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ک پولی ،چسبندگی قیمت ،شاخص قیمت مصرفکننده ،خودرگرسیونبرداری
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نمايه در ISC

ده  :تفاوت در نحوه اثرگذاری شوکهای پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده
چکي 
میتواند داللتهای بااهمیتی برای تصمیمگیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید .در واقع ،با توجه
به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمتها ،شوکهای پولی میتوانند آثار حقیقی به بار آورند.
از اینرو ،پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیونبرداری و با
رویکرد آزمون چسبندگی قیمتها ،به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرفکننده
در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد .برای این منظور ،با استفاده از دادههای سریزمانی
فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرفکننده ایران (از سال  1369تا  )1390و
بهرهگیری از مدل تصحیح خطای برداری ،واکنش گروههای کاالیی مختلف اجزای شاخص
قیمت مصرفکننده بررسی میشود .با توجه به نتایج پژوهش ،ابتدا واکنش اجزای مختلف
شاخص قیمتها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است .از اینرو ،این واکنش تاخیری به
شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمتهاست .و دوم ،واکنش اجزای شاخص قیمتها به
شوک پولی تفاوت قابلتوجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کاالها و خدمات اجزای
شاخص قیمت مصرفکننده میتواند تفاوت در واکنش قیمتی آنها را توجیه کند.
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مقدمه

رویکرد کینزی جدید ،با اصالح بخشهایی از نظریههای کینزیهای اولیه و بر اساس مبانی خرد،

چارچوب قویتری برای سیاستگذاری ایجاد میکند .نظریههای کینزیهای جدید را تجدید حیات

یا رنسانس کینزی مینامند .افرادی مانند توبین )1992( 1و بال و همکاران ،)1991( 2درصدد ایجاد

چارچوب فکری مناسبی برای ایدههای کینزی بودند؛ در حالی که نسبت به گذشته ،از برخی قضایای
روششناختی کالسیکهای جدید بهره میبردند .نخست اینکه ،اقتصاد کالن نیازمند پایه اقتصاد خرد

است .دوم اینکه ،این نظریهها باید در چارچوب تعادل عمومی طراحی شوند و در این راستا ،با اتکا
بر مفاهیمی همچون اطالعات نامتقارن کارگزاران و عامالن اقتصادی ،وجود بازارهای ناقص و ناکامل،
کاالهای ناهمگن ،و نبود تعدیل سریع قیمتها ،سعی در ارائه نظریههای خود کردند .پاسخ دادن به

سال بیست و سوم

پرسشهایی از قبیل اینکه آیا پول خنثی است؟ آیا فرض کاستیهای بازار در اقتصاد برای فهم ما از نحوه
کارکرد سیاستهای اقتصادی و نوسانهای آن مهم است یا خیر؟ ما را برای فهم بیشتر تاثیر متغیرهای

پولی بر سایر متغیرهای اقتصاد کالن ترغیب میکند .در این راستا ،پژوهش حاضر با تکیه بر یکی از
فرضیههای اساسی کینزیهای جدید به نام چسبندگی قیمت ،3سعی در آزمون آن در دنیای واقعی دارد.

شماره 3

برای این منظور ،با تجمیع گروههای کاالیی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرفکننده به چهار گروه

اساسی انرژی ،کاالهای سرمایهای ،خدمات ،و کاالهای مصرفی با مدلسازی به روش خودرگرسیونبرداری،

به بررسی واکنش این گروهها در مواجهه با شوک پولی پرداخته میشود.

رفاه جامعه که همان هدف اصلی و نهایی اقتصاد است ،با مصرف تعداد زیادی از اجزای شاخص
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قیمت مصرفکننده ارتباط مستقیم دارد .در نتیجه ،نحوه واکنش قیمتی این گروه از کاالها ،برای
ما اهمیت پیدا میکند .بنابراین ،سیاستگذاران پولی باید در سیاستگذاریهای خود تفاوت در درجه

چسبندگی گروههای اصلی  4CPIو تاثیر تاخیری شوکهای پولی را بر قیمتها مد نظر قرار دهند .نیاز
به یادآوری است که تاخیر بین شوک پولی ایجادشده و تورم گروههای کاال و خدمات مصرفی میتواند به

ارزیابی نادرستی از پیامدهای شوکهای پولی برای سیاستگذاران منجر شود .از طرفی ،تفاوت در درجه

چسبندگی کاالها و اجزای  CPIمیتواند موجب تفاوت در واکنش قیمتی آنها شود؛ یعنی میتوان انتظار
داشت که ُکندی در تعدیل قیمت برخی کاالها باعث ایجاد اثرهای حقیقی در اقتصاد شود (همتی و
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3. Price Stickiness
4. Consumer Price Index

جاللینائینی .)1390 ،البته که این اثرهای بیشینه برای چند دوره زمانی باقی میمانند .واکنش شاخص
بهدرستی نشان ندهد .به عبارت دیگر ،رفتار قیمتهای جزئی میتواند از اساس ،متفاوت از شاخص

قیمت کل باشد .در نتیجه ،یکی دیگر از مزایای پرداختن به این موضوع ،درک سازوکار انتقال پولی در

سطح کاالها و خدمات اجزای  CPIاست .بهیقین در این راه ،شناختن واکنش قیمتهای جزئی و ارزیابی
درست سرعت تعدیل قیمتها از اهمیت ویژهای برخوردار است .نیاز به یادآوری است که پژوهشهایی

در ارتباط با اثرگذاری شوکهای پولی بر تورم انجام شده است که هر کدامشان ،راههای مختلفی را با
مدلسازی متفاوت طی میکنند که در بخش پیشینۀ پژوهش به آن پرداخته میشود .پژوهش پیشارو با

استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و با دستهبندی کردن اجزای  CPIبه چهار گروه اصلی ،به بررسی
اثرهای شوکهای پولی میپردازد.

با توجه به مقدمه مطرحشده ،در ادامه ،ساختار پژوهش بدین صورت است :در بخش دوم ،به مبانی

نظری مدلهای تعدیل قیمت پرداخته میشود؛ بخش سوم ،ادبیات حوزه اثرگذاری سیاستهای پولی

بررسی میشود؛ در بخش چهارم ،تخمین الگوی مورد نظر صورت میگیرد و نتایج بهدستآمده از مدل

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

کل قیمتها به شوکهای پولی ممکن است که پویاییهای جزئی و رفتار قیمتگذاری را در سطح خرد

تجزیهوتحلیل میشوند؛ و بخش آخر پژوهش ،به بحث و تفسیر نتایج پژوهش میپردازد.

