .در بخش سوم مبانی نظری ،متغیرهای مدل و معرفی مدل و نتایج آزمون
ریشه واحد آمده است .در بخش چهارم اثرات تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران بررسی
میشود .بخش پنجم به نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص داده شده است.
 .2پیشینه تحقیق
مطالعات اخیردر زمینه تجربه کشورها در زمینه تسهیل اعتباری نشان میدهد که اقدام بانک مرکزی در
تقویت فعالیت اقتصادی موثر بوده است.
جاکوم 1و همکاران ( ،)2013در مقالهای تحت عنوان آیا کاهش اعتبار در اقتصادهای نوظهور و
درحال توسعه حیاتی است؟ با استفاده از رویکرد تجربی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کاهش
اعتبار یک ابزار سیاست قابل اجرا برای مقابله با بحران های بانکی در اقتصادهای نوظهور و در حال
توسعه است .آنها دریافتند که کاهش اعتبار منجر به افزایش شدید نرخ ارز داخلی ،تورم باال و کاهش
قابل مالحظه رشد اقتصادی در یک گروه بزرگ از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می شود.
همچنین به این نتیجه رسیدند که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید هنگام استفاده از کاهش
اعتبار ،احتیاط کنند ،زیرا ممکن است موجب ناکارآمدی اقتصاد کالن شود.
بارنیچون 2و همکاران ( ،)2017در مقالهای تحت عنوان "ارزیابی اثرات غیرخطی شوکهای بازار
اعتباری" به بررسی این موضوع میپردازد که اختالالت بازار مالی میتواند تاثیر بسیار غیر خطی بر
فعالیتهای اقتصادی داشته باشد .با استفاده از روش  GMAپیشبینی میکنند که ،شوکهای مالی
دارای اثرات ناتقارن و اثرات وابسته به دولت هستند .نتیجه تحقیق حاکی از آن است که شوکهای
منفی بر عرضه اعتبارات اثرات بزرگ و پایداری بر تولید دارند و همچنین در شرایط رکودی اقتصاد
شوکهای تامین اعتبار اثرات بیشتر و پایدارتری دارند.
کرکماز ،)2013(9در مقالهای با عنوان اثر اعتبارات بانکی بر رشد و تورم اقتصادی ،به بررسی این
موضوع میپردازد که آیا اعتبارات بانکی بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی موثر
بوده است .در مطالعه خود از دادههای ساالنه  2012-2007برای ده کشور اروپایی استفاده کرده است،
نتیجه تحقیق حاکی از آن است که اعتبارات بانکی بر تورم مؤثر نبوده ،ولی بر رشد اقتصادی تأثیر داشته
است.

