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مقدمه
هرگونه سیاستی که باعث تغییر در حجم پول گردد ،سیاست پولیاند .سیاست پولی برای دست یافتن
به افزایش تولید ناخالص داخلی ،ثبات قیمتها ،رشد اقتصادی و افزایش اشتغال بکار گرفته میشود (قجر،
 .)۹40-۹42 ،99۹۹مکاتب اقتصادی مختلف دیدگاهی متفاوت راجع به اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد
ارائه کرده است .اقتصاددانان کالسیک همچون اسمیت به این عقیدهاند که پول در بلندمدت خنثی بوده،
چون تعادل اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است و در صورت عدممداخله دولت هیچ دلیلی برای پیدایش
تورم و رکود اقتصادی وجود ندارد .از دیدگاه مرکانتلیستها الزمه رشد سریع تجارت ،گردش پول بیشتر
است؛ یعنی بین عرضه پول و فعالیتهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد و در صورت ثابت بودن سایر
عوامل تولید اگر میزان عرضه پول افزایش یابد ،این کار باعث افزایش حجم فعالیت اقتصادی میگردد .از
دیدگاه این مکتب بعضیاوقات افزایش حجم پول باعث به وجود آمدن تورم نیز میگردد .فریدمن ابراز
میدارد که افزایش حجم پول تنها در کوتاهمدت بر تولید ناخالص ملی اثر میگذارد ولی در میانمدت و
بلندمدت افزایش حجم پول اثر تورمی بجا میگذارد (شریفی رنانی و همکاران .)۹۹-9۰ ،99۹۹ ،مقامات
پولی کشور ها از طریق اعمال ابزارهای چون تغییر نرخ ذخیره قانونی ،تغییر در نرخ تنزیل مجدد ،عملیات
بازار باز حجم پول را تغیر میدهند .بانکهای مرکزی جهت کاهش دادن بیکاری و یا افزایش تولید ،اقدام
به سیاست پولی انبساطی در بازار میکند .درواقع افزایش حجم پول با کاهش نرخ بهره باعث افزایش
هزینههای سرمایهگذاری و به دنبال آن افزایش تقاضای کل و درنتیجه باعث افزایش درآمد ملی و کاهش
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بیکاری میشود؛ و برعکس زمانی که در جامعه تورم وجود داشته باشد ،در این صورت مقامات پولی حجم
پول را در جامعه کاهش میدهد .کاهش حجم پول با افزایش نرخ بهره باعث کاهش هزینه سرمایهگذاری
شده و درنتیجه باعث کاهش تولید ملی میگردد (یداهلل زاده طبری؛ زارع نژاد.)۹۹9 ،99۹4 ،
در این پژوهش ،با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری به تبیین مسئله که آیا بین سیاست پولی و
رشد اقتصادی در افغانستان رابطه معنیدار وجود دارد یا خیر؟ میپردازیم و متغیرهای مورداستفاده در مطالعه
حاضر عبارتاند از حجم پول ،تولید ناخالص داخلی ،صادرات ،نیروی کار و تشکیل سرمایه ناخالص میباشند.
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری
بوده و سعی بر این است تا اثرات هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی افغانستان مورد ارزیابی
قرار گیرند .دوره مطالعه در این تحقیق بین سالهای  99۹9-9910بوده و برای تخمین معادله از دادههای
فصلی استفادهشده است .دادههای نیروی کار ،تشکیل سرمایه ناخالص ،تولید ناخالص داخلی ،صادرات و
حجم پول از بانک جهانی ،بانک مرکزی افغانستان ،اداره آمار افغانستان جمعآوری شده است .درکل در این
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تحقیق دنبال یافتن پاسخ سؤال زیر هستیم .آیا بین سیاست پولی و رشد اقتصادی در افغانستان رابطه
معنیدار وجود دارد یا خیر؟
مروری بر مطالعات گذشته
در رابطه به موضوع ،نقش سیاست پولی روی رشد اقتصادی پژوهشهای زیادی در جهان صورت
گرفته اما بررسی این موضوع در افغانستان تا هنوز مورد بررسی قرار نگرفتهاند .در اینجا به تعدادی از
پژوهشهای که با موضوع این مقاله ارتباط نزدیکتری دارند ،به ذکر آنها اکتفا میکنیم.
تقی زاده و همکاران ( ،)9910بررسی کردهاند که هرچند وظیفه اصلی نهاد سیاستگذاری پولی
کنترل سطح عمومی قیمتها است ،اما باال نگهداشتن سطح فعالیتهای اقتصادی ،از دیگر وظایف آنها
به شمار میرود .لذا طراحی مناسب سیاست پولی نیازمند استفاده از شاخصهای مناسب جهت بررسی
وضعیت پولی است که دربردارنده جریانهای مختلف اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد باشد( .عرفانی و
همکار.)۹۰-۹9 ،9912 ،
دادگر؛ نظری ،)9914( ،تحقیق را ذیل عنوان تحلیل نقش سیاستهای پولی بانک مرکزی در اقتصاد
ملی انجام داده است .وی در تحقیقش با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،تورم ،نقدینگی ،قیمت
نفت و مخارج دولت و با بهکارگیری روش ( )VECMبه این نتیجه رسیده است که سیاست پولی باوجود
نوسانات مختلف ،در مقایسه باسیاست مالی تأثیر معنیدار بر تولید ملی نداشته است.
عالی نژاد ،)9914( ،تحقیقی را ذیل عنوان بررسی تأثیر سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران طی