برای آنکه بتوان تایید کرد که اجزای شاخص قیمت مصرفکننده در مواجهه با شوکهای اقتصادی

چسبندگی دارند ،نیاز است که با سازوکارهای تعدیل قیمت در ساختارهای بازاری مختلف آشنا بود .در

واقع ،پژوهش پیشارو سعی دارد نشان دهد که به دلیل تفاوت در ساختار بازاری اجزای  ،CPIواکنش
قیمتی این اجزا در برابر شوکهای پولی میتواند متفاوت باشند؛ یعنی برخی از گروههای کاالیی سریعتر

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

از دیگر گروهها دچار تعدیل قیمت میشوند .اساس کار در اقتصاد کینزی جدید ،چسبندگی قیمت

است .در واقع ،سایش 1اقتصاد کینزی وجود چسبندگیهای اسمی است .از اینرو است که این دسته از

اقتصاددانان معتقدند که در کوتاهمدت ،شوکهای پولی میتوانند اثرهای حقیقی در اقتصاد داشته باشند
که این مسئله مترادف با چسبندگی قیمتها در کوتاهمدت است .نیاز به اشاره است که هرچه درجه
چسبندگی قیمت در یک اقتصاد باالتر باشد ،اثرگذاری سیاستها و شوکهای پولی بیشتر میشود و

برعکس (همتی و جاللینائینی .)1390 ،از آنجا که بحث حاضر پیرامون چسبندگی قیمتها مطرح
1. Friction
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میشود ،نیاز است که با مبانی چسبندگیهای اسمی و مدلهای رایج تعدیل قیمت آشنا شویم .از اینرو،

در ادامه با مدل قیمتگذاری کالو )1983( 1آشنا میشویم که پرکاربردترین مدل تعدیل قیمت در مباحث
اقتصاد کالن کینزی جدید است .همچنین ،به سایر مدلهای قیمتگذاری میپردازیم .هر کدام از این

مدلها ،ایدههای متفاوتی را برای چسبنده شدن قیمتها مطرح میکنند ،برخی بازههای زمانی مختلفی

را برای تعدیل قیمت عامالن اقتصادی متصور هستند ،2و برخی دیگر ،تعدیل قیمت را معلول شرایط

اقتصادی میدانند.3

چسبندگیهای اسمی

در ابتدا ،مدلهای چسبندگی که توسعه پیدا کردند ،چسبندگی اسمی را به صورت قراردادهای

سال بیست و سوم

بلندمدت دستمزد در نظر میگرفتند .دلیل آن هم این بود که در اقتصادهای توسعهیافته ،دستمزدها

در بازار روز 4تعیین نمیشوند ،بلکه به صورت قراردادهای صریح برای یک دوره توافقی تعیین میگردند.

وجود این قراردادها ،منجر به ایجاد چسبندگی دستمزد اسمی میگردد که موثر بودن سیاستهای
پولی بر تولید و اشتغال را در پی دارد؛ زیرا بانک مرکزی و مقامات پولی میتوانند به دفعات بیشتری

در مقایسه با قراردادهای کار که نیاز به مذاکره مجدد دارند ،تغییر در عرضه پول را در دستور کار قرار

شماره 3

دهند .از اینرو ،این شوکهای پولی در کوتاهمدت ،که هنوز مذاکره مجدد دستمزدها صورت نگرفتهاند،
میتوانند اثرهای حقیقی ایجاد کنند .البته ،قراردادهای دستمزد در همهجای دنیا به یک صورت نیست.

برای مثال در ژاپن ،قراردادهای دستمزد اسمی بهطور عمده یکساله هستند و بهطور همزمان منقضی
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میشوند .در نتیجه ،این همزمانی در انقضای قراردادها باعث میشود که درجه چسبندگی دستمزد
کاهش یابد .در مقابل ،در کشوری مانند آمریکا ،قراردادها تداخل زمانی دارند و بسیاری از آنها سهساله

هستند (اسنودان و وین .)1392 ،در واقع ،هنگامی که قراردادها تداخل زمانی داشته باشند ،دستمزدهای
اسمی در مواجهه با شوکهای پولیُ ،کندی بیشتری از خود نشان میدهند ،نسبت به حالتی که
قراردادها بهطور همزمان منقضی میشوند .البته ،این نکته را باید یادآور شد که بهطور معمول ایجاد یک

برنامه هماهنگ و همزمان برای تاریخ انقضای قراردادها ،نیازمند مشارکت فعال دولت در این زمینه است

و حالت دستوری دارد .در حالی که تعدیل ناهمزمان دستمزدها میتواند ناشی از یک رفتار عقالیی باشد
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که توسط بنگاها اتخاذ میشود .اما دیری نگذشت که مدلهای اولیه کینزی با رویکرد چسبندگیهای
بود که مدلهای چسبندگی دستمزد باعث بهوجودآمدن مسیر ضد ادواری دستمزد حقیقی میشود

( .)Mankiw, 1990یعنی اینکه با ایجاد یک شوک پولی مثبت در اقتصاد ،در کنار اینکه اقتصاد در رونق
قرار میگیرد و اشتغال زیاد میشود ،دستمزد حقیقی رفتار ضدسیکلی از خود نشان میدهد و کاهش

پیدا میکند .این مسئله با پژوهشهای تجربی صورتگرفته ناهمخوان است و حمایت تجربی قوی را

پشتسر ندارد؛ زیرا بهطور معمول در دوران رونق اقتصادی ،دستمزدهای حقیقی بهطور مالیم تمایل

به افزایش و همسو بودن با ادوار تجاری دارند .در نتیجه ،اگر این حالت رخ دهد ،رکودها محبوب مردم
میشوند و آن دسته از افراد که شغل خود را حفظ میکنند ،از افزایش دستمزدهای حقیقی مطلوبیت
کسب میکنند؛ در حالی که واقعیت این چنین نیست .این موضوع که مدلهای چسبندگی دستمزد از

پایه نظری قوی برخوردار نبود ،موج جدید اقتصاددانان کینزی را به سمت چسبندگی قیمتها سوق داد،

بهطوری که بیشتر مدلهای جدید این دسته از اقتصاددانان معطوف به نواقص بازار کاال یعنی نبود رقابت

کامل و وجود بازارهای رقابت انحصاری شد .اینجا بود که مباحثی از جمله مواجهه با هزینه فهرست

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

دستمزد اسمی مورد انتقاد جدی منتقدان قرار گرفت .مسئلهای که منتقدان به آن اشاره داشتند ،این

بها 1در بنگاههای انحصاری بهوجود آمد .در واقع ،بنگاهی که در بازار رقابت انحصاری فعالیت دارد ،این

با اندکی افزایش در قیمت ،تقاضای کاالی خود را به صفر میرساند .از اینرو ،وجود هزینه فهرست بها
میتواند نحوه واکنش بنگاههای رقابت انحصاری را به شوک پولی تغییر دهد .این هزینهها بهطور معمول
عبارتاند از هزینههای فیزیکی برای تعیین مجدد قیمتها از قبیل چاپ فهرستها و کاتالوگهای جدید،

و زمان گرانبهای مدیریت که صرف مذاکره و نظارت بر قراردادهای خرید و فروش با عرضهکنندگان و
مصرفکنندگان میشود .در ادامه ،نحوه اثرگذاری این اصطکاکها بر اساس مدلهای قیمتگذاری مختلف

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

انگیزه را دارد که با تغییر در قیمت محصول ،سود خود را تغییر دهد ،برخالف بازار رقابت کامل که بنگاه

بررسی میشوند (اسنودان و وین.)1392 ،
مدلهای وابسته به زمان

در این مدلها ،فرض بر این است که قیمتی که توسط بنگاه در یک زمان تعیین میشود ،میتواند تا

مدتها باقی و برقرار بماند .زمان بازنگری قیمت در برخی از این مدلها ،دارای توزیع تصادفی مشخص

است و در برخی دیگر از آنها ،مدت زمان مشخصی باید بگذرد تا بازنگری قیمتها از طرف بنگاهها انجام
1. Menu Costs
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شود .بهطور مشخص ،در مدل کالو فرض میشود که زمان بازنگری قیمت بنگاهها از تابع توزیع پواسون
تبعیت مینماید .در واقع ،به دلیل اینکه قیمتی که بنگاهها در یک دوره تعیین میکنند ،ممکن است تا