1. Jácome
2. Barnichon
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ابراهیم و الو ( ،)2014در مقالهای با عنوان قیمت مسکن و اعتبارات بانکی در مالزی ،به بررسی
اثرات بلندمدت اعتبارات بانکی بر رشد مسکن کشور مالزی پرداخته است .آنها از مدل  VARو
دادههای فصلی طی سالهای  1333تا  2011استفاده کردند .نتایج حاصل از مطالعه آن.ها نشان میدهد
که اعتبارات بانکی بر رشد مسکن اثر داشته و پیامدهای مهمی برای ثبات اقتصاد کالن ،سیاست پولی
و تصمیمات سرمایهگذاری داشته است.
لیو و مومتاز )2019( 1در مقالهای با عنوان "تغییرات پویای اقتصاد کالن در حد پایینی صفر" 2با
استفاده از مدل  VARبه بررسی مکانیزم انتقال شوکهای اقتصاد کالن طی بحران مالی جهانی برای
اقتصاد ایاالت متحده پرداخته است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تسهیل اعتباری سبب کاهش
نرخ بیکاری در حدود  086درصد و افزایش تورم حدود یک درصد شده است.
برکمن (2012(9در مقالهای با عنوان "تسهیل اعتباری و مقداری بانک ژاپن :آیا در حال حاضر
بیشترین اثر را دارند؟" با استفاده از مدل  VARساختاری نشان میدهد که اقدامات تسهیل اعتباری
بانک (مرکزی) ژاپن در طول سالهای  1333تا  2010بر فعالیت اقتصادی اثر داشته است .این تحقیق
به نتایج محکمتری نسبت به مطالعات انجام شده تا سال  2007درباره ژاپن میرسد و سیاست تسهیل
اعتباری را دارای نتیجه خوب در بخشهای بانکی و شرکتهای بزرگ میداند.
گیرلهرم مارتینس و جوآ سالس ،)2010( 4در مقالهای با عنوان "بعد اعتباری سیاست پولی ،درسهایی
از اقتصادهای در حال توسعه در شرایط توقفهای ناگهانی" ،به بررسی توقف ناگهانی جریان سرمایه
به صادرکنندگان اقتصادهای نوظهور که به سیاستهای اعتباری متکی بودند ،طی بحران مالی -2003
 2006پرداخته است .بانکهای مرکزی اقتصادهای نوظهور از سیاست تسهیل اعتباری بهعنوان ابزاری
برای مقابله با توقفهای ناگهانی جریان سرمایه به صادرکنندگان استفاده کردند .آنها یک مدل کوچک
برای اقتصاد باز جهت مطالعه سیاست تسهیل اعتباری بانک مرکزی استفاده کردند .در این پژوهش با
استفاده از دادههای برزیل و براساس مدل  DSGEبه برآورد مدل پرداختهاند و اقدامات بانک مرکزی
را بر مبنای دو سیاست زیر ارزیابی کردند .اول ،اعطای وام به صادرکنندگان با استفاده از ذخایر ارزی
که قبالً انباشته شده است .دوم ،تسهیل اعتباری .نتایج مدل نشان میدهد که هر دو سیاست ،تولید
ناخالص داخلی برزیل را افزایش داده است.
گرترلر و همکاران ( ،)2010در مقالهای با عنوان "واسطه مالی و سیاست اعتباری در تحلیل چرخه
کسب و کار" ،به بررسی اصطکاکهای بازار اعتبار و فعالیتهای اقتصادی میپردازد .این پژوهش تأثیر
مداخالت در بازار اعتبارات توسط بانک مرکزی جهت کاهش بحران را براساس مدل  BGGبررسی
1. Mumtaz and Liu
2. Zero lower bound
3. Berkmen
4 .Guilherme B. Martinsy João M. Sallesz
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میکند .این تحقیق نشان میدهد که با مداخالت بانک مرکزی در بازار اعتبارات اثرات بحران کاهش
مییابد.
گیلچریست و زاکراجسک ( ،)2010در مقالهای با عنوان "اسپردهای اعتباری و نوسانات چرخه
تجاری" به بررسی رابطه میان اسپرد اعتبارات و فعالیت اقتصادی پرداختهاند .در مطالعهشان از مدل
 VARو دادههای سال  1369-2003استفاده کردهاند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد انقباض
تسهیالت اعتباری تأثیر نامطلوبی بر فعالیتهای اقتصادی دارد.
ادنیران و اودیجا ،)2010(1در مطالعهای رابطه بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در نیجریه را
به کمک آزمون فرضیه های رقیب رابطه مالی رشد یا استفاده از آزمون علیت گرنجر در چارچوب روش
خودرگرسیونی برداری ( )VARطی دوره زمانی  1370-2003مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .آنها
با در نظر گرفتن چهار متغیر ،نسبت کل سهام به تولید ناخالص داخلی ،رشد اعتبارات بانکی ،رشد
اعتبارات بخش خصوصی و رشد بدهی بانکها در قبال سپرده به عنوان شاخصهای مالی نشان دادهاند
که یک رابطه علی دوطرفه بین برخی شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین
رابطه معناداری میان رشد اقتصادی و اعتبارات بانکی مشاهده نشده است.
کلیوف و همکاران ( ،)2003در مقالهای با عنوان "انتخاب غیرمتعارف برای زمان غیرمعمول :تسهیل
اعتباری و مقداری در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه" به بررسی این موضوع پرداختهاند که در
شرایط بحران مالی ،کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای جلوگیری از شوک پیش آمده ،باید از
اقدامات غیرمتعارف برای تثبیت شرایط مالی و حمایت از تقاضای کل استفاده کنند .اقدامات غیرمتعارف
شامل تسهیل نقدینگی به مؤسسات مالی ،خرید اوراق قرضه بلندمدت دولتی و مداخله در بازارهای
اعتباری بوده است .آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین اقدامات نامتعارف انجام شده و
بازگشت به عملکرد طبیعی بازار ،رابطه مثبتی برقرار است.
ازجمله مطالعات انجام شده در ایران در خصوص تسهیل اعتباری و سیاست پولی نامتعارف و رکود
اقتصادی میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
اخباری و قلیزاده ( ،)1937در مقالهای تحت عنوان "بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل
مقداری" به بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست پولی نامتعارف در زمان رکود اقتصادی پرداختهاند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعبیه سازوکارهای نهادی مناسب و شناسایی بنگاههای واجد شرایط
میتوان منابع مالی را به.سوی فعالیتهای اقتصادی مولد سوق داد.
مجاهدی و همکاران ( ،)1937در مقالهای تحت عنوان "تحلیل رکود مداوم در اقتصاد ایران" ،با
بهرهگیری از الگوی رشد درونزا و بهینهسازی پویا به بررسی رکود مزمن پولی در اقتصاد ایران
پرداختهاند .نتایج آنها نشاندهنده آن است که رکود در اقتصاد ایران منشأ پولی دارد.
1. Odeniran and Udeaja
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میرجلیلی ( ،)1933در مقالهای با عنوان "بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف"،
تسهیل اعتباری را بهعنوان یکی از سیاستهای پولی نامتعارف معرفی کرده است ،که پس از وقوع
بحران مالی جهانی بهعنوان ابزاری برای خروج از رکود مورد استفاده قرار گرفته است .بانکهای مرکزی
عمده از ابزار های سیاست پولی نامتعارف در بحران مالی جهانی برای خروج از رکود استفاده کردند و از
طریق تسهیل مقداری و تسهیل اعتباری و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پولی پرداختند.
رحمتی و همکاران ( ،)1933در مقالهای با عنوان "بررسی اثر تحریمها بر اقتصاد ایران در رکود
 ،"1932-1931به بررسی کمی شوکهای وارد بر اقتصاد ایران و اندازهگیری اهمیت هر یک از آنها
در رکود سالهای  1932-1931پرداختهاند .یافتههای مقاله نشان میدهد که شکاف بهرهوری بیشترین
توانایی را در توضیح چرخههای کسب و کار ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح رکود
سالهای  1931-1932نداشته است .اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج میشود و تنها اثر