داشته ،متغیر نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی ،متغیر نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد تولید ناخالص
داخلی حقیقی داشته ،متغیر تورم و پایه پولی تأثیر منفی طی دوره ذکرشده روی رشد تولید ناخالص داخلی
گذاشتهاند.
تحقیقی توسط دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و فائزه مشهد کارشناس
ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال  9919ذیل عنوان سیاستهای پولی و تأثیر آن بر رشد
اقتصادی؛ با تأکید بر نرخ سود بانکی در ایران صورت گرفتهاند .نتایج بهدستآمده از تحقیق طوری است
که پدیدهای سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرایند رشد اقتصادی را مختل میکند.
رستمی ،)991۰( ،تحقیقی را ذیل عنوان تأثیر سیاستهای پولی بر تولید حقیقی اقتصاد ایران؛ با
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رویکرد انتظارات عقالئی طی دوره زمانی  990۰-99۹۰انجام داده است .نتایج بهدستآمده از تحقیق طوری
است که سیاستهای پولی در طول دوره مطالعه بر رشد اقتصادی ایران مؤثر بودهاند.
بهرامی و سادات قریشی ،)991۰( ،تحقیقی را ذیل عنوان تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با
استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی ( )DSGEانجام داده و نتایج بهدستآمده طوری است
که در صورت بروز شوک درآمدی نفتی ،سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف،
تولید غیرنفتی ،اشتغال ،نرخ تورم و حجم پول ایجاد میکند .در صورت بروز شوک فناوری ،نوسانات
متغیرهای مصرف ،اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد ،اما سناریوی هدفگذاری تورم
نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد مینماید.
لشکری ،)99۹1( ،تحقیقی را ذیل عنوان تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد
پولگرایان انجام داده و نتایج بهدستآمده طوری است که بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و
حجم پول رابطه معنیدار وجود ندارد و سیاست پولی در ایران خنثی است.
شریفی رنانی ،)99۹۹( ،تحقیقی را ذیل عنوان بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و
سطح عمومی قیمتها از طریق کانال وامدهی بانکی در ایران با استفاده از الگوی خطای تصحیح برداری
طی دوره  992۹-99۰۹انجام داده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد افزایش حجم پول ،به دلیل
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ،فقط در کوتاهمدت میزان تولید را افزایش میدهد و حتی در
بلندمدت اثرات منفی بر تولید میگذارند .ولی سطح عمومی قیمتها را در بلندمدت و کوتاهمدت افزایش
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میدهد.
نصیری ،)99۹2( ،تحقیقی را ذیل عنوان تأثیر شوک سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی با در نظر
گرفتن عرضه پول بهصورت درونزا؛ با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه توزیعی ( )ARDLطی دوره
زمانی  91۰9-۹۰۰۰انجام داده است .وی به این نتیجه رسیده است که شوکهای مثبت پولی حاصل از
تغیر حجم پول بر تولید داخلی اثر منفی دارد .بانک مرکزی میتواند با کنترل عرضه پول از طریق کاهش
شوکهای مثبت بر رشد اقتصادی اثر مطلوب گذارد.
ترحمی هرندی ،)99۹9( ،تحقیقی را ذیل عنوان تحلیل اثر سیاستهای پولی بر رشد اقتصادی انجام
داده و نتایج بهدستآمده طوری است که اثر سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی واقعی در دورههای
پنجساله بسیار کم است بهطوریکه افزایش بیست درصد حجم پول اثر ناچیز بر تولید ناخالص داخلی واقعی
میگذارد؛ اما سیاستهای مالی در دورههای یک تا پنج سال اثر بسیار زیادی بر تولید ناخالص داخلی
میگذارد.
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بوالجی و همکاران )۹۰9۹( ،تحقیق را ذیل عنوان که آیا سیاست پولی محرک رشد اقتصادی
اقتصاد نیجریه هستند یا خیر؟ طی دوره  91۰۰-۹۰۰۰و با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری انجام
داده و نتایج را که به دست آورده این است که رابطه بلندمدت بین سیاست پولی و رشد اقتصادی در نیجریه
وجود دارد.
جاوید و همکاران )۹۰9۰( ،تحقیق را ذیل عنوان تأثیر سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی طی
دوره  91۹9-۹۰۰1در پاکستان انجام داده و نتایج بهدستآمده از تحقیق طور ذیل است؛ در بلندمدت
سیاست پولی و مالی تأثیر معنی در مثبت بر رشد اقتصادی دارند.
آدیفیسو و موبوالجی )۹۰9۰( ،تحقیق را ذیل عنوان تأثیر سیاست پولی و مالی بر رشد با استفاده از
دادههای  91۰۰-۹۰۰۰در نیجریه انجام داده و نتایج بهدستآمده از تحقیق طور ذیل است؛ تأثیر سیاست
پولی بر رشد اقتصادی بیشتر از تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی است.
ابراهیم ،)۹۰۰0( ،تحقیق را ذیل عنوان اثر شوکهای سیاست پولی را بر بخش واقعی اقتصاد با
استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری در کشور مالزی انجام داده و نتایج بهدستآمده طوری ذیل است؛
بخشهای صنعت ،بیمه ،مالی ،ساختمان و خدمات تجاری واکنش بیشتری را نسبت به تغییرات نرخ بهره از
خود نشان میدهد؛ اما بخشهای کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت از خود نشان نمیدهد.
یاماک و یاکوپ )911۹( ،تحقیق را ذیل عنوان اثر پول پیشبینی نشده بر رشد اقتصادی در ترکیه
با استفاده از دادههای فصلی طی دوره  1۹۰—9110انجام داده و نتایج بهدستآمده از تحقیق این است
که؛ جز پیشبینینشده پول ،بر سطح تولید حقیقی تأثیرگذار نبوده اما جز پیشبینیشده پول ،بر سطح تولید
موسا )911۰( ،تحقیق را که ذیل عنوان اثر حجم پول در بلند روی تولید ملی ،با استفاده از دادههای
کوتاهمدت وجود دارد ولی بین حجم پول و سطح قیمتها رابطه کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد.
نظریات مکاتب اقتصادی در رابطه به سیاست پولی
اقتصاددانان کالسیک بر این عقیدهاند که در بلندمدت بدون دخالت دولت اقتصاد بهسوی تعادل و
اشتغال کامل حرکت میکند .امکان دارد که در بخشهای اقتصادی نبود رقابت ،عدم کارایی ،استفاده نادرست
از منابع و یا اتالف منابع وجود داشته باشد؛ ولی اقتصاد در مدت کوتاهی از حالت تعادل منحرف میشود
که این مدت زودگذر است؛ یعنی در کل در الگوی کالسیکها رکود مزمن و طوالنی وجود نخواهد داشت.
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فصلی در هندوستان انجام داده و نتایج بهدستآمده طور ذیل است؛ بین حجم پول و تولید ملی تنها رابطه
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حقیقی تأثیر معنیدار دارد.
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(فراهانی فرد .)4۹ ،99۹0 ،در الگوی کالسیکها حجم پول بر بخشهای واقعی اقتصاد مؤثر نبوده؛ و خنثی
بودن پول در درازمدت یکی از خصوصیتهای مهم اقتصاد کالسیک بهحساب میآید .اقتصاددانان کالسیک
برای تعیین متغیرهای اسمی ،از نظریه مقداری پول استفاده میکردند؛ و علمای چون کانتیلون ،هیوم،
ریکاردو و استوارت میل نقش برازندهای را در گسترش نظریه مقداری پول داشتند.
بر اساس نظریه مقداری پول ،تغییر حجم پول در درازمدت هیچ اثری واقعی روی اقتصاد ندارد ولی
سطح قیمتها را تغیر میدهد .همچنین بر اساس نظریه کالسیکها ،محصول در اشتغال کامل بهوسیله
تابع تولید و عملیات بازار کار رقابتی ،از قبل تعین شده است؛ چونکه حجم پول قیمت را تعین میکند .اگر
بازار پول در تعادل قرار داشته باشد ،افزایش در عرضه پول باعث میشود تا اینکه بازار از حالت تعادل خارج
شود؛ یعنی میزان عرضه بیشتر از تقاضا میشود .چون میزان محصول در بازار ثابت است ،در این صورت
تعادل در بازار وقتی به حالت اول برمیگردد که میزان قیمتها را افزایش دهد .دلیل اینکه در الگوی
کالسیکها قیمت افزایش مییابد ،این است که وقتی عرضه پول افزایش مییابد ،خانوارها و بنگاهها پول
بیشتری را ذخیره میکنند و از مانده اضافی آن برای خرید کاال و خدمات استفاده میشود؛ و طوری که
قبالً یادآور شدیم میزان عرضه کاال و خدمات در بازار از قبل در حالت تعادل قرار داشته ،در این صورت
تقاضای اضافی در بازار کاال باعث میشود قیمتها متناسب با افزایش عرضه پول ،افزایش یابد (میر
جلیلی.)۹49-۹44 ،99۹۰ ،
برعکس کالسیکها ،از دید مکتب کینز تغییر در متغیرهای اسمی مانند عرضه پول بر بخشهای