چند دوره ثابت بماند ،در نتیجه نیاز است که تورم دورههای بعد را هم در قیمت حال حاضر خود لحاظ
کنند .در این شرایط ،شوک پولی میتواند بهطور موقت بر سطح تولید اثرگذار باشد (البته نه لزوماً) ،زیرا
بنگاههایی که زمان تعدیل قیمت آنها فرا نرسیده است ،نمیتوانند اثر این شوک پولی را بر قیمتهای

جدید خود تاثیر دهند .مدل کالو ،نتایج مدل تیلور و فیشر را در خود دارد ،اما به دلیل اینکه میتوان از
این مدل منحنی فیلیپس را بر اساس قیمتهای انتظاری استخراج کرد ،یکی از مدلهای تعدیل قیمت

است که در حال حاضر کاربردهای بسیاری ،بهویژه در مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (  1)DSGE

دارد .نیاز به اشاره است که مدلهای تعدیل قیمتی دیگری مانند مدل فیشر و تیلور وجود دارند که
سال بیست و سوم

اساس تعدیل قیمتی بنگاهها را وابسته به زمان میدانند و نقشی برای واکنش قیمتی بنگاهها در شرایط

مختلف اقتصادی متصور نیستند.

مدلهای وابسته به شرایط اقتصادی

دستهای دیگر از مدلهای تعدیل قیمت ،وابسته به شرایط اقتصادی هستند .در این مدلها ،فرض

شماره 3

اساسی این است که بنگاهها ،بازهای برای اختالف قیمت موجود از قیمت بیشینهکننده سود خود تعیین

میکنند (در واقع ،بازهای برای واکنش تعدیل قیمتی خود متصور میشوند) .هر زمان ،اختالف قیمت از
بازه تعیینشده بیرون بیافتد ،قیمت خود را تعدیل و اقدام به بازنگری میکنند .این بازه ناشی از وجود
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هزینههای تعدیل قیمت است .هرچه هزینههای تعدیل برای بنگاهها بیشتر باشد ،دامنه وسیعتری را

برای بازنگری قیمت خود تعریف میکنند .با این توضیح ،اگر شوک پولی وجود داشته باشد ،قیمت
بیشینهکننده سود برای هر بنگاه تغییر میکند .در نتیجه ،تفاضل قیمت موجود از قیمت بیشینهکننده

سود تغییر مییابد .حال اگر هنوز این اختالف قیمت در داخل بازه تعریفی بنگاه باشد ،بنگاه اقدام به
بازنگری قیمت نمیکند ،اما اگر تفاضل قیمت موجود از قیمت بیشینهکننده سود (در شرایط شوک
پولی ایجادشده) خارج از بازه تعریفی بیافتد ،بنگاه اقدام به تعدیل و بازنگری قیمت میکند .همانطور
که مشاهده میشود ،در این مدلها تعدیل قیمت بر اساس شرایط اقتصادی است و چسبندگی قیمت
در این مدلها کمتر از مدلهای پیشین است .در نتیجه ،انتظار میرود که شوکهای پولی سریعتر بر

سطح قیمتها تخلیه شوند .همانطور که توضیح داده شد ،اینکه تعدیلهای قیمتی اجزای شاخص
8
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قیمت مصرفکننده شبیه به کدامیک از سازوکارهای باال باشند ،بستگی به ساختار بازاری آنها دارد .پس
مرتبط با موضوع پژوهش پیشارو داللتهای بااهمیتی از نحوه اثرگذاری شوکهای پولی بر سطح قیمتها

و سایر متغیرهای اقتصاد کالن دارد.

همتی و جاللینائینی ( ،)1390برای بررسی اثر شوکهای پولی بر سطح قیمتها ،رویکرد متفاوتی

اتخاذ میکنند .آنها با استفاده از روش  FAVARواکنش پویای دوازده گروه اصلی شاخص قیمت کاالها

و خدمات مصرفی مصرفکنندگان را در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی (با

استفاده از توابع واکنش آنی) بررسی میکنند .نتایج بهدستآمده از توابع واکنشی آنی حاکی از آن است
که شوکهای پولی ،اثر تاخیری بر قیمتهای جزئی دارند و بیشتر قیمتها با تاخیر بسیار به شوک پولی
واکنش نشان میدهند .همچنین ،وجود تفاوت محسوسی بین واکنش قیمت گروههای مختلف نشان داده

میشود که دلیل این امر میتواند ساختارهای متفاوت اجزای  CPIباشد که هر کدام واکنشی متفاوت با
دورههای زمانی متفاوتی دارند .همتی و بیات ( ،)1391نشان میدهند که نتایج بهدستآمده از بررسی

ت که در اقتصاد
قیمتهای ماهانه  359قلم کاال و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار بیانگر ایناس 

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

میتوان انتظار داشت که واکنشهای متفاوتی نسبت به شوکهای پولی داشته باشند .نتایج پژوهشهای

ی برخوردار هستند .با توجهبهاینمطلب ،اثربخشی
ی از انعطافپذیریباالی 
ایران ،قیمتهای خردهفروش 

انبساطی بودن سیاستهای پولی ب هجای تحریک تولید ،موجب تعدیل سریع قیمتها توسط بنگاهها
ی میکند .این در حالی است که اگر از راه دستگاههای حکومتی و با
ت اتخاذشد ه را خنث 
میشود وسیاس 
ش قیمتاین بنگا هها شوند ،با پدید ه «افزایش قیمت پنهان» مواجه میشوند که
ع قوانین،مانعافزای 
وض 

در حقیقت همان کاهش کیفی کاالها و خدمات مصرفی مصرفکنندگان است .یعنی بنگاههای اقتصادی

وقتی متوجه شوند که نمیتوانند در قبال انبساط پولی ایجادشده توسط دولت ،قیمتهای خود را تعدیل

کمی محصوالتشان روی میآورند .این امر باعث کاهش رفاه مصرفکننده
کنند ،به کاهش کیفی و ّ
میشود و نهتنها تفاوتی با افزایش قیمت محصول و کاالها ندارد ،بلکه باعث ایجاد بیاعتمادی در بین

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

ی برخالفاقتصادهایی با درجه باالیچسبندگیقیمت ،بسیار ناچیز است .در عمل،
سیاستهای پول 

عموم جامعه میشود و دید مصرف-کننده را نسبت به کاالی تولید داخل تخریب میکند .همتی و

همکاران ( ،)1395با تاکید بر اینکه هنوز اجماع کاملی میان اقتصاددانان پولی در مورد مناسبترین و
سازگارترین مدل قیمتگذاری وجود ندارد ،سعی در معرفی مدلی مناسب برای تعدیلهای قیمت در ایران
میکنند .نداشتن درک درستی از اینکه تفاوت در مدلهای قیمتگذاری موجود تا چه حد در تحلیل

اثرهای سیاستهای پولی از اهمیت برخوردار است ،میتواند ارزیابی سیاستها را با چالش جدی مواجه

نماید.
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در این پژوهش ،با استفاده از چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و تحلیل بیزی ،طیفی