تحریمها در شکاف تجارت باقی میماند ،شکاف تجارت ،بخشی از کاهش تولید در سال  1932را توضیح
میدهد .همچنین نشان دادند که افزایش موانع تجارت در سال  1931بهطور عمده ناشی از افزایش نرخ
ارز و در سال  1932ناشی از تحریمها است.
محرابیان و شفائی ( ،)1933در مقالهای با عنوان "تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در ایران"،
به بررسی میزان تأثیر اعتبارات اعطایی بانکی بر رشد اقتصادی پرداختهاند .در این رابطه ،از مدل VAR
و از دادههای سالهای  1933-36استفاده کردند .نتیجه مطالعه آنها نشان میدهد که اعتبارات اعطایی
بانکی به بخش غیردولتی و هزینههای فصل آموزش ،اثر مثبت بر رشد اقتصادی به جای گذاشته است.
همچنین اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت
شده است.
طیبی و عباسلو ( ،)1933در مقالهای با عنوان "اعتبارات بانکی و سایر تعیینکنندههای اقتصادی
فضای کسبوکار در ایران" ،با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ( ،)SURبه بررسی
اثرات تسهیالت بانکی به همراه سایر تعیینکنندههای کالن ،بر اشتغال بخشهای اقتصادی ایران طی
سالهای  1930-1933پرداخته است .بر این اساس ،یک مدل اشتغال تصریح میشود و به روش
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط ( )SURبرای بخشهای فوقالذکر برآورد میگردد .نتایج تحقیق نشان
میدهد که رشد تسهیالت بانکی ،اثر مثبت بر توسعه فضای کسب و کار در بخشهای اقتصادی ایران
داشته است.
 .3مبانی نظری
بازارهای پولی و مالی ،اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی کشورها دارند و در ادبیات توسعه اقتصادی
پایدار ،از الزامات مهم دستیابی به آن محسوب میشوند ،بهگونهایکه بسط و توسعه بهینه و مناسب
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بازارهای پولی و مالی را الزمه دستیابی به توسعه میدانند .درواقع ،بازارهای مالی و پولی ،منابع تأمین
اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادیاند .تامین مالی واحدهای تولیدی ،چه از دیدگاه سرمایه در
گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیتها و سرمایهگذاریهای جدید ،از مهمترین مباحث مالی یک نظام
اقتصادی است .اعتبارات برای تأمین نهادههای مختلف تولیدی مانند نیروی کار ،نهادههای سرمایهای،
فناوری و همچنین خرید مواداولیه مورد استفاده قرار میگیرد و از اینرو ،اهمیت ویژهای در رشد و توسعه
فعالیتهای سرمایهگذاری و تولید دارد (طیبی و عباسلو.)74 :1933 ،
همچنین تأثیر بازارهای پولی و اعتباری بر رشد اقتصادی از مسائل مهمی است که بخش زیادی از
نظریههای اقتصادی را از دهه  60به بعد به خود اختصاص داده است .یافتههای تجربی حاکی از آن
است که کشورهایی با عملکرد بهتر نظام مالی از نرخ رشد اقتصادی باالتری در طول دهههای متوالی
برخوردار بودهاند .بهطوریکه بهبود عملکرد نظام پولی و اعتباری در یک کشور باعث ایجاد شتاب در
نرخ رشد اقتصادی آن کشور خواهد شد .نظام پولی و اعتباری خدمات متنوع و مفیدی برای عملکرد
اقتصادها از جمله تجهیز پساندازها ،تخصیص سرمایهها ،نظارت بر نحوه استفاده از سرمایهها ،فراهم
نمودن مکانیسمی برای تجمیع و تنوعسازی ریسک فراهم مینماید .عالوهبر این ،مطابق با ادبیات جدید
رشد اقتصادی ،نظام پولی و اعتباری از طریق تخصیص منابع سرمایهای به بخشهای کاراتر و تغییر
نرخ رشد تکنولوژی ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند (لوین .)12003 ،اعتبارات عوامل اقتصادی
را قادر به سرمایهگذاری میسازد .اعتبارات بانکی راه را برای ایجاد و حفظ کسب و کار مناسب و
صرفههای ناشی از مقیاس فراهم میکند .همچنین میتواند بهمنظور بهبود فعالیتهای رسمی و افزایش
بهرهوری از آن استفاده شود (بهرامی و همکاران .)30-63 :1931 ،بخش بانکی با جمعآوری منابع مازاد
کمک میکند تا این اعتبارات در دسترس سرمایهگذارانی قرار گیرد که ایدههای درخشان دارند ولی فاقد
سرمایه الزم برای اجرای ایدهها هستند (آدمو .)29 :2007 ،بنابراین ،بانک ها با سازماندهی منابع مازاد
نقدی مردم و تجهیز و هدایت پساندازها و سپردههای آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود
وجوه نقد مواجه اند نقشی مهم در رشد اقتصادی ،رشد تولید ،سرمایهگذاری و اشتغال به عهده دارند و
مبادالت را تسهیل میکنند .هر قدر نظام بانکی پیشرفتهتر عمل کند ،بازارهای مالی بیشتر توسعه
مییابند و رشد اقتصادی را موجب میشود.
نظریه مربوط به اثرگذاری سیاست پولی و اعتباری بر شاخص های اقتصاد کالن به آثار فیشر
( )947:1399باز میگردد؛ اما از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه  ،2000ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای
مرکزی عمده برای اثرگذاری بر بخش واقعی ،از طریق کانال پولی ،اعتباری و نرخ ارز بوده است .نظریه
مربوط به اثرگذاری سیاست پولی و اعتباری بر شاخص های اقتصاد کالن به آثار فیشر ( )947:1399باز
میگردد .اما از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه  ،2000ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده
1. Levine
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برای اثرگذاری بر بخش واقعی ،از طریق کانال پولی ،اعتباری و نرخ ارز بوده است .بهطوریکه کانالهای
اقتصادی مسیرهایی هستند که سیاستهای اقتصادی از طریق آنها بر متغیرهای هدف خود اثر
میگذارند .براساس مطالعه برنانک و بلیندر( )1333کانال اعتباری و وامدهی 1بانکی در کشورهای که
در آنها بانکها نقش محوری داشته و عمده تأمین مالی کشور از طریق بانکها صورت میگیرد ،در
انتقال سیاست پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهطوریکه این نقش نه تنها بهدلیل ایجاد بدهی
با خلق نقدینگی ،نقش مهمی دارد ،بلکه بهدلیل نگهداری دارایی ها اعتبارات بانکی که جایگزین نزدیک
بسیار کمی برای آن وجود دارد ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .فرآیند اثرگذاری به این صورت است
که با افزایش حجم پول ،بهدلیل افزایش میزان ذخایر مورد نیاز بانکها ،سپردههای بانکی افزایش یافته
و از این طریق مقدار وامدهی بانکها نیز افزایش مییابد .از طرفی چون بخش عمدهای از
سرمایهگذاریها و مخارج مصرفی کاالهای بادوام از طریق وام بانکی تأمین میگردد ،افزایش وامدهی
موجب رشد تقاضای سرمایهگذاری و مخارج مصرفی و نهایتا تقاضای کل و تولید کل میگردد .همچنین
در کانال نرخ ارز 2فرایند اثرگذاری به این صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم
پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را افزایش میدهد .افزایش نرخ بهره جذابیت سپردهگذاری در داخل
کشور را نسبت به خارج افزایش میدهد و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و در نتیجه پول داخلی با
کاهش نرخ ارز تقویت میشود .کاهش نرخ ارز و به عبارتی دیگر افزایش ارزش پول داخلی موجب
گران تر شدن کاالهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی شده و بدین ترتیب خالص صادرات کشور
کاهش مییابد و بهدنبال آن تولید واقعی نیز کاهش مییابد (فراهانی و همکاران .)97 :1937،همچنین
کانال انتقال را می توان بهصورت جبر ماتریسی نشان داد:
𝑡𝑖𝜀 𝑋𝑖𝑡 = 𝐴𝑇𝑖 𝐹𝑡 +
𝑡𝑓 𝑎𝑖,0
𝑎𝑖,1 𝑓𝑡−1
… [=
𝑡𝑖𝜀 ] [ … ]+
𝑠𝑎𝑖,𝑠 𝑓𝑡−