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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واقعی اقتصاد چون تولید و اشتغال مؤثر خواهد بود؛ بنابراین اگر میزان عرضه پول تغییر نماید از طریق نرخ
بهره تأثیر فراوانی را بر تولید و اشتغال بجا میگذارند .در کل برخالف کالسیکها که پول را خنثی تلقی
کرده بود ،در این نظریه برای پول نقش فعال را در نظر گرفتهاند (سپهر.)۹0 ،99۹۹ ،
اقتصاددانان کینز بر این دیدگاهاند که دولت باید از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب برای
رسیدن به اشتغال کامل ،ثبات قیمتها و رشد اقتصادی دخالت نمایند .برای مواجه با رکود و بحران ،دولت
باید مخارج خود را افزایش داده و یا اینکه مالیات را کاهش دهد که این کاهش مالیات باعث افزایش
مخارج خصوصی میگردد؛ و یا دولت باید از طریق افزایش عرضه پول ،نرخ بهره را کاهش بدهد تا بتواند
هزینه سرمایه گذاری را افزایش بدهد .همچنین برای جلوگیری از تورم ،دولت باید مخارج کل را کاهش
داده و یا اینکه میزان مالیات را افزایش داده تا بتواند میزان هزینه خصوصی را کاهش بدهد؛ و یا میزان
عرضه پول را کاهش داده تا نرخ بهره افزایش یابد که افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه اضافی خواهد
شد .کینز فرض برونزا بودن سرمایهگذاری را نپذیرفتهاند ،بلکه از دید او سرمایهگذاری درونزا بوده و
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بستگی به نرخ بهره و سود انتظاری خواهد داشت؛ و از سوی دیگر نرخ بهره بستگی به عرضه و تقاضای
پول دارند .شرط تعادلی از دیدگاه کینز سرمایهگذاری برنامهریزیشده و پسانداز برنامهریزیشده  I=Sدر
تعادل قرار داشته باشد و از سوی دیگر باید مقدار پول را که مردم میخواهند ذخیره کند برابر باعرضه پول
باشد (سلطانآبادی.)4۹-41 ،991۰ ،
وجه تمایزی که بین اقتصاد کینز و کالسیکهای جدید وجود دارد ،نوع نگرش این دو مکتب به
تقاضای پول است .از دید کالسیکهای جدید پول تنها وسیله مبادله و سنجش ارزش است و یا تقاضای
پول خاص برای انگیزه احتیاطی و معامالتی است؛ اما از دیدگاه کینز پول عالوه بر وسیله مبادله و سنجش
ارزش ،وسیله سفتهبازی نیز میباشد؛ و همچنین نئوکالسیکها در تحلیل خود نرخ بهره را لحاظ نمیکردند،
درصورتیکه کینز با واردکردن نرخ بهره در بازار پول ،تالش بر این کرد که اهمیتی به نرخ بهره بدهد .از
دیدگاه کینز نرخ بهره بر سرمایهگذاریها محدودیت خلق میکند .هرچه نرخ بهره بیشتر باشد ،تنها سرمایه-
گذاریهای انجام میشود که بازده انتظاری بیشتر داشته باشد و از سوی دیگر محدودیت در سرمایهگذاری
باعث اشتغال در اقتصاد میگردد؛ در این صورت دولت با دخالت خود کمبود سرمایهگذاریها را تأمین کند
(حسین زاده.)۹2-۹۰ ،99۹1 ،
ازجمله مکاتب که تأکید بیشتر روی پول دارد ،مکتب پولیون است .از دیدگاه این مکتب تغییرات
حجم پول در کوتاهمدت و بلندمدت متفاوت است؛ یعنی در کوتاهمدت تغیر در عرضه پول باعث تغیر در
بخشهای واقعی در اقتصاد میشود اما در بلندمدت افزایش در حجم پول صرف بر تورم اثر داشته بدون
اینکه تأثیر بر تولید بگذارد .پولگرایان هیچوقت مثل کالسیکها معتقد به خنثی بودن پول نمیباشد .از
سیاست مالی و در رده دوم پول نقش دارند (سلطانآبادی.)41-0۰ ،991۰ ،
نوسانات اقتصادی است نه معلول آن؛ اما برعکس از دیدگاه کینزینهای افراطی چون کالدور کاهش حجم
پول را معلول شرایط رکودی میداند نه علت (همان .)0۰-09 ،از دیدگاه پولیون ،اثرات سیاست پولی را
باید از طریق نرخ بهره تعقیب کرد؛ یعنی بانک مرکزی باید عرضه پول را جهت رسیدن به نرخ بهره مطلوب
کنترل نماید .به گفته این مکتب اگر بانک مرکزی عرضه پول را کنترل نماید نرخ تورم هرگز بهشدت
افزایش نخواهد کرد؛ بنابراین برای مقابله با تورمهای جدی وظیفه بانک مرکزی این است که عرضه پول
را کاهش داده تا بتواند از شدت تورم جلوگیری نماید (سپهر.)۹۰ ،99۹۹ ،
برعکس مکاتب که در فوق یادآور شدیم ،سیاست پولی از دیدگاه اسالم پدید ساختن ،حفظ ثبات و