از مدلهای قیمتگذاری شامل مدل اطالعات چسبنده ( ،)Mankiw & Reis, 2002چسبندگی دوگانه،
کالوی تعمیمیافته ،چندبخشی ،و هایبرید مورد مقایسه و ارزیابی قرار میگیرند .برای مقایسه مدلهای

قیمتگذاری مختلف در این پژوهش ،از چهار معیار شامل مقایسه احتمال پسین مدلها؛ مقایسه
گشتاورهای دادههای شبیهسازیشده مدل با دادههای دنیای واقعی؛ مقایسه خودهمبستگی نرخ تورم

واقعی با میانه توزیع پسین هر یک از مدلها؛ و بررسی توابع واکنش آنی استفاده میشود .بر اساس
نتایج ،منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه (چسبندگی همزمان قیمت و اطالعات) نسبت به سایر
تصریحهای فیلیپس با واقعیتهای آشکارشده در اقتصاد ایران سازگاری و انطباق بیشتری دارد .بیانچی

و همکاران ،)2009( 1در قالب روش  FAVARنقش عوامل اقتصاد کالن و عاملهای ویژه هر بخش در
سال بیست و سوم

نوسانهای قیمتها را در انگلستان در سطوح کلی و جزئی مورد بررسی قرار میدهند .عوامل اقتصاد
کالن در توضیح نوسانهای قیمتهای جزئی به نسبت قیمتهای کلی ،از اهمیت کمتری برخوردارند.

پایداری نرخ تورم جمعی ،بسیار بیشتر از پایداری نرخ تورم در میان سریهای شاخص قیمت جزئی
است .نتایج آنها نشان میدهند که سیاست پولی در کوتاهمدت و میانمدت ،قیمتهای نسبی را
تحت تاثیر قرار میدهد و درجه رقابت در صنایع ،نقش مهمی در تعیین رفتار قیمتگذاری ایفا میکند.

شماره 3

ناکاجیما و همکاران ،)2010( 2واکنش قیمتهای جزئی را در اثر شوکهای سیاست پولی با استفاده از
یک الگوی  VARدهمتغیری بررسی میکنند .آنها با تحلیل دادههای قیمت کاالهای مصرفی در آمریکا،

به این نتیجه رسیدند که واکنش قیمتهای جزئی در بخشهای مختلف ،ویژگیهای خاصی دارد که
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الگوهای قیمت چسبنده چندبخشی استاندارد قادر به توضیح این رفتار نیستند .کسر زیادی از قیمتهای

جزئی در ابتدا در پاسخ به شوک سیاست پولی انقباضی افزایش مییابند و واکنش قیمتهای جزئی در
بخشهای مختلف ،همبستگی بهنسبت ضعیفی با فراوانی تغییر قیمتها دارد (همتی و جاللینائینی،

 .)1390این مسئله تحت عنوان معمای قیمت در ادبیات اقتصاد پولی شهرت دارد که پژوهشگران به
راههای مختلف سعی در رفع آن دارند.
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1. Bianchi et al
2. Nakajima et al

دادهها ،آزمون تجربی مدل ،تجزیهوتحلیل

مورد استفاده در پژوهش حاضر  1VECMبا تعداد پنج متغیر است .اطالعات این متغیرها تا سال  1391از

سایت سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 2استخراج شده است و برای استخراج اطالعات
سال  ،1392از بخش داده و آمار همین سازمان استفاده میشود که به صورت گزارشهای فصلی ارائه
میگردد .همچنین ،برای آزمون تجربی مدل ،از نرمافزار  EViews 10استفاده میشود.
معرفی متغیرها و نحوه مدلسازی

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش بدین شرح هستند :ENE .1 :شاخص قیمت انرژی ،در واقع

این شاخص شامل قیمت مسکن ،آب ،برق ،گاز ،و سایر سوختهاست که به اختصار شاخص قیمت انرژی
نامیده میشوند؛  :FOOD .2شاخص قیمت کاالهای خوراکی و آشامیدنی که به اختصار در متن کاالی

مصرفی نامیده میشوند؛  :HOM .3شاخص قیمت کاالهای بادوام خانگی که ماهیت سرمایهای دارند ،و

در متن به اختصار کاالی سرمایهای نام برده میشوند؛  : SER.4شاخص قیمت خدمات؛ و  :M .5نقدینگی.

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

در این پژوهش ،از دادههای فصلی در یک دوره  22ساله از سال  1369تا  1390استفاده میشود .مدل

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،بررسی نحوه واکنش چهار متغیر  ،ENE، FOOD، HOMو

برخوردار است .از لحاظ نظری ،بین متغیرهای پولی و شاخص قیمت مصرفکننده ،رابطه بلندمدت برقرار
است؛ یعنی شوک پولی اثر خود را بر سطح قیمتها بهتدریج تخلیه میکند و از آنجا که متغیرهای

پژوهش در سطح دارای ریشه واحد هستند ،پس استفاده از مدل  VECMبرای ما کمککننده خواهد
بود .همانطور که در ادامه مشاهده میشود ،وجود بردارهای همانباشتگی بین متغیرهای یادشده ،اجازه
استفاده از این رویکرد را برای ما فراهم میسازد .طبق رویکرد  ECMهرگونه تغییر کوتاهمدت در

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

 ،SERتحت شوک پولی  Mاست ،بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها از اهمیت ویژهای

متغیرهای درونزا تا تصحیح بلندمدت ادامه خواهد یافت و در نهایت ،متغیر به روند اصلی خود خواهد

رسید ،که همان بردار همانباشتگی است .در این پژوهش ،اثر تکانه پولی باعث نوسان کوتاهمدت اجرای
شاخص قیمت مصرفکننده میشود و عالوه بر آن در هر مرحله ،این تغییرها تا جایی ادامه مییابد که

متغیرها به بردار بلندمدت خود همگرا میشوند .این همگرایی با تصحیح دورهای متغیرها همراه است

که در آن ،متغیرها با سرعت تعدیل مشخصی به سمت بردار همانباشتگی حرکت میکنند .از اینرو
1. Vector Error Correction Model
2. https://tsd.cbi.ir
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در این مدل ،سرعت تعدیل متغیرها به سمت بردار همانباشتگی ،پارامتر مهمی برای تشخیص میزان

چسبندگی هر کدام از شاخص قیمتهاست .هرچه پارامتر سرعت تعدیل متغیرها عددی بزرگتر باشد،
نشاندهنده میزان چسبندگی کمتر آن متغیر است ،یا به عبارتی دیگر ،نشان میدهد که هرگونه شوک
کوتاهمدت با سرعت بیشتری به سمت تعادل بلندمدت در جریان است .از طرفی ،رابطه دوبهدوی اجزای
شاخص قیمت مصرفکننده با نقدینگی در بلندمدت میتواند تاییدی بر خنثی بودن شوکهای پولی در

بلندمدت داشته باشد .از اینرو ،ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده و پس از آن ،به تصریح
مناسب مدل خودرگرسیونبرداری پرداخته میشود .در ادامه ،با آزمون وجود رابطه همانباشتگی بین
اجزای شاخص قیمت مصرفکننده و متغیر نقدینگی ،به تصریح مدل تصحیح خطای برداری برای آنها

پرداخته میشود ،و در انتها ،با تفسیر ضرایب سرعت تعدیل متغیرها به سمت بردار همانباشتگی و توابع

سال بیست و سوم

واکنش آنی به بررسی میزان چسبندگی اجزای  CPIدر کوتاهمدت پرداخته میشود.