که در آن 𝑡𝑖𝑋 مجموعه ای از متغیرها است کلید استدالل الگوی عامل های پویا ،تغییرپذیری هر یک
از  Nمشاهده در پنل بزرگ  Xمیباشد که میتواند به دو جزء متعامد 9تجزیه شود ،که در آن  xمتغیرهای
مشترک و 𝜀 جزء اخالل مشترک میباشد .اجزاء مشترک توسط عاملهای مشترک توضیح داده میشود.
توجه داشته باشید که چگونگی ابعاد 𝑡𝐹 بستگی به همسانی و واکنش دادهها به عاملهای 𝑡𝐹 در )،a(l
یا بهصورت معادل ،به شوک اولیه 𝑡𝜀 در ) B(lبستگی دارد .ضمناً 𝐹𝑡 ،توسط پویاییهای 𝑡𝑓 توضیح داده

1. Bank Credit and Lending channel
2. Exchange rate channel
3. Orthogonal
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میشود و فرض می شود که 𝑡𝐹 یک ) AR(hاست .بای و انجی )2006(1نشان دادند که 𝑡𝐹 توسط یک
الگوی خود توضیح برداری با رتبه ) p= max(1, h-sتوضیح داده میشود .توجه داشته باشید که معادله
انتقال ایستا بوده و دارای ریشههای مشخصه با رتبه  pاز یک ماتریس چند وجهی با قدر مطلق کمتر
از یک میباشد.
بحران جهانی ،مکانیزم کانال انتقال را مختل کرد ،براین اساس در طول بحران مالی جهانی ،بسیاری
از بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه از تسهیل اعتباری بهعنوان یکی از
سیاستهای پولی نامتعارف استفاده کردهاند .در ابتدا ،این سیاستها با هدف ایجاد ثبات در سیستم مالی
بود ،اما بعدها برای همسازی سیاست پولی از تسهیل اعتباری استفاده شد .برنانکه ( ،)442 :2003سه
زمینه اصلی تسهیل اعتباری را در موارد زیر میداند ،اعطای وام بانک مرکزی به نهادهای مالی ،تدارک
نقدینگی برای بازارهای اعتباری ،خرید اوراق بهادار بلندمدت .تسهیل اعتباری بهطور عمده موفقیتآمیز
بوده است ،بهویژه در زمان بزرگترین آشفتگی مالی ،زمانیکه از فروپاشی بازارهای مالی جلوگیری کرد
و از اینرو مانع از افت شدید تولید شد (جویس و دیگران ( :2012و بوریو و زابیا ( .))2017تسهیل
اعتباری در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه برای کاهش استرس مالی در سیستم بانکی نیز مورد
استفاده قرار گرفته است .جاکوم ( )2003استفاده از تسهیل اعتباری در آمریکای التین را در دهه 1330
و  2000بررسی می کند ،درحالیکه ایشی و همکاران ( ،)2003نشان میدهند که چگونه اقتصادهای در
حال توسعه از سیاست پولی غیرمتعارف استفاده کردهاند ،گرچه مطالعه آنها مقیاس محدودی طی
سالهای  2003 -2006را شامل میشود .بر این اساس در پژوهش حاضر از لحاظ تجربی بررسی
میکنیم که اقدامات تسهیل اعتباری بانک مرکزی ایران چگونه بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر گذاشته
است.
ازجمله اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای تسهیل پولی و اعتباری بهمنظور خروج از رکود
و بازیابی ( )recoveryاعطای تسهیالت اعتباری برای گسترش بنگاههای کوچک زود بازده و کار آفرین
توسط بانک مرکزی بوده است.
در بسته خروج از رکود ،یکی از متغیرهای بهکار گرفته در سیاست اعتباری بانک مرکزی ،پرداخت
تسهیالت خرید به مبلغ  2000میلیارد ریال است .اعطای تسهیالت خرید خودرو بهمنظور افزایش تقاضا
اثرگذاری بر تحرک تولید بوده است .سیاست دیگر در تسهیل اعتباری توسط بانک مرکزی کاهش
نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بوده است.
در مطالعه میشرا و همکاران ( ،)2003رابطه بین توسعه بازار اعتبارات و رشد اقتصادی در هند با
استفاده از آزمون علیت گرنجر در چارچوب روش خود رگرسیونی برداری ( )VARطی دوره زمانی

1. Bai & Ng
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 1330-2003مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد که توسعه بازار اعتبارات کشور اثر مثبت و
معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
از مدل تعادلی مارتینس ( )2012با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی و وضعیت ترازپرداختها،
اثر تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصادی برزیل را بهصورت زیر ارائه کرده است:
()1

𝑡𝐾
𝛼) 1−
𝛼1−

𝐿
𝛼

( 𝛼 ) 𝑡 ( = 𝑡∆ 𝑡𝑌𝐻,

که 𝑡 𝑌𝐻,تابع تولید از تابع کاپ داگالس 𝐿𝑡 ،نیروی کار داخلی 𝐾𝑡 ،سرمایه برای تولید کاالی داخلی.
و 𝑡∆ اندازه گیری پراکندگی قیمت در بخش خردهفروشی است:
()2

di

𝑃𝐻,𝑡 (𝑖) −ƞ
)
𝑡𝑃𝐻,

(∫ = 𝑡 ∆

جمعآوری محدودیت های بودجه خانوارها و دولت و جایگزینی عملکرد سود در صورت لزوم می
تواند موازنه تراز پرداختها را سبب شود.
()9

∗
∗
∗
∗
∗
𝑃𝐻,𝑡−1
𝐶𝐻,𝑡−1
- 𝐶𝐹,𝑡 - 𝐾𝐹,𝑡+1 = 𝐷𝑒,𝑡−1
𝜓𝑒,𝑡−1
𝑡𝑅∗ - 𝐷𝑒,
+ F 𝐴𝑡 - 𝑅∗ F 𝐴𝑡−1