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

از دیدگاه پولگرایان ،پول در اقتصاد نقش عمدهای را در نوسانات اقتصادی دارد و علت هرگونه
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دید این مکتب پول اهمیت بیشتری نسبت به سیاست مالی داشته ،درصورتیکه از دید کینز در رده اول
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کنترل نوسانهای پولی است .تعیین و شفاف شدن هدفهای سیاستگذار پولی باعث این امکان میشود
تا ابزارهای الزم برای کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد بهگونهای انتخاب شود که از راه و سازوکارها و
کانالهای مشخصی به بخش واقعی اثر کرده و هدفهای از قبل از تعیینشده را محقق کند؛ بنابراین
جهتگیری اصلی سازوکار اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در اقتصاد اسالمی ،پدید ساختن و کنترل
نوسانهای پولی به منظر شکلگیری بستر مناسب برای فعالیت در بخش واقعی است (فراهانی فرد و
همراهان .)1۹ ،9910 ،میتوان نظر مکاتب مختلف را در مورد پول طور ذیل خالصه کرد:

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

جدول  9مبانی نظری مکاتب اقتصادی در مورد پول و سیاستهای پولی
مکتب

اثرگذاری سیاستهای پولی

فرضهای اساسی

کالسیک

پول خنثی است و صرفاً تأثیرات خود را در بخش اسمی
اقتصاد تخلیه میکند

تعادل اشتغال کامل ،اطالعات کامل،
انعطافپذیری قیمتها ،تعدیل بسیار
سریع بازارها

کینزین

پول خنثی نیست .ولی موانع زیادی همچون دام نقدینگی
بر سر راه اثرگذاری آن وجود دارد .سیاست مالی مؤثرتر از
سیاست پولی است.

تعادل اشتغال ناقص ،اطالعات ناقص،
چسبندگی قیمتها و دستمزدها ،تعدیل
بسیار کند بازارها

پولیون

پول در کوتاهمدت خنثی نیست ولی در بلندمدت خنثی است.
باید از قاعدهی پولی در سیاستگذاریها استفاده شود.

انعطافپذیری قیمتها،
تطبیقی ،تعدیل سریع بازارها.

انتظارات

کالسیکهای
جدید

سیاستهای پولی پیشبینینشده تنها در کوتاهمدت بر
سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثر میگذارد .باید از
قاعده پولی در سیاستگذاریها استفاده شود.

انعطافپذیری قیمت ،اطالعات کامل،
انتظارات عقالیی ،تعدیل به سیر سریع
بازارها

مکتب
چرخههای
تجاری حقیقی

اثرگذاری سیاستهای پولی خنثی است ولی صرفاً تأثیرات
خود را در بخش اسمی اقتصاد تخلیه میکند .باید از قاعدهی
پولی در سیاستگذاریها استفاده شود.

انعطافپذیری قیمت ،انتظارات عقالیی،
تعدیل بسیار سریع بازارها

پول خنثی نیست و سیاستهای پولی اثرگذارند.

قیمتهای چسبنده ،اطالعات ناقص،
انتظارات عقالیی ،تعدیل کند بازارها

پول خنثی نیست .بخشهای حقیقی و پولی باهم وابستهاند
و اختالل در یک بخش بر بخشهای دیگر اثر دارد .باید از
قاعدهی پولی در سیاستگذاریها استفاده شود.

تعادل به سمت اشتغال کامل ،قیمتهای
انعطافپذیر ،تعدیل سریع بازارها

کینزینهای
جدید
اتریش

منبع( :آذری)41-0۰ ،99۹۹ ،
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عملکرد بانک مرکزی افغانستان
بانک مرکزی افغانستان در سال  9191تأسیسشده و بهعنوان یک بانک تجارتی و دولتی ایفای
وظیفه نموده است .مهمترین فعالیت این بانک در بخش تجارتی قبولی سپردههای انفرادی ،اعطای وامهای
کوتاهمدت و طویلالمدت برای بانکها ،شرکتهای تولیدی و تصدیها بود .مهمترین وظیفه آن در اوایل
تأسیس بهعنوان بانک دولتی نشر پول افغانی و حفظ ارزش آن بوده است .یکی از فعالیتهای دیگر بانک
مرکزی در اوایل اعطای قرض و تمویل پروژههای انکشافی دولت بوده است .در سال  910۰قانون جدید
پولی و بانکی با همکاری مستقیم  IMFساخته شد .قبل از سال  910۰هیچگونه قانونی برای تنظیم امور
بانکی و مشخص ساختن وظایف ،ساختار و وسایل سیاست پولی بانک مرکزی وجود نداشت .قانون جدید
بانکی بعد از تأیید پارلمان در سال  91۰0توسط رئیسجمهور توشیح شده و بر اساس این قانون بانک
مرکزی زیر نظر وزارت مالیه فعالیت میکرد و مهمترین وظایف آن ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی،
ثبات قیمتها ،تطبیق سیاستهای پولی در تطابق باسیاستهای اقتصادی و مالی دولت ،اعطایی وام به
دولت ،نشر پول ،نظارت از عملکرد بانکها ،تطبیق مقررات در رابطه به نقلوانتقال اسعار به خارج ،در
دسترس قرار دادن اسعار به دولت و نظارت از جریان اسعار در داخل و خارج کشور بود.
در دوران رژیم کمونیستی ( )91۰۹-9119بانک مرکزی کماکان وظیفهاش را بهعنوان بانک دولتی
و درعینحال یک بانک تجاری پیش برده است .بهعنوان بانک مرکزی نقش انحصاری در راستای نشر
پول و اعطای وام بدون سود به دولت و شهرداری و همچنین بهعنوان کنترلکننده انتقاالت خارجی و
تعیینکننده نرخ تبادله رسمی پول افغانی فعالیت نموده است .در خالل این مدت هیچگونه سیاست فعال

رژیم کمونیستی و به وجود آمدن حکومت اسالمی در افغانستان ( )911۹-9112جنگهای داخلی در تمام
نقاط افغانستان و بهخصوص در شهر کابل شدت گرفت و به همین علت بانک مرکزی قادر به تطبیق و
اجرای سیاستهای پولی نشد .لذا بعد از سقوط رژیم کمونیستی در افغانستان وظیفه بانک مرکزی نشر
پول برای تمویل فعالیتهای نظامی و دیگر مصارف دولتی بود (شعیبی .)9-0 ،991۰ ،بعد از سقوط حکومت
اسالمی و به وجود آمدن حکومت فعلی افغانستان ،اهداف و وظایف بانک مرکزی و همچنین ابزارهای
سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان به شرح ذیلاند:

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

بانکها طبق پالنهای طرحشده باید به سکتورهای عامه و خصوصی وام پرداخت مینمودند .بعد از سقوط
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پولی وجود نداشته و در عوض دولت برای پیشبرد عملیات بانکها پالنهای کریدیتی را طرح مینمود .این
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 -۱اهداف و وظایف بانک مرکزی