در ارتباط با متغیر شاخص قیمت انرژی که شامل قیمت مسکن ،آب ،برق ،گاز ،و سایر سوختهاست،

نیاز به اشاره است که با توجه به اینکه بیشتر تصمیمگیریها در ارتباط با این اقالم در ایران به صورت
دستوری تعیین میشوند ،بررسی تغییرهای این متغیر در مواجهه با شوک پولی تا حدی موضوعیت خود

را از دست میدهند .اما به دلیل اثرهای متقابل بین متغیرهای یادشده و اینکه قیمت انرژی در ایران از
شماره 3

جمله متغیرهای حساس در تشکیل انتظارهای تورمی است ،این متغیر در بررسی حاضر لحاظ میشود.
همچنین در این پژوهش ،کانال تاثیرگذاری نرخ ارز لحاظ نمیشود و فرض بر این است که تاثیرگذاری

شوک پولی در اقتصادی بسته مورد پژوهش قرار میگیرد.
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بررسی مانایی دادهها

در اين بخش ،با استفاده از آزمون ريشه واحد ديکي-فولر تعميميافته ،1مانایی متغيرها بررسي و نتايج

آن در جداول ( )1و ( )2ارائه میشوند .جدول ( ،)1گویای این واقعیت است که تمامی متغیرها در سطح
نامانا هستند .جدول ( ،)2بیانگر این واقعیت است که بهجز متغیر نقدینگی ،بقیهمتغیرهای مورد بررسی،

در تفاضل مرتبه اول در سطح  99درصد مانا هستند.
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)1. Augmented Dickey Fuller (ADF

ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﻼم در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﺷﻮك ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه و اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي در
اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺣﺴﺎس در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﺗﻮرﻣﻲ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻧﺮخ ارز ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺷﻮك ﭘﻮﻟﻲ در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ دادهﻫﺎ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن رﻳﺸﻪ واﺣﺪ دﻳﻜﻲ-ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ ،11ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪاول ) (1و ) (2اراﺋﻪ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪول ) ،(1ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪول ) ،(2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ،ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،در ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ
در ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻌﻤﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ
دﻳﻜﻲ ﻓﻓﻮﻟﺮ
آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﺟﺪول  ::11ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﺪول

جدول  :1نتايج آزمون ديکي فولر تعميميافته متغيرها در سطح

 :(ENEﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي
)ENE
 :(FOODﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ
)FOOD
 :(HOMﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎدوام ﺧﺎﻧﮕﻲ
)HOM
 :(SERﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت
)SER
 :(Mﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ
)M

-2/18
-0/14
0/21
-0/02
-2/28

-3/66
-3/66
-3/66
-3/66
-3/66

-3/10
-3/10
-3/10
-3/10
-3/10

-2/80
-2/80
-2/80
-2/80
-2/80

اول
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ
در ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻌﻤﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ
دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ
آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﺟﺪول  ::22ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﺪول

جدول  :2نتايج آزمون ديکي فولر تعميميافته متغيرها در تفاضل مرتبه اول
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺎم
ﻣﺘﻐﻴﺮ

آﻣﺎره
آﻣﺎره

 :(ENEﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي
)ENE
 :(FOODﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ
)FOOD
 :(HOMﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎدوام ﺧﺎﻧﮕﻲ
)HOM
 :(SERﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت
)SER

-4/72
-3/86
-4/83
-3/36

ﺳﻄﺢ  11درﺻﺪ
در ﺳﻄﺢ
در
درﺻﺪ

-3/66
-3/66
-3/66
-3/66

ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ 5
در ﺳﻄﺢ
در
 5درﺻﺪ

-3/10
-3/10
-3/10
-3/10

 10درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ 10
در ﺳﻄﺢ
در
درﺻﺪ

-2/80
-2/80
-2/80
-2/80

1.
1. Augmented
Augmented Dickey
Dickey Fuller
Fuller ((ADF
))ADF

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺎم

آﻣﺎره
آﻣﺎره

درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ  11درﺻﺪ
در ﺳﻄﺢ
در

ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
درﺻﺪ
 5درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ 5
در ﺳﻄﺢ
در

درﺻﺪ
 10درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ 10
در ﺳﻄﺢ
در

با توجه به آنکه متغیرهای مورد بررسی در سطح نامانا هستند ،و نقدینگی در تفاضل اول

بلندمدت میان متغیرها ،نیازی به تفاضلگیری از دادهها نخواهد بود .در واقع ،با توجه به رویکرد

جوهانسون برای استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ،باید درجه همانباشتگی متغیرها یکی باشند.
بنابراین ،تنها از متغیر نقدینگی ،تفاضل گرفته میشود و بقیه متغیرها ،در سطح بکار گرفته میشوند.

با این کار ،همه متغیرهای انباشته از مرتبه اول هستند و بهجای نقدینگی از نرخ رشد نقدینگی
استفاده میشود.

پیش از تعیین بردار بلندمدت ،نیاز است که وضعیت این بردار مورد بررسی قرار گیرد؛ بدین معنی

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

٦
دادههای پژوهش بررسی شود .در صورت وجود رابطه
ناماناست ،سعی میشود که رابطه بلندمدت بین ٦

که آیا این تابع دارای روند است یا عرض از مبدا ،یا هر دو؟ بر اساس نتایج جدول ( ،)3بردار بلندمدت
باید دارای عرض از مبدا و روند باشد و به صورت خطی و درجه دو باشد ،زیرا بر اساس نتایج جدول (،)3

بردار بهینه،برداری است که مجموع بردارهای آزمون بیشینه مقادیر ویژه و آزمون اثر آن کمینه باشند.

13

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎي ﺑﺮداري ،ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ،ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ،در ﺳﻄﺢ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮدار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ داراي روﻧﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ،ﻳﺎ ﻫﺮ دو؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ) ،(3ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ و درﺟﻪ دو
ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ) ،(3ﺑﺮدار ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮدارﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه و آزﻣﻮن اﺛﺮ آن ﻛﻤﻴﻨﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

فصلنامه علمی -پژوهشی

ﺟﺪول  :3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮدار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

جدول  :3تعیین بردار بهینه بلندمدت
روﻧﺪ دادهﻫﺎ

ﻫﻴﭻﻛﺪام

ﻫﻴﭻﻛﺪام

ﺧﻄﻲ

ﺧﻄﻲ

ﺗﻮان دوم

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﺑﺪون ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

رد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه

ﺑﺪون روﻧﺪ
2
2

ﺑﺪون روﻧﺪ
3
3

ﺑﺪون روﻧﺪ
2
2

روﻧﺪ
2
2

روﻧﺪ
2
2

ﻣﻌﻨﺎداري
عرضاﻣﺎازﭼﻮن
وﺟﻮد دارد،
حالتروﻧﺪ
ﻣﺒﺪا و ﻧﺒﻮد
چهاروﺟﻮد
در ﺣﺎﻟﺖ
بهینهﻪﺟﺰ
مدل ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑ
باال،در ﭼﻬﺎر
هایﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻻ،حﻣﺪل
بهﻫﺎي
ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢنبود
مبدا و
وجود
ﻋﺮضبازهجز
حالت،
توضی
توجه
ﺑﺎ با
روﻧﺪ و ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮد ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و روﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

روند وجود دارد ،اما چون سطح معناداری روند و عرض از مبدا بیمعناست ،حالت نبود عرض از مبدا