∗
∗
 𝐶𝐻,𝑡−1مقدار صادرات 𝐶𝐹,𝑡 ،مصرف خارجی 𝐾𝐹,𝑡+1 ،سرمایه
 𝑃𝐻,𝑡−1قیمت صادرات،
در این مدل
∗
∗
 𝜓𝑒,𝑡−1گسترش تجارت(شوک) 𝑅 ∗ ،ریسک جهانی،
 𝐷𝑒,𝑡−1بدهی خارجی در دوره قبل،
خارجی،
∗
𝑡 𝐷𝑒,بدهی خارجی در دوره جاری و 𝑡𝐴  Fمیزان ذخایر خارجی است.
مطالعه برکمن ( )2012به بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصادی با
استفاده از مدل  VARشش متغیر ساختاری پرداخته است .که بازده بلندمدت برای اقدامات سیاست
پولی ،محصول و تورم را برای ژاپن ،ایاالت متحده ،منطقه یورو و بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است.
بهطوریکه ایشان ،برای ارزیابی تأثیر تسهیل اعتباری بر فعالیتها ،مجموعهای از متغیرهای را در
رگرسیون ها مورد بررسی قرار داده است .ازجمله:
فعالیت اقتصادی :رشد تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و تولید صنعتی ،میزان تورم :تورم ساالنه
به استثنای تورم مواد غذایی تازه و انرژی ،نرخ موثر اسمی ارز.
ابراهیم و الو ( ،)2014اثر تسهیالت اعتباری بر رشد مسکن در کشور مالزی بررسی کردند .آنها
برای آزمون از مدل  VARبهصورت زیر استفاده کردند:

()4

𝑝

𝑡𝑢 ∆𝑋𝑡 =𝐴0 + ∑𝑖=1 𝐴1 ∆𝑋𝑡−1 +π 𝑋𝑡−1

که درآن  Xیک ماتریس  4متغیره است .همچنین  Aشامل قیمت انواع مسکن میشود .به این نتیجه
رسیدند که افزایش اعتبارات بر رشد مسکن مؤثر است.
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صمیمی و همکاران ( ،)1937با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانهای  TVARبه بررسی
ارتباط سیاست پولی و اعتبارات بر تولید را بهصورت زیر پرداختهاند:
()3

𝑡𝑢 𝑌𝑡 =𝜇1 +𝐴1 𝑌𝑡 + 𝐵1 (𝐿)𝑌𝑡−1 + (𝜇2 + 𝐴2 𝑌𝑡 + 𝐵2 (𝐿)𝑌𝑡−1 )I(𝐶𝑡−𝑑 > 𝛾) +

که در آن 𝑡𝑌 بردار متغیرهای درونزاست که شامل رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم است.
محمدنژاد و همکاران ( ،)1934برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در
بخشهای نفتی و غیرنفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی ،از یک رهیافت
شبه بیزی بهره گرفتهاند .بهطوریکه نتایج نشان میدهند تسهیالت اعطایی ،رشد اقتصادی در بخش
غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیالت
اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.
سعیدی ( ،)1933به بررسی اثر اعتبارات بانکی بر اشتغال براساس مدل پانل دیتا ( )P.Dپرداخته
است .ایشان براساس اعتبارات پرداختی همه بانکهای فعال طی سالهای  1933-1966و با استفاده
از تابع تولید زیر به آزمون پرداخته است.
()7

)Log(y)= α+ 𝛽1 Log(L)+ 𝛽2 Log(k

که در آن  yارزش افزوده L ،نیروی کار و  kسرمایه یا اعتبارات است.
محرابیان و شفائی ( ،)1933با استفاده از مدل زیر به بررسی اثر اعتبارات بر رشد اقتصادی در ایران
پرداختهاند.
()6

)LnGDP= f(LnGC+ LnUGC+LnEDU

که در آن  GDPتولید ناخالص داخلی GC ،و  UGCبهترتیب اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش
دولتی و غیر دولتی و  EDUنیز هزینههای دولتی در فصل آموزش است.
طیبی و عباسلو ( ،)1933با استفاده از یک تابع تولید کاب-داگالس بهصورت یک فرم رگرسیونی
لگاریتمی -خطی به صورت معادلهای که در ادامه بیان میکنیم ،به بررسی اثر اعتبارات و سایر
تعیینکنندههای اقتصادی بر فضای کسبوکار در ایران پرداختهاند.
()3

𝑖𝑈 Ln𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 Ln𝑌𝑖 + 𝛽2 Ln𝐾𝑖 + 𝛽3 Ln𝑋𝑖 +

که در آن تولید هر بخش  )𝑌𝑖 ( iتابعی از موجودی سرمایه ( ،)Kنیروی کار ( )Lو صادرات ( )Xاست.
الیاس نادران( ،)1939با استفاده از مدل  VARاثر شوک اعتبارات بر متغیرهای ارزش افزوده و
سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن را بررسی کرده است .نتایج تحقیق نشاندهنده ارتباط مثبت و
معناداری بین تولید صنعتی و سیاستهای اعتباری است.
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بختیاری و پاسبان ( ،)1939با استفاده از مدل زیر و دادههای سالهای  1963-43به این نتیجه
دست یافتهاند که اعتبارات بخش کشاورزی در کوتاهمدت بر اشتغال و در درازمدت بر سرمایهگذاری
تأثیر مثبت داشته است.
()3

E= 𝛼0 + 𝛼1 VADDC+ 𝛼2 IC+ 𝛼4 CREDITC+ u

که در آن VADD :ارزش افزوده بخش کشاورزی IC ،سرمایهگذاری بخش کشاورزی E ،میزان اشتغال
در بخش کشاورزی CREDITC ،اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی است.
بر این اساس در پژوهش حاضر متغیرهای انتخاب شده با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی
جهت بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران بهصورت زیر است :نرخ
بیکاری  ،utنرخ رشد تولیدناخالص داخلی  ،GDPstصادرات غیر نفتی  ،Exportstسرمایهگذاری بخش
خصوصی  ،Investmantstنرخ واقعی ارز  Exchang Ratestو مانده اعتبارات بانکها به بخش
خصوصی  credit easing stبهطوریکه ماتریس متغیرها مورد استفاده در مدل بهصورت:

 .4روششناسی و ارائه الگوی تحقیق
در پژوهش حاضر از داده های آماری فصلی  1934-33مربوط به اقتصاد ایران استفاده شده است .تمامی
دادهها از دادههای سریهای زمانی بانک مرکزی ،جمعآوری شدهاند .برای محاسبه شوکهای تسهیل
اعتباری از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری  VARاستفاده شده است که در این روش بهمنظور
بررسی اثر تسهیل اعتباری بر واریانس رشد تولیدناخالص داخلی کشور ،صادرات غیرنفتی ،نرخ واقعی
مؤثر ارز ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و بیکاری ،توابع واکنش بردار خودرگرسیون برآورد شده است.
پس از آزمون مانائی هگی 1متغیرها ،مشخص گردید که تمام متغیرها در سطح ،مانا هستند .پس از این
مرحله برای تخمین از مدل  ،VARبا استفاده از معیار شوارتز -بیزین ( ،)SBCطول وقفه بهینه تعیین
میشود.
نکته قابلتوجه این است که نوع سری زمانی (ساالنه ،فصلی ،ماهیانه و روزانه) مورد مطالعه ،شکل
آزمون ریشه واحد که همانا روش مناسب برای تشخیص مانایی یک متغیر میباشد را تعیین میکند.
مشاهدات چهارفصل سال برای دنباله}  {xnرا در اختیار داشته و وجود ریشه واحد فصلی را آزمون
1. Hegy

3.
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3.