هدف عمده سیاست پولی را ثبات قیمتهای داخلی و کاهش نوسانات نرخ مبادله افغانی در برابر
اسعار تشکیل میدهد (بایانی)۹۹ ،9914 ،؛ و بر اساس ماده دوم قانون دافغانستان بانک ،وظایف اساسی
دافغانستان بانک عبارت از تأمین و حفظ ثبات قیمتهای داخلی است .سایر اهداف بانک مرکزی که تابع
اهداف اولیه آن میباشد ،عبارتاند از حمایه سیالیت (نقدینگی) ،قابلیت پرداخت دیون ،فعالیت مؤثر سیستم
مالی ثابت متکی بر اقتصاد بازار و تقویه سیستم پرداخت مصون ،سالم و مؤثر ملیاند .دافغانستان بانک با
در نظر داشت اهداف اولیهاش سیاستهای کلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دوامدار را تقویه
مینماید.
وظایف اساسی دافغانستان بانک من حیث بانک مسئول قرار آتیاند:
طرح ،اتخاذ و اجرای سیاست پولی افغانستان
طرح ،اتخاذ و اجرای سیاست ارز و ترتیبات اسعار افغانستان
نگهداری و اداره ذخایر رسمی اسعار افغانستان
چاپ ،ضرب و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان
انجام وظایف من حیث بانکدار ،مشاور و نماینده مالی دولت
صدور و یا ثبت جواز ،تنظیم و نظارت بر بانکها ،صرافان اشعار ،عرضهکنندگان خدمات پولی،
مجریان سیستم پرداخت ،عرضهکنندگان خدمات اسناد بهادار ،مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر
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اشخاص که دافغانستان بانک میتواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید.
ایجاد ،نگهداری و توسعه سیستم مؤثر و سالم جهت پرداخت و انتقال اسناد بهادار که از طرف دولت
یا دافغانستان بانک صادرشده باشد و تصفیه و تسویهحساب معامالت پرداختی و معامالت که در چنین
اسناد بهادار صورت میگیرد.
 -۲ابزار سیاست پولی

فروش اسعار :فروش اسعار هفته سه بار توسط دافغانستان بانک جهت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش
پول افغانی در مقابل اسعار صورت میگیرد که در آن بانکهای تجاری و صرافان دارای جواز قابل اعتبار
میتوانند اشتراک نماید.
لیالم اوراق بهادار :لیالم اوراق بهادار هفته یکبار توسط دافغانستان بانک جهت کنترل حجم
نقدینگی صورت میگیرد که در آن تنها بانکهای تجارتی میتوانند شرکت نمایند و اوراق بهادار به شکل
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مناقصه تکتانه لیالم میگردد .قابلذکر است که اوراق بهادار ازلحاظ مدت به پنج دسته تقسیم گردیده
است :هفتروزه ،یکماهه ،سهماهه ،ششماهه و یکساله.
ذخایر الزامی :درصدی از سپردههای مردم است که بانکها نزد بانک مرکزی میگذارند .دافغانستان
بانک ذخایر الزامی را بر عالوه تأمین اهداف احتیاطی -نظارتی به هدف اجرای سیاست پولی نیز استفاده
مینماید .در حال حاضر نسبت سپرده ذخایر الزامی در افغانستان  ۹درصد میباشد که بانکهای تجاری
مکلفاند تا  ۹درصد از مجموع سپردههایشان را نزد دافغانستان بانگ نگهداری نمایند (بایانی.)۹9 ،9914 ،
معرفی الگوی  VARو متغیرها
در این تحقیق ،برای بررسی نقش سیاست پولی روی رشد اقتصادی افغانستان از الگوی خود
رگرسیون برداری  VARاستفادهشده تا نحوه اثرپذیری رشد اقتصادی ،شوکهای وارده روی هریک از
متغیرهای توضیحی را موردبررسی قرار داده و روابط علت و معلول بین متغیرها را بهصورت بهتر مشخص
کرد .ازجمله ویژگیهای روش  VARقرار ذیلاند:
روش کار ساده داشته و محقق را درگیر فرق قائل شدن بین متغیرهای درونزا و بیرون زا نمیکند،
چون به غیر عرض از مبدأ ،متغیر روند و متغیرهای مجازی ،همه متغیرها درونزا در نظر گرفته میشود.
همچنان پیشبینیهای ارائهشده بر اساس مدل  VARبهتر از پیشبینیهای ارائهشده توسط مدلهای
معادالت همزمان است (محمد پور .)1۰-19 ،9910 ،روش خود رگرسیون برداری درواقع یک سیستم
همزمان هست که در آن تمامی متغیرها درونزا در نظر گرفته میشوند .مدل عمومی  VARبه شکل ذیل

وقتی یک الگوی خود توضیح برداری برآورد میشود ،انتظار نمیرود که تمام ضرایب برآورد شده
مربوط به وقفههای متغیر ازنظر آماری معنیدار باشند؛ اما امکان دارد بر اساس آماره آزمون  ،fدرمجموع
ضرایب معنیدار باشند .زمانی که متغیرها انباشته از مرتبه اول ) I(1بوده ولی همگرایی متقابل نیستند،
میتوان مدل  VARرا بهصورت تفاضل اول نوشت ،ولی اگر متغیرها موجود در مدل  VARهمگرایی
متقابل (هم جمع) باشند ،تفاضل گیری از این رابطه خطای تصریح را در پی خواهد داشت (آزاد،9919 ،
.)2۰-29
در الگوی  ،VARهریک از متغیرها تابعی از مقادیر گذشته از متغیرها است .در تحلیل این مدل و
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نمایش داده میشود.
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استفاده از نتایج آن ،معموالً از تجزیه واریانس و توابع واکنش استفاده میشود و توجه کمتری به معیارهای
از قبیل معنیدار بودن ضرایب با استفاده از آماره  tمیشود؛ زیرا در این مدل متغیرهای توضیحی هم خطی
شدید دارند و آماره  tنمیتواند معیار مطمئنی باشد (سوری.)1۰۹ ،9912 ،
در این تحقیق ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل خود رگرسیون برداری ( )VARبه کمک نرمافزار
 Eviewsاستفاده خواهد شد و مدل استفادهشده در این تحقیق شامل متغیرهای چون تولید ناخالص داخلی،
حجم پول ،صادرات ،نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میباشد .شکل جبری مدل بهکاررفته در
این تحقیق بهصورت ذیل است:
معادله ۹

GDP  A0  A1m  A2ex  A3 fl  A4 gcf

که در معادله باال  GDPتولید ناخالص داخلی m ،حجم پول ex ،صادرات fl ،نیروی کار و
 gcfتشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هست.
تخمین الگو
 -۱آزمون ریشه واحد دیکی-فولر