وﺟﻮدبهﺑﺮدار
ﻣﺪت بهینه تعیین میگردد.
ﺑﻠﻨﺪمدل
عنوان
ﺑﺮرﺳﻲروند
و

سال بیست و سوم
شماره 3

در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
بلندمدتﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درﺳﺖﻧﻤﺎﻳﻲ ،داراي ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ،ﺗﻌﻴﻴﻦ و
بردارﺑﺮآوردﻛﻨﻨﺪه
ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن از راه
ﺣﺎﻟﺖ ،روش
بررسی وجود
ﺑﺮآورد ﺑﺮدارﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ اﻟﮕﻮي ﺧﻮدﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺮداري ﺑﻴﻦ آن
ميان
بلندمدت
همگرايي
که يکاﺛﺮ،رابطه
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪاست
آزﻣﻮنممکن
زماني،
سري
چندمتغيره
تحليل
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در
متغيرهاﮔﺮدد.
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
رواﺑﻂ
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺪاد
وﺟﻮد ﻫﻢ
ﻣﻘﺪار وﻳﮋه و
هاياز دو
اﺳﺘﻔﺎده
روش ،ﺑﺎ
ﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻲ
اينﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ
آزﻣﻮن اﺛﺮ
وﻳﮋه و
داشتهﻘﺪار
وجودﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ،ﻣ
در آزﻣﻮن
نمايي ،ﻳﻚ
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ،وﺟﻮد
هايﻳﻚ راﺑﻄﻪ
وﺟﻮد
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
روشﺻﻔﺮ ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ
حالت،ﻓﺮﺿﻴﻪ
بیشینهﻫﻢدرست
برآوردکننده
جوهانسون ﻫﻢاز راه
که در
باشد
راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دو راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ،و وﺟﻮد دو راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﺳﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ آزﻣﻮن
داراي توان تشخيص همگرايي چندگانه است .در اين روش ،تعيين و برآورد بردارهاي همگرايي
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ آﻣﺎرهﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ  H0رد ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
برداري
خودتوضيح
الگوي
ضرايب
متغيرها با
بلندمدت)
مربوط به
(تعيينﻫﻢضرايب
داﺷﺖ.
ﮔﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺑﺮدار ﻫﻢ
استفادهﭼﻪاز ﺗﻌﺪاد
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
بينﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
آزﻣﻮنﻫﺎ
روابطواﻗﻊ ،اﻳﻦ
ﻣﻲآﻳﺪ .در
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺑﻪدﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮدار

بين آن متغيرها صورت ميگيرد .در اين روش ،با استفاده از دو آزمون بیشینه مقدار ويژه و اثر،
ﺟﺪول  :4آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

وجود همانباشتگي و تعداد روابط مشخص ميگردد .در آزمون بیشینه ،مقدار ويژه و آزمون اثر

اﺣﺘﻤﺎلرابطه
وجود يک
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتمانباشتگي در مقابل وجود يک رابطه همانباشتگي،
ﺑﺮداررابطه ه
وﺟﻮدنبود
ﻓﺮﺿﻴﻪصفر
بهترتيب فرضيه
ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه آﻣﺎره اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ  0/05ﻣﻘﺪار
پاییز 1397

وجود سه
انباشتگي در مقابل
دو رابطه هم
همانباشتگي در مقابل
0/0000
69/81889
وجود104
انباشتگي0،و /9821
وجود دو رابطه هم /494335
ﺻﻔﺮ ﺑﺮدار*

رابطه همانباشتگي آزمون ميشوند .اگر آمارههاي آزمون مربوط به اين متغيرها از مقادير بحراني در
سطح  5درصد بيشتر باشند ،فرضيه  Hرد مي ٧
شود .بدين ترتيب ،تعداد بردار همانباشتگي بهدست
0

ميآيد .در واقع ،اين آزمونها به ما نشان ميدهند که چه تعداد بردار همگرايي خواهيم داشت.
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ﺣﺎﻟﺖ ،روش ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن از راه ﺑﺮآوردﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درﺳﺖﻧﻤﺎﻳﻲ ،داراي ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ،ﺗﻌﻴﻴﻦ و
ﺑﺮآورد ﺑﺮدارﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ اﻟﮕﻮي ﺧﻮدﺗﻮﺿﻴﺢﺑﺮداري ﺑﻴﻦ آن
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ روش ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو آزﻣﻮن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه و اﺛﺮ ،وﺟﻮد ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺪاد رواﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد.
در آزﻣﻮن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ،ﻣﻘﺪار وﻳﮋه و آزﻣﻮن اﺛﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ،وﺟﻮد ﻳﻚ
راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دو راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ،و وﺟﻮد دو راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﺳﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ آزﻣﻮن
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ آﻣﺎرهﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ  H0رد ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮدار ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .در واﻗﻊ ،اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮدار ﻫﻢﮔﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﺟﺪول  :4آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

جدول  :4آزمونهای بررسی وجود بردار بلندمدت
ﺻﻔﺮ ﺑﺮدار*
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﺑﺮدار*
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ دو ﺑﺮدار
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻪ ﺑﺮدار
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮدار

0/494335
0/219446
0/200954
0/092781
0/043750

104/9821
49/74978
29/68192
11/51067
3/623569

69/81889
47/85613
29/79707
15/49471
3/841466

0/0000
0/0328
0/0515
0/1819
0/0570

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه

آﻣﺎره اﺛﺮ

ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ  0/05ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل

ﭘﮋوﻫﺶ دو ﺑﺮدار
بر ،ﺑﻴﻦ
است(4).
ﻧﺘﺎﻳﺞ2ﺟﺪول
آزﻣﻮن واﺛﺮ،بر 2اﺳﺖ.
ﺟﺪول و ﺑﺮ
بردارهای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
تعداد اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮدارﻫﺎي
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي جدول
اساس نتایج
اﺳﺎس اثر،
اساسﺑﺮآزمون
اﺳﺎسجدول
توجه به
انباشتگی با
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد دارد .ﺣﺎل ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﮕﻮ ﻣﻲروﻳﻢ.

( ،)4بین متغیرهای پژوهش دو بردار بلندمدت وجود دارد .حال که از وجود بردار بلندمدت بین

پژوهش مطمئن شدیم ،به سراغ تصریح الگو میرویم.
متغیرهای
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل وﻗﻔﻪ
تعيين طول وقفه بهينه

پس از انتخاب متغيرهاي مورد استفاده در مدل و آزمون مانايي ،مسئله مهم در مدل  ،VARتعيين

طول وقفه بهينه است .در اين پژوهش ،با توجه به ٧اینکه حجم مشاهدهها ،کمتر از  100است ،میتوان
از معيارهاي شوارتز )SC( 1و آکاييک )AIC( 2استفاده کرد .با توجه به محدود بودن تعداد دادهها و

بهینه  5تعیین میشود .باید توجه داشت که معیارهای اطالعاتی ،بیشترین وقفه بهینه را تعیین
مینمایند .در نتیجه ،زمانی که شوارتز وقفه بهینه را  5تعیین مینماید ،در صورت وجود پایداری مدل
اتورگرسیو و نقض نشدن فروض میتوان از وقفههای پایینتر بهره برد .در ادامه ،با کامل شدن ساختار

مدل ،به بررسی تاثیر شوک سیاست پولی پرداخته میشود.