میکنیم .برای توضیح روش انجام کار و طراحی یک چـارچوب مناسب قابلقبول ابتدا چندجملهای
(  )1-𝐵4را بهصورت حاصلضرب زیر بیان میکنیم.
()10

) (1 − 𝐵4 ) = (1 − B)(1 + B)(1 + B 2

روشن است که این چندجملهای دارای چهار ریشه با مدل واحد است.
B=±iو  B=-1وB=1

()11

که در آن  B=1به معنـی وجود ریشه واحد با تـناوب صفر ،یعنی باز تـولید یک مشاهده در دوره بعد
 B=-18به معنی ریشه واحد و باز تولید یک مشاهده بعد از دو دوره (1/2سیکل در فصل) و  B=±iبه
معنی وجود ریشه واحد و بازتولید یک مشاهده در  4فصل بعد ( 1/4سیکل در یکفصل) است.
اکنون هدف ما این است که برآوردگرهای یکتایی برای  𝑎iبهدست آورده و برابر با واحد بودن آنها
را آزمون کنیم .یکی از روشهای عملیاتی ساختن این فرآیند استفاده از تقریب مرتبه اول تیلور این
چندجملهای نسبت به  𝑎iحول  𝑎i = 1است .بهطوریکه؛
4

()12

)𝐵(𝐴𝜕
[ ∑ = )𝐵(𝐴
)𝐵( ] (𝑎𝑖 − 1) + 𝐴0
𝑖𝑎𝜕
𝑖=1

بدین منظور مشتقهای جزئی برای 𝑎i = 1ها بهدست میآوریم.
()19

𝐵)𝐵𝑖 = −(1 + 𝑎2 𝐵)(1 − 𝑎𝑖 𝐵)(1 + 𝑎4

)𝐵(𝐴𝜕

𝐵) = −(1 + 𝐵 + 𝐵2 + 𝐵3

𝑖𝑎𝜕

نتایج آزمون ریشه واحد برای دادههای فصلی در جدول یک تا شش ارایه شده است.
و بررسی
بهمنظور انسجام بیشتر در تحلیل و ارائه نتایج برآوردها در پایان از آزمون تجزیه
تکانهها و تحلیل توابع ضربه-واکنش 2استفاده خواهد شد .آزمـون تجزیه واریانس ،سهـم هر یک از
متغیـرهای مستقل الگـو را در توضیحدهندگی نـوسانات متغیر وابسـته نشان میدهد .در تــوابع ضربه-
واکنش ،تکانههایی توسط متغیرهای مستقل به متغیرهای وابسته الگو وارد میشود و در مقابل
عکسالعمل متغیر وابسته در مقابل اثر این تکانهها مورد تحلیل قرار میگیرد.
واریانس1

1. Variance Decomposition Test
2. Impulse- Response Functions
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 .1-4نتایج برآورد ریشه واحد فصلی
در این بخش مطابق توضیحات ارائه شده در بخش قبل ریشه واحد بهعنوان نمونه برای متغیر بیکاری
در این پژوهش ارائه میشود ،سپس برآورد مدل انجام خواهد شد .نتایج تخمین ریشه واحد فصلی برای
نرخ بیکاری در جدول ( )1ارایه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد فصلی متغیر بیکاری
متغیرها
عرض از مبدأ
zu
zu2
zu3
zu4
منبع :محاسبات پژوهش

ضرایب
28906344
08199127
-08973013
-08192931

انحراف معیار
18393379
08036336
08166112
08213336

tآماره
18130933
18933337
-28070326
-08703604

احتمال
082411
081317
080470
083432

-08927016

08110133

-28333692

080032

با توجه به جدول ( )1کوانتیلهای  HEGYبرای مدل با عرض از مبدأ؛ به آزمون فرضیه (یک دامنه)
وجود ریشه واحد میپردازیم H0 : π1 = 0 ; Ha : π1 < 0 .مقدار آماره برابر  18933337بوده و مقدار
بحرانی در سطح  1در صد با  T=40برابر -9877میباشد .درنتیجه ریشه واحد با تناوب صفر وجود دارد.
برای فرضیه ( یک دامنه)  𝐻0 = π2 = 0نیز مقدار آماره آزمون برابر  -28070326بوده و مقدار بحرانی
در سطح  1درصد با  T=40برابر با  -2/73میباشد درنتیجه ریشه واحد با تناوب نیم ساالنه وجود دارد.
فرضیه مرکب دو دامنه  𝐻0 : π3 = π4 = 0مقدار تابع نمونهای
= 4.56