متغیرهای مانا دارای یکروند تعادلی است که در طی زمان بهطرف آن حرکت میکند .اگر متغیرهای
مدل مانا باشند آنگاه برای آنها وضعیت تعادلی وجود خواهد داشت .در غیر آن متغیرها نامانا خواهند بود.
وقتی متغیرها نامانا باشند ،ممکن است در بلندمدت یک رابطه تعادلی وجود داشته باشد که موسوم به رابطه
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هم انباشتگی است .در چنین حالتی ،یک ترکیب خطی مانا از متغیرها بهدست میآید که این ترکیب ،مانا
بوده که همان رابطه تعادلی یا هم انباشتگی است .هم انباشتگی راهحلی برای مشکل نامانایی است که
رابطه بلندمدت را بین متغیرها توصیف میکند (سوری ،9912 ،ص  9۰۹۰و ص  .)9۰09برای اطمینان از
مانایی و یا نامانایی بودن متغیرهای سری زمانی مورداستفاده در مدل از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته و
آزمون شکست ساختاری پرون استفاده میشود.
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته به روشهای مختلف محاسبه میگردد که یکی از آن روش
بر اساس معنیدار بودن هریک از عوامل جبری (مقادیر ثابت و روند) و معنیدار بودن متغیرهای وابسته با
وقفه دادهها ،برای تمام متغیرهای موجود در مدل مورد آزمون قرار میگیرد .جدول زیر نشاندهنده آزمون
دیکی فولر تعمیمیافته است.
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نتایج
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

جدول  ۹آزمون ریشه واحد دیکی فولر
مقادیر
مقادیر
مقادیر بحرانی
بحرانی 9
بحرانی 0
 9۰درصد
درصد
درصد
-9500
-۹519
-۹501
-9502
-۹51۹
-۹501
-9500
-۹519
-۹501
-9502
-۹51۹
-۹501
-9500
-۹519
-۹501

درجه
همگرایی
)I(2
)I(2
)I(2
)I(2
)I(2

آماره محاسبه
شده
-2590
-05۹۹
-050۰
-0529
-۹5۰4

متغیر
GDP
M
EX
GCF
FL

منبع :یافتههای تحقیق

طوری که در جدول باال مشاهده میشود ،قدر مطلق آماره دیکی فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی
برای کلیه متغیرها بزرگتر است ،لذا چنین نتیجهگیری میشود که تمام متغیرها پایا بوده و فرضیه

H0

مبنی بر وجود ریشه واحد متغیرهای مزبور در سطح باالیی از درجه اطمینان در تفاضل دوم مورد تأیید قرار
میگیرد.
 -۲آزمون فیلیپس پرون

با توجه به انتقادات برون از آزمون روش دیکی-فولر ،زمانی که شکستهای ساختاری در سریهای
زمانی وجود دارد ،بررسی شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون نیاز است.

مانا
مانا
)I(1
مانا
)I(1
مانا
)I(2
مانا
منبع :یافتههای تحقیق
)I(2

GDP
M
EX
GCF
FL
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)I(2

آماره محاسبه
شده
-151۰
-1520
-95۰9
-4520
-۹5۰۹

متغیر
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نتایج

درجه
همگرایی

جدول  9آزمون فیلیپس پرون
مقادیر بحرانی مقادیر بحرانی مقادیر بحرانی
 9درصد
 0درصد
 9۰درصد
-9500
-۹519
-۹501
-9500
-۹519
-۹501
-9504
-۹519
-۹501
-9504
-۹519
-۹501
-9500
-۹519
-۹501
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تعیین طول وقفه بهینه
در این بررسی با استفاده از معیارهای آکائیک ،شوارتز-بیزین ،حنان کویین و حداکثر مقدار تابع،
تعداد وقفههای بهینه متغیرها تعیین میگردد .با توجه به جدول زیر وقفه بهینه مدل ،وقفه یک هست.
جدول  4تعین طول وقفه بهینه
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

5,661230
-16,41040
-17,47218
-17.01626

5,770796
-15,75300
-16,26696
-15,26321

5,591581
-16,82829
-18,23832
-18,13065

0,000185
3,46E-14
8,46E-15
9,94E-15

NA
1188,150
105,2123
31,55024

-154,3601
509,6063
574,7922
596,7235

0
1
2
3

منبع :یافتههای تحقیق
 -۱تخمین

برای تحلیل نتایج به این نکته باید توجه کرد که در تخمین به روش  VARو بهطور اساسی ،در
برآوردهای دستگاه معادالت ،ضرایب و درصد توضیح دهندگی پارامترهای الگو اهمیت روشهای تک
معادلهای را ندارند؛ بنابراین ،از توابع عکسالعمل ضربه پاسخ (واکنش به ضربه) و تجزیه واریانس برای
تحلیلها استفاده میشود .در این الگو از نماد  GDPبرای تولید ناخالص داخلی M ،برای

حجم پولEX ،

برای صادرات GCF ،برای تشکیل سرمایه ناخالص و  FLبرای نیروی کار استفادهشده.
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ستون اول جدول ( )0معادله تخمین زدهشده برای تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد .همانطوری
که دیده میشود تولید ناخالص داخلی ،حجم پول ،صادرات و تشکیل سرمایه ناخالص تأثیر مثبت و معنیدار
روی تولید ناخالص داخلی میگذارند؛ اما نیروی کار تأثیر معنیداری منفی دارد .پس در کل به این نتیجه
میرسیم که با افزایش تزریق پول در جامعه میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز افزایش مییابد.
افزایش حجم پول در جامعه باعث رشد سرمایهگذاری و تولیدشده و میزان بیکاری را کاهش میدهد.
یکی از دالیل اینکه نیروی کار در افغانستان باعث کاهش رشد اقتصادی گردیده ،نبود نیروی کار
متخصص ،ماهر ،آموزشدیده و باصالحیت است .میدانیم که قابلیتهای نیروی کار تحت تأثیر آموزش
توسعه مییابد و آموزشهای مستمر سبب میشود که مهارتها و قدرت تولید نیروی کار ارتقا یابد .نیروی
کار که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است که در چرخه تولید پویایی و تحول
تکنولوژیک را شکل دهد و موجب افزایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود.
همینطور ستون دوم جدول ( )0معادله تخمین زدهشده برای حجم پول ،ستون سوم ،معادله تخمین
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زدهشده برای صادرات ،ستون چهارم ،معادله تخمین زدهشده برای نیروی کار و ستون پنجم ،معادله تخمین
زدهشده برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را نشان میدهد.
جدول  0برآورد مدل
GCF