1. Schwartz Criteria
2. Akaike Information Criterion

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

اطالعات ،از شاخص شوارتز برای تعیین وقفه بهینه استفاده میشود .با توجه به نتیجه آزمون ،وقفه
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ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل و آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪل  ،VARﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل وﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ ،ﻛﻢﺗﺮ از  100اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻮارﺗﺰ (SC) 1و آﻛﺎﻳﻴﻚ (AIC) 2اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ،از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮارﺗﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ،وﻗﻔﻪ
ﺑﻬﻴﻨﻪ  5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮارﺗﺰ
وﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را  5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺪل اﺗﻮرﮔﺮﺳﻴﻮ و ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪن ﻓﺮوض ﻣﻲﺗﻮان از وﻗﻔﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .در
اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮك ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪول  :5ﻃﻮل وﻗﻔﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ

فصلنامه علمی -پژوهشی

جدول  :5طول وقفه بهینه

Lag

LogL

LR

FPE

2

-1559/2

NA
114/41

2/06

-1437/06

80/54

-1335/2

43/94

1

-1624/6

3

-1490/7

5

-1370/4

7

-1301/2

4
6

AIC

41/24

5/61

40/23

SC

41/98

41/72

HQ

41/53

40/82

111/31

7/04

39/14

41/37

40/03

91/65

1/32

37/38

*41/10

*38/87

*1/01

*36/90

42/11

38/99

*38/27

38/42

3/54

37/13

1/11

*وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر
*وقفه انتخابشده توسط هر معیار

41/40
41/59

39/62

38/92

سال بیست و سوم

اﺛﺮﻫﺎي ﺷﻮك ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮ اﺟﺰاي ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ
اثرهای شوک پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

همانطور که در باال توضیح داده شد ،اجزای شاخص قیمت مصرفکننده پس از مواجهه با

شماره 3

ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه

تکانه پولی ،از مسیر بلند خود خارج میشوند و بر اساس سرعت تعدیل مشخص خود به مسیر بردار

بلندمدت یا همان بردار همانباشتگی خود میرسند .پس ،میتوان به ضرایب تعدیل سرعت تصحیح

متغیرها در ارتباط با سرعت تعدیل قیمتها در مواجهه با تکانه پولی بیشتر پرداخت .در این مدل،
اﺟﺰايکنند.دوﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ،
بردار بلندمدت وجود دارد .پس متغیرها با ضرایب تعدیل جدول ( )6به سمت تعادل حرکت می
کمتر از دیگر متغیرهاست که این مسئله
همانطور که روشن هست ،سرعت تعدیل در متغیر
انرژی بااز ﻣﺴﻴﺮ
ﭘﻮﻟﻲ،
ﺗﻜﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺮف
شاخص قیمت
ﻣﻮاﺟﻬﻪنرو،ﺑﺎواکنش
از انرژی است .از ای
ﭘﺲتهای
ﻛﻨﻨﺪهبودن قیم
ناشی از دستوری
ﻗﻴﻤﺖ تا حدودی
چسبندگی بیشتری همراه است .از طرفی ،شاخص کاالهای سرمایهای خانگی و مصرفی از سرعت
اﺳﺎساز ضرایب تعدیل آن
است که این مسئله
ﻣﻲقیمت
ﺧﺎرجبه شاخص
ﺧﻮد باالتری نسبت
تعدیل
ﺳﺮﻋﺖها ﺗﻌﺪﻳﻞ
برخوردارﺑﺮ
خدمات و
ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ
پیداست .در کنار این پارامتر ،بررسی توابع واکنش ضربهای متغیرها نسبت به شوک نقدینگی مهم است.
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮدار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮدار
ENE
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1. Schwartz Criteria
2. Akaike Information Criterion
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جدول  :6ضرایب تعدیل تصحیح بلندمدت

جدول  :6ضرایب تعدیل تصحیح بلندمدت

بردار هم انباشتگی 6

0/00
()0/00

-0/64
()0/60
()-6/37

0/69
()0/46
()0/47

-0/46
()0/60
()-2/26

-0/40
()0/00
()-5/74

0/00
()0/00

-0/30
()0/60
()-3/10

-0/57
()0/40
()-6/46

0/03
()0/60
()0/20

-0/60
()0/00
()-2/20

][NA
بردار هم انباشتگی 2

][NA
:محاسبات
منبع
محققتوابع واکنش آني الگو
وتحلیل
تجزیه

توابع واکنش آني ،رفتار پوياي متغيرها را در طول زمان در هنگام شوک واردشده به اندازه يک

الگويدهند .به عبارت ديگر ،تابع واکنش آني نشاندهنده پاسخهايي
نشان م
متغيرها
ساير
انحرافو معيار
العمل آنی
عکس
تحلیلبهتوابع
تجزیه

انحراف معیار پرداخته میشود.

11

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

متغیرها نشان
هايمعیار به
انحراف
اندازه یک
واردهيبه
هنگام شوک
زمان به
طول
متغیرهابهرا در
زايپویای
رفتار
متغير آنی،
عکس العمل
توابع
سایر در هر
واردشده
شوک
دهند.
خطاها م
ناشي از
هاي
شوک
سيستم
درون
است که
میدهد .به عبارت دیگر ،این تابع عکس العمل آنی نشان دهنده پاسخهایی است که متغیر درونزای سیستم به شوکهای ناشی از خطاها
معادل جذر واريانس پسماندهاي بهدستآمده از هر رگرسيون مبتنی بر ساختار پويايي سيستم ،باعث
میدهد .شوک های وارده در هر بار معادل جذر واریانس پسماندهای حاصل از هر رگرسیون بنا به ساختار پویایی سیستم باعث تغییر مقادیر
مصرفآنی
واکنش
ادامه،
واکنشدر
توابعشوند.
بررسی مي
متغيرهايبه ديگر
ساير
متغير
آينده آن
تغيير آنمقادير
کننده در
توابعقیمت
بررسیشاخص
کدامبهاز اجزای
آنی هر
شود .در ادامه،
دیگرو می
متغیرهای
متغیر و سایر
آینده
پردازیم.
می
معیار
انحراف
یک
اندازه
به
متغیرنقدینگی
به
وارده
شوک
برابرکدام از اجزای شاخص قیمت مصرفکننده در برابر شوک واردشده به متغیر نقدینگی به اندازه یک
هر

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

تصحیح خطا:

)D(DM

)D(ENE

)D(FOOD

)D(HOM

)D(SER
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شماره 3
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شکل  :1توابع واکنش آنی
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تاثیر شوک پولی بر سطح قیمت کاالی سرمایهای

بر تایید فرضیه بیمعنا بودن تاثیر شوک سیاست پولی بر سطح قیمت کاالی سرمایهای وجود ندارد
و میتوان این فرضیه را رد نمود .بر اساس این ،میتوان بیان کرد که اجرای سیاست پولی بر سطح
قیمت کاالی سرمایهای موثر است .شکل ( )1نشان ميدهد که اگر شوک سیاست پولی بر معادله

رگرسیونی وارد شود ،از دوره دوم تاثیر مثبتی بر سطح قیمت کاالی سرمایهای دارد .با توجه به شکل
( )1مشاهده میگردد که در اوایل دوره ،روند تاثیر صعودی و مثبت ،و در اواخر دوره ،تاثیر سیاست

پولی نزولی اما مثبت است .نتیجه اینکه ،شوک پولی با وقفهای دو دورهای ،اثر خود را بر سطح
قیمتهای کاالی سرمایهای ایجاد میکند .این مسئله داللت بر وجود چسبندگی در سطح قیمتهای
کاالهای سرمایهای در کوتاهمدت دارد ،اما میزان این چسبندگی نسبت به گروه کاالیی خدمات و

انرژی کمتر است.