(−0.605704)2 +(−2.958732)2
2

𝑡32 +𝑡42
2

= 𝐹 برابر با = 𝐹

به دست میآید .مقدار بحرانی در سطح  1درصد با T=40

برابر با  4/63میباشد و نتیجه اینکه ریشه واحد با تناوب ساالنه وجود ندارند.
 .2-4برآورد مدل VAR
متناسب با مبانی نظری ارائه شده در بخش قبلی مدل رگرسیون  VARبرای دوره زمانی مورد مطالعه
که شامل دو بخش متمایز متناسب با سیاستهای پولی بانک مرکزی انجام خواهد شد بخش نخست
شامل اقدامات سیاست در اواسط دهه  30و اعمال سیاستهای متعارف پولی از مکانیسم اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی (تغییرات نرخ تنزیل مجدد از سوی بانک مرکزی) استفاده شده است .درحالیکه
هر یک از ابزارهای سیاست در هر دوره متفاوت است ،همه آنها بر روی مانده حساب جاری در بانک
مرکزی کشور با تغییرات نقدینگی تأثیر میگذارند .در واقع با اعمال سیاست نرخ بهره تقریباً دستوری
براساس مدلهای  VARدر داخل کشور پژوهش جاری انجام شده است .بهطوریکه تعدادی از
پژوهشهای انجام شده ازجمله فارنتا ( )2011ناکاجیما ( )2011و کامادا و سونگ ( )2007رفتار نرخ
بهره کمتر از صفر را به کمک مدلهای  VARبرآورد کردهاند .در مطالعهای ناکاجیما ( )2011یک
پارامتر متغیر زمان را به مدل  VARبه عنوان متغییر نوسانات احتمالی اضافه کرده که با استفاده از حد
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پایین صفر روی نرخ بهره اسمی مدل جدیدی را برآورده کرده است .نتیجه این مقاله نتیجه نشان داد
که فرض حد صفر دارای تأثیر ناچیزی بر سایر بخشهای اقتصاد دارد ،برای محدود کردن تعداد
پارامترهایی در مدل  VARها برای هر متغیر درونزا دو وقفه لحاظ شده است .در ادامه با ارائه یک
 ،VARچند متغیره با استفاده از رشد ،تورم ،نرخ تسویه ،نرخ ارز مؤثر اسمی ،اسپرد و مانده حسابهای
جاری در بانک مرکزی کشور بهعنوان سهم تولید ناخالص داخلی برآورد شده است .عالوهبر مفاهیم
شناسایی که در باال توضیح داده شد ،نرخ ارز به عنوان متغیر داخلی در نظر گرفته میشود و فرض بر
این است که تورم بر نرخ رشد مطابق با پژوهش برنانک ( )1332و پرسمن ( )2001تأثیر میگذارد.
شایان ذکر است که برای برآورد طول دوره رکود ،ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک -پرسکات (،)HP
ادوار تجاری برآورد شده و براساس آن دوران رونق و رکود اقتصادی مشخص میشود .نتایج فیلتر تولید
ناخالص داخلی به روش فیلتر هودریک -پرسکات و استخراج روند ده ساله و ادوار تجاری در نمودار زیر
ارائه شده است (نمودار .)1
)Hodri ck-Prescott Fi l ter (l am bda=100
8

4

0
8
-4
4
-8
0

-4

-8
1395

1394

1393

1392
Cycl e

1391

1390
T rend

1389

1388

1387

1386

1385

GDP

نمودار  :1فیلتر تولید ناخالص داخلی حقیقی به روش هودریک -پرسکات
منبع :محاسبات پژوهش

در واقع فیلتر هودریک-پرسکات برای بهدست آوردن برآوردی از روند بلندمدت اجزای یک سری
استفاده میشود که یکی از پرکاربردترین موارد استفاده آن در بهدست آوردن شکاف تولید است .شکاف
تولید در ادبیات مربوطه بهصورت اختالف بین تولید ناخالص داخلی بالقوه و تولید بالفعل میشود؛ اما از
آنجاییکه تولید بالقوه اساساً قابلمشاهده نیست و اطالعات گزارش شدهای از آن در اختیار نمیباشد،
قبل از محاسبه شکاف تولید ،بایستی برآورد گردد .برای این منظور ،از روش فیلتر هادریک-پرسکات
استفاده شده است .این روش از حداقل کردن مجموع مجذورات انحرافات سری زمانی مدنظر با یک
جزء روند بهدست میآید .که این مساًله با اختصاص یافتن وزنهای  λمناسب برای سیگنال در مقابل
روند خطی حل میشود (هوشمند و همکاران .)1936 ،بنابراین ،قبل از اجرای فیلتر هادریک-پرسکات
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وزنها باید مشخص باشند برای حل هادریک-پرسکات ( )1330مقادیر بهینه  λرا برای دادههای فصلی
و ساالنه  1700و  100در نظرگرفتهاند (امامی و علیا.)1931 ،
در شکل ( )1لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی ( ،)GDPروند بلندمدت لگاریتم تولید ناخالص
داخلی و انحرافات تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت که همان چرخهی تجاری در ایران است
براساس فیلتر هادریک-پرسکات نشان داده شده است.
بنابراین نتایج تجربی مدل بهصورت:

با توجه به نمودار ( )2که واکنش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شوک تسهیل اعتباری مثبت است.
اجرای تسهیل اعتباری سبب افزایش تولید ناخالص داخلی میشود بهطوریکه در دوره آخر تقریباً 08001
درصد افزایش تولید ناخالص را داشتهایم.
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نمودار  :2اثر شوک تسهیل اعتباری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
منبع :محاسبات پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده در نمودار( )9متوجه میشویم که شوک تسهیل اعتباری سبب افزایش نرخ
بیکاری شده است به طوریکه در دوره هشتم به بیشترین مقدار خود به میزان 080023درصد رسیده
است ،که در نهایت در پایان دوره نرخ بیکاری روند کاهشی را به خود میگیرد و معادل  080023درصد
میرسد.
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نمودار  :3اثر شوک تسهیل اعتباری بر نرخ بیکاری
منبع :محاسبات پژوهش

2

1
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حال با توجه به نتایج بهدست آمده در نمودار( )4میتوان تأثیر اقدامات سیاست تسهیل اعتباری بانک
مرکزی ایران را برحسب سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز مورد سنجش قرار دهیم .طی دوره  11ساله،
 1934تا  1933بر اثر تسهیل اعتباری اجرا شده سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش چشمگیری
داشته است که معادل  0806درصد است .به طوریکه این نکته بر سرمایهگذاری بخش خصوصی از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
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نمودار  :4اثرات شوکهای تسهیل اعتباری سرمایهگذاری بخش خصوصی
منبع :محاسبات پژوهش

با توجه به نمودار ( )3متوجه میشویم که اثر شوک تسهیل اعتباری بر صادرات غیرنفتی بخش
خصوصی در ابتدای دوره کمرنگ است ،بهطوریکه بعد از دوره  3صادرات افزایش یافته است؛ اما در
پایان دوره با افزایش تسهیل اعتباری صادرات غیرنفتی معادل  0812درصد افزایش یافته است.
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نمودار  :5اثرات شوکهای تسهیل اعتباری صادرات غیرنفتی
منبع :محاسبات پژوهش