FL

۰5۰۰94۰1
-۰5۰۰2۹24
959۹092
-۰59۰۰19
۰5۰9044۹
۰59949۰9
۹519۰۰0
95۹4۰0۰
-۰5۰۰۰۹۰9
۰5۰۰۰44۰
-925۹01۹
۹5۰۰۰4۹
95۰9۰۹۰۹
۰5۰۰۰99۹
919549۹
-۰5900۰۹
-۰5۰9۹۹40
۰5۹0۹019
-15۰۹۰9۹
995۰9۰۰
-۰5۰90۰۰2
۰5۰94۰49
-45۹۰4۰4
۰5۹29۰9
منبع :یافتههای تحقیق

EX

M

GDP

۰5241۹9۰
۰5۹۹4۰9
-995۹1۹2۹
-۰5۹9۹۰۹
۰51۹۹0۰۰
۹۰52900
91524۹09
۹5۰4۰۹2
-9451۹201
-95044۹۰
-9۹5۰0204
-۹5۰0990

۰5۰9۰۹49
۰519192
۰51۹۹294
9۰5۹4۹۰
۰5۰۰۰449
95491۹۰
۰5۰۰۹0۹0
-۹529۹99
-۰5۰۰4۹99
-۰59۹1۰1
۰5۰۹2994
۹50914۰

۰5149۰۰9
۹054۰42
۰509۹24۰
۹51۰۰۰۰
۰5۰۰91۰0
45490۹9
-۰50۹29۰9
-2591۰0۰
۰5۹109۹9
۹59۰۹۹0
۰5۰۹1112
۰5۰۰9۰۹

)GDP(1
t – statistics
)M(1
t – statistics
)EX(1
t – statistics
)FL(1
t – statistics
)GCF(1
t – statistics
C
t – statistics

طوری که از نتایج این تحقیق بهدستآمده ،حجم پول تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد.
متغیرهای کالن بخش کشاورزی انجام داده است به این نتیجه رسیده است ،بر عالوه که افزایش حجم
سرمایهگذاری و تولید نیز میشود .همچنین در سال  991۰تحقیق را مجتبی رستمی ذیل عنوان تأثیر
سیاست پولی بر تولید حقیقی اقتصاد ایران انجام داده است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق این است که
سیاست پولی در طول دوره مورد مطالعه ( )990۰-99۹۰بر رشد اقتصادی ایران مؤثر بودهاند .خانم رؤیا
صفری در تحقیق خود ذیل عنوان اثر سیاست پولی بر تولید و تراز تجاری به این نتیجه رسیدهاند که
سیاست پولی انبساطی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد .برعکس تحقیق را که محمد لشکری ذیل
عنوان تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پولگرایان در سال  99۹1انجام داده ،به
این نتیجه رسیده که بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معنیدار وجود ندارد
و سیاست پولی در ایران خنثی است.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

پول باعث افزایش تورم میگردد ،از سوی دیگر به دلیل تزریق پول بیشتر در جامعه باعث افزایش

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

عالوه بر این تحقیق را که خانم بابایی هوالری در سال  991۹ذیل عنوان :بررسی اثر سیاست پولی بر
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 -۲توابع واکنش حاصل از تخمین

در تحلیل عکس العمل آنی ،اثر یک انحراف معیار تکانه متغیر را روی متغیرهای دیگر بررسی می-
کنیم .بهعبارتدیگر ،اگر یک تکانه یا تغیر ناگهانی بهاندازه یک انحراف معیار در تولید ناخالص داخلی،
حجم پول ،صادرات ،تشکیل سرمایه ناخالص و نیروی کار ایجاد شود ،اثر آن بر تولید ناخالص در دورههای
بعد چگونه خواهد بود.
ستون اول جدول ( )2نشان میدهد که یک تغیر ناگهانی بهاندازه یک انحراف معیار در متغیر تولید
ناخالص داخلی ،در دوره اول باعث افزایش تولید ناخالص داخلی بهاندازه  ۰5۰22واحد ،در دوره دوم باعث
افزایش تولید ناخالص داخلی بهاندازه  ۰5۰02واحد و همینطور طی مراحل بعدی کاهش پیدا میکند.
ستون دوم جدول ( )2اثر تغیر واردشده به تولید ناخالص داخلی از طرف متغیر حجم پول است ،اگر
حجم پول بهاندازه یک انحراف معیار افزایش یابد ،در دور اول بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نمیگذارد ،در
دور دوم بهاندازه  ۰5۰۰2واحد تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد .همینطور در دوره سوم  ۰5۰99واحد
و درنتیجه دوره آخر (دوره دهم) بهاندازه  ۰5۰9واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود.
ستون سوم جدول ( )2نشان میدهد که یک تغیر ناگهانی بهاندازه یک انحراف معیار در صادرات
وارد شود ،در دور اول بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نمیگذارد ،در دور دوم بهاندازه  ۰5۰۰۹واحد ،همینطور
در دوره هفتم بهاندازه  ۰5۰4۰واحد و درنتیجه در دور دهم بهاندازه  ۰5۰۹۹واحد باعث افزایش تولید ناخالص
داخلی میشود.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

ستون چهارم جدول ( )2نشان میدهد که اگر بهاندازه یک انحراف معیار تغیر ناگهانی در نیروی کار
وارد شود ،در دور اول هیچ تأثیر بر تولید ناخالص داخلی نمیگذارد ،در دور دوم بهاندازه  ۰5۰۰۰۰واحد ،در
دور سوم بهاندازه  ۰5۰۰99واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود .از دوره هفتم به بعد اثر شوک
وارده بر متغیر نیروی کار باعث کاهش در تولید ناخالص داخلی میگردد.
ستون پنجم جدول ( )2نشان میدهد که اگر بهاندازه یک انحراف معیار تغیر ناگهانی روی متغیر
تشکیل سرمایه ناخالص وارد شود ،در دوره اول هیچ اثری روی تولید ناخالص داخلی بهجا نمیگذارد ،در
دور دوم بهاندازه  ۰5۰۰9۹واحد ،در دور سوم بهاندازه  ۰5۰۰2واحد و درنهایت در مرحله دهم بهاندازه ۰5۰۰1
واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میگردد.
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فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی ،سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

جدول  2واکنش متغیر تولید ناخالص داخلی نسبت به تکانه در سایر متغیرها
GCF

FL

EX

M

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰9۹۹4
۰5۰۰2۹۰۹
۰5۰۰۹۹1۹
۰5۰9۰۹4۰
۰5۰9۰1۰4
۰5۰9992۹
۰5۰9۰199
۰5۰9۰۹۹۹
۰5۰۰192۹

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰۰۰1۰
۰5۰۰9902
۰5۰۰994۹
۰5۰۰۰۹90
۰5۰۰۰۹9۰
-۰5۰۰۰02۹
-۰5۰۰909۰
-۰5۰۰۹01۹
-۰5۰۰9۰0۹
منبع :یافتههای تحقیق