تاثیر شوک پولی بر سطح قیمت خدمات

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

بر اساس جدول ( )7و میزان آماره کایدو پس از ورود قیود و سطح معناداری  1درصد ،دلیلی

بر اساس جدول ( )7و میزان آماره کایدو پس از ورود قیود و سطح معناداری  1درصد ،دلیلی

این فرضیه را رد نمود .بر اساس این ،میتوان بیان داشت که اجرای سیاست پولی بر سطح قیمت
خدمات موثر است .شکل ( )1نشان ميدهد که اگر شوک سیاست پولی بر معادله رگرسیونی وارد

شود ،در ابتدای دوره تاثیر این سیاست منفی و تا اواخر دوره ،تاثیر این سیاست بر قیمت خدمات
مثبت با روند فزاینده بوده است .نیاز به اشاره است که در طول زمان ،تاثیر سیاست پولی بر سطح
قیمت خدمات با افزایش همراه بوده است .همانطور که مشاهده میشود ،سطح قیمت خدمات نسبت

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

بر تایید فرضیه بیمعنا بودن تاثیر شوک سیاست پولی بر سطح قیمت خدمات وجود ندارد و میتوان

به کاالهای مصرفی و سرمایهای کندتر واکنش نشان میدهد و این امر داللت بر این مسئله دارد که

قیمت خدمات چسبندگی بیشتری دارد .یادآوری این نکته ضروری است که پایین آمدن قیمتها در

ابتدای روند زمانی تحت عنوان معمای قیمتی 1مطرح میشود که در مدلهای خودرگرسیونبرداری
مسئلهای متداول است.2

1. Price Puzzle

 .2برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،به برنانکه و همکاران ( )2005مراجعه کنید.
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تاثیر شوک پولی بر سطح قیمت کاالی مصرفی

بر اساس جدول ( )7و میزان آماره کایدو پس از ورود قیود و سطح معناداری  1درصد ،دلیلی

بر تایید فرضیه بیمعنا بودن تاثیر شوک سیاست پولی بر سطح قیمت کاالی مصرفی وجود ندارد و
میتوان این فرضیه را رد نمود .بر اساس این ،میتوان بیان داشت که اجرای سیاست پولی بر سطح
قیمت کاالی مصرفی موثر است .شکل ( ،)1نشان ميدهد که اگر شوک سیاست پولی بر معادله
رگرسیونی وارد شود ،تاثیر اجرای این سیاست در اوایل توام با چسبندگی است و از دوره دوم تا اواخر

دوره ،بر قیمت کاالی مصرفی مثبت است .در نتیجه ،چسبندگی قیمتها در کوتاهمدت در کاالهای
مصرفی تایید میشود.

جدول  :7نتیجه آزمون ورود قیود در مدل سطح قیمتها

سال بیست و سوم
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Probability

بحث و نتیجهگیری

قیمت مصرفکننده نسبت به شوکهای نقدینگی برای پی بردن به میزان چسبندگی قیمتها در
سطح قیمتهای جزئی است .بهطور کلی ،با توجه به مدل و توابع واکنش آنی ،چسبندگی اجزای

شاخص قیمت مصرفکننده در کوتاهمدت تصدیق میشود و هرچه دورهها افزایش پیدا میکنند ،این

چسبندگی کمتر میشود و شوک پولی ایجادشده ،تاثیر خود را بر سطح قیمت میگذارد ،تا زمانی

که اثر این شوک بهکلی بر سطح قیمتها تخلیه شود .بر اساس نتایج برآوردشده ،مشاهده میشود
که سیاست پولی بر تمامی اجزای  CPIتاثیر مثبت و معناداری دارد ،اما میزان و شدت تاثیرگذاری
این سیاست بر اجزای  CPIمتفاوت است؛ که دلیل این امر میتواند درجه چسبندگی متفاوت هر

کدام از این اجزا باشد .همانطور که میدانیم ،اجزای  CPIدارای ساختار بازاری متفاوتی هستند؛

برخی از آنها ساختاری نزدیک به رقابت کامل و برخی دیگر ساختاری نزدیک به انحصار دارند.
برای مثال ،قیمت انرژی در ایران به صورت بازاری تعیین نمیشود؛ پس ،نمیتوان انتظار داشت که
شاخص قیمت انرژی همانند شاخص قیمت کاالهای خدماتی یا سرمایهای به شوکهای پولی واکنش

تحلیلی از رابطه شوکهای نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص ...

همانطور که از ابتدا بیان شد ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی واکنش قیمتی اجزای شاخص

نشان دهند .همچنین ،در ارتباط با کاالهای مصرفی و سرمایهای ،چسبندگی کمتری نسبت به سایر

به کاالهای مصرفی دارند که این امر خود تصدیقی بر تفاوت ساختار بازاری این کاالهاست .در ارتباط
با سطح قیمت کاالهای خدماتی ،انتظار بر این بود که با توجه به ساختار بازاری نزدیک به رقابت

انحصاری ،تعدیل قیمتها با سرعت بیشتری انجام شود ،اما در این مدل سرعت واکنش تعدیل قیمتی

آن کمتر از شاخص قیمت کاالهای مصرفی و سرمایهای است .در نتیجه ،به سیاستگذاران فعال در
بازار پول پیشنهاد میگردد که در اجرای سیاستهای پولی ،برای کاهش زیانهای ناشی از اجرای این

شهبد صیقالنی و تیمور رحمانی

گروهها مشاهده میشود .حتی میتوان اذعان داشت که کاالهای سرمایهای ،واکنش سریعتری نسبت

سیاستها ،وقفههای زمانی اثرگذاری را لحاظ کنند و در کنار اجرای سیاستهای پولی از سیاستهای
مکملی ،که بتوانند اثر منفی این سیاستها را کاهش دهند ،به تناسب زمان وقوع اثرهای سیاست پولی
بر اجزای  CPIاستفاده نمایند .همچنین ،برای انجام پژوهشهای آتی در زمینه بررسی چسبندگی

قیمتها میتوان از رویکردهای مدلسازی متفاوتی با آنچه در این پژوهش انجامشده ،استفاده نمود.
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Abstract
In order to implement inflation targeting policy, it is
crucial for monetary policy makers to know how prices (CPI's components)
respond to monetary policy shocks. In fact, due to market imperfections
and price stickiness, monetary shocks could bring about real effects. In this
paper, we use VAR framework and prices stickiness test to examine the
impulse response functions of CPI's components to one standard error in
liquidity (M2) by using seasonal data over the time period 1369-1390
(1990-2011). Our empirical findings show that 1) Monetary shocks have
a lagged effect on disaggregated prices and most prices respond to a
monetary shock with a considerable delay, and 2) There is a substantial
difference among CPI's components response to monetary base shocks.
Therefore, our findings imply the existence of price stickiness, but the intensity of
stickiness in CPI's components is different. On the other hand, the
difference in the market structure of production of goods and services can
explain the difference in their price responses to monetary shocks.