با توجه به نمودار ( )7متوجه میشویم که اثر شوک تسهیل اعتباری بر نرخ ارز واقعی منفی است.
بهطوریکه در سالهای نهایی بر اثر تسهیل اعتباری تقریبا  0802درصد کاهش نرخ ارز واقعی را
داشتهایم ،که با نتایج بهدست آمده براساس صادرات غیرنفتی که در سالهای آخر افزایش را همراه
داشته است تطابق دارد.
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نمودار  :6اثرات شوکهای تسهیل اعتباری نرخ ارز واقعی
منبع :محاسبات پژوهش

 .3-4تحلیل واریانس اثر تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران

تحلیل واریانس اثرات تسهیل اعتباری بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران با توجه به دادههای فصلی در
جدول ( )3نشان داده شده است نتایج نشان میدهد با بهبود تسهیل اعتباری بهعنوان یک متغیری
سیاستی ،اثرات آن بر متغیرهای اقتصاد کالن با استفاده از آنالیز تحلیل واریانسها مدل  VARبرآورد
شده است .بهبود تسهیل اعتباری در دوره اول مقادیر آنالیز واریانس کل تغییرات ایجاد شده را به خود
اختصاص داده است و متغیر صادرات با عدد  22823بیش از  20درصد شوک ایجاد شده در فصل اول
تغییرات را به خود اختصاص میدهد .اما اثرات شوک (تغییرات) متغیر تسهیل اعتباری پس از ده دوره
در بین تمامی متغیرهای مهم اقتصادی بهترتیب گزارش شده در جدول قابلمشاهده است .بهطوریکه
تغییر  100در صدی به تفکیک  92832درصد بر تولید ناخالص داخلی با بیشترین اثر ،سپس با تغییر
 21876درصدی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،اثر تسهیل اعتباری با تغییر  20801درصدی بر
صادرات بخش خصوصی ،اثر شوک وارده بر نرخ ارز واقعی  3841درصد و در نهایت تغییر  6823درصدی
در نرخ بیکاری را بههمراه داشته است.
جدول  :9نتایج آزمون واریانس متغیرهای استفاده شده در مدل
I1
08000000
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منبع :محاسبات پژوهش
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نتیجهگیری
این پژوهش شواهدی از تأثیر سیاست تسهیل اعتباری که توسط بانک مرکزی در جهت حمایت از
فعالیتهای اقتصادی اجرا شده است را ارائه کرده است .با استفاده از اقدامات متناسب با فعالیتهای
اقتصادی متغییرهای رگرسیونهای  VARبرای فعالیتهای اقتصادی کشور تعیین شده است که ازجمله
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،نرخ ارز ،صادرات غیرنفتی و نرخ بیکاری
در کنار تراز تجاری کشور میتوان اشاره نمود .نتایج این مقاله همچنین با توجه به نتایج مطالعات انجام
شده توسط بایمیستر و بناتی )2011( 1همراستا بود و نشان میدهد که در صورت تقویت سیاست تسهیل
پولی احتماالً بهبود در سیستم بانکی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را به همراه خواهد
داشت .نتایج بهدست آمده از برآوردهها نشان میدهد که تأثیر شوک تسهیل اعتباری به میزان 08001
درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و این اثر برای متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی
با  0806درصد است و همچنین با کاهش نرخ ارز واقعی معادل  0802درصد سبب افزایش صادرات
غیرنفتی معادل  0812درصد شده است که از نتایج بهدست آمده متوجه میشویم بیشترین اثر بر بخش
صادرات غیرنفتی کشور است .همچنین تحلیل واریانس تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر نرخ بیکاری را
معادل  080023درصد کاهش داده است .که از نتایج بهدست آمده از طریق شوک تسهیل اعتباری متوجه
میشویم که میتوان از تسهیل اعتباری بهعنوان یک محرک بهتر برای فعالیتهای اقتصادی ،استفاده
کرد.
نتایج این پژوهش شواهدی را مبنی بر تاثیر اقدامات سیاست اعتباری بانک مرکزی بر روی نرخ ارز
را تأیید کرده است .بنابراین ،هر گونه تأثیر در فعالیت اقتصادی احتماالً از طریق سایر کانالهای انتقال
سیاست پولی به وقوع میپیوندد ،که میتواند شامل اثرات تعهد ،انتظارات ،یا کاهش نقدشوندگی ،مدت
و یا مزایای احتمالی نسبت به کانال نرخ ارز باشد .در نهایت ،نتایج این پژوهش مکانیسمهای مختلف
انتقال سیاست اعتباری در ارزیابی اقدامات سیاستی بانک مرکزی کشور بر فعالیتهای اقتصادی متمایز
کرده است .بنابراین ،این مقاله گام نخست در ارزیابی اثربخشی سیاست اعتباری پس از اولین مرحله
اعمال سیاست پولی غیرمتعارف است ،اثربخشی کانالهای مختلف انتقال سیاست اعتباری بهویژه از
طریق خرید داراییهای بخش خصوصی ،میتواند بهصورت مناسب شناسایی شود .با عنایت به اینکه
بخش تولید در رده سرمایهگذاری کالن و بلندمدت قرار دارد و جذب سرمایهگذاری بلندمدت به ثبات
سیاستهای پولی و بانکی و پایین بودن تورم بستگی دارد با توجه به زیرساختها و پایههای اقتصاد
کشورهای در حال توسعه به نظر میرسد مناسبترین روش جهت تأمین مالی بنگاههای تولیدی
ساماندهی ،تجدیدنظر و نظارت در مورد توزیع اعتبارات بانکی در جهت حمایت از تولید داخلی
کشورهاست.
1. Baumeister and Benati
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نادران ،الیاس« .)1939( .اثر سیاستهای اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران» ،مجله جستارهای اقتصادی،
.3-42 ،1
اخباری ،محمد و قلیزاده ،صدیقه« .)1937( .بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری» ،فصلنامه روند،
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Abstract
In the aftermath of the global financial crisis, many countries implemented credit
easing policy in the recession period. The main objective of the paper is to
investigate the effect of implementing credit policy on macroeconomic variables
in Iran's economy .We estimated the VAR model with seasonal data for the years
1384-1395. In the first place, the unit root test for the time series variables were
examined and then, by analyzing the VAR model, we estimated the impulseresponse variables. The results indicate a positive and significant positive effect
of credit easing by 0.001 per cent on GDP growth rate and by 0.07 per cent on the
private investment rate and by 0.12 per cent on non-oil exports. These effects will
reduce the unemployment rate by 0.0025 per cent. It also decreases the real
exchange rate by 0.02%.
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