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰۹۹۰۹
۰5۰۰۰99۹
۰5۰941۰۰
۰5۰۹444۹
۰5۰90040
۰5۰4۰۹۹0
۰5۰2۰190
۰5۰۰402۰
۰5۰۹۹49۹

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰2۰۹1
۰5۰992۹9
۰5۰92292
۰5۰۹۰1۰9
۰5۰۹4004
۰5۰۹۰949
۰5۰۹1999
۰5۰9۰429
۰5۰9۰۹99

Response of GDP
Period
GDP

۰5۰22999
۰5۰020۹4
۰5۰4۹۹۰۹
۰5۰49۰10
۰5۰90990
۰5۰9۰۹۹۹
۰5۰۹2۹42
۰5۰۹99۰0
۰5۰۹۰۰۰۰
۰5۰9۹192

9
۹
9
4
0
2
۰
۹
1
9۰

بر اساس جدول ( )۰اگر بهاندازه یک انحراف معیار شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد گردد ،در
مرحله اول بهاندازه  ۰5۰۰9۰واحد ،مرحله دوم  ۰5۰۰99واحد و همینطور در مرحله دهم بهاندازه ۰5۰۰99
واحد باعث افزایش حجم پول میگردد؛ و اگر بهاندازه یک انحراف معیار شوک بر حجم پول وارد گردد ،در
دوره اول بهاندازه  ۰5۰911واحد ،مرحله دوم بهاندازه  ۰5۰91۰واحد و در مرحله دهم بهاندازه  ۰5۰9۹واحد
باعث افزایش حجم پول میگردد .همچنین اگر شوک بهاندازه یک انحراف معیار بر صادرات وارد گردد ،در
 ۰5۰91واحد باعث افزایش حجم پول میگردد .اگر شوک بهاندازه یک انحراف معیار بر نیروی کار وارد
درنهایت در مرحله دهم بهاندازه  -۰5۰۰94واحد باعث کاهش در حجم پول میگردد؛ و درنهایت اگر بهاندازه
یک انحراف معیار شوک بر تشکیل سرمایه ناخالص وارد گردد ،در دوره اول هیچ اثری را روی حجم پول
نمیگذارند اما در دور دوم بهاندازه  -2واحد و درنتیجه در مرحله دهم بهاندازه  -۰5۰۰۰۹واحد باعث کاهش
در حجم پول میگردد.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

گردد ،در دور اول هیچ اثری را روی حجم پول نمیگذارند اما در دور دوم بهاندازه  -۰5۰۰۰92واحد و
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دوره اول هیچ تأثیر روی حجم پول نمیگذارند ،در دور دوم بهاندازه  ۰5۰۰۹۹واحد و در مرحله آخر بهاندازه
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جدول  ۰واکنش متغیر حجم پول نسبت به تکانه در سایر متغیرها
GCF

FL

EX

M

۰5۰۰۰۰۰۰
-2590
-۰5۰۰۰999
-۰5۰۰۰۹9۰
-۰5۰۰۰۹14

Response of M
Period
GDP

۰5۰۰۰۰۰۰
-۰5۰۰۰929
-۰5۰۰۰9۹۰
-۰5۰۰۰4۹1
-۰5۰۰۰209

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰۹۹۹4
۰5۰۰4044
۰5۰۰2۰۰9
۰5۰۰۹101

۰5۰9119۰
۰5۰91۰11
۰5۰9۹۹۰2
۰5۰9۰44۰
۰5۰920۹۹

۰5۰۰9۰۹۰
۰5۰۰994۹
۰5۰۰920۹
۰5۰۰9192
۰5۰۰۹۹۰۹

9
۹
9
4
0

-۰5۰۰۰۹99
-۰5۰۰۰9۹4
-۰5۰۰۰12۹
-۰5۰۰۰4۹9
-۰5۰۰99۹۹
-۰5۰۰۰0۹9
۰5۰۰9۹۰۹
-۰5۰۰۰21۰
۰5۰۰949۰
-۰5۰۰۰۹۰۹
منبع :یافتههای تحقیق

۰5۰99۰11
۰5۰999۹۹
۰5۰90۹۰۰
۰5۰9۰949
۰5۰91۰۰9

۰5۰90۰۹9
۰5۰94۹9۰
۰5۰99192
۰5۰99۰91
۰5۰9۹۰۹2

۰5۰۰۹40۹
۰5۰۰۹2۹۹
۰5۰۰۹19۹
۰5۰۰99۹4
۰5۰۰99۹4

2
۰
۹
1
9۰

 -۳تجزیهوتحلیل واریانس

در جدول شماره ( )۹ستون اول که با  S.Eنشانی شده است ،خطای پیشبینی متغیرهای مربوط را
طی دورههای مختلف نشان میدهد .چون خطا در هرسال بر اساس سالهای قبل محاسبه میشود ،طی
دوره زمانی خطای تخمین افزایش مییابد.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

بر اساس نتایج ،در دور اول صد درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی از خود متغیر است .در دور دوم
تولید ناخالص داخلی حدود  115۹0در صد ،حجم پول حدود  ۰54۰درصد ،صادرات حدود  ۰5۰2درصد،
نیروی کار حدود  ۰5۰۰۹درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰591درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی را
توضیح میدهد .در دور سوم تولید ناخالص داخلی حدود  1۰59۹درصد ،حجم پول  952درصد ،صادرات ۰50۰
درصد ،نیروی کار  ۰5۰91درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰52درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی را
توضیح میدهد .همینطور در دور ششم تولید ناخالص داخلی  ۰۰54۰درصد ،حجم پول  ۹59درصد ،صادرات
 9۹درصد ،نیروی کار  ۰5۰۹درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۹درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی را
توضیح میدهد .در دور هشتم تولید ناخالص داخلی  005۹۹درصد ،حجم پول  99504درصد ،صادرات 9۰599
درصد ،نیروی کار  ۰5۰۹4درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۹5۹۰درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی را
توضیح میدهد؛ و درنهایت در دور دهم تولید ناخالص داخلی  92501درصد ،حجم پول  99504درصد،
صادرات  4159درصد ،نیروی کار  ۰5۰29درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  95۹2درصد از تغییرات تولید
ناخالص داخلی را توضیح میدهد.
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جدول  ۹تجزیه واریانس متغیر تولید ناخالص داخلی
GCF

FL

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰۹۹11
۰5912121
۰5۰919۰9
۰52۰9۹۰4
۰5۰۹20۹9
959۹0۹2۹
۰5۰۹۹41۰
952092۰4
۰5۰۹۹41۰
۹5۰01124
۰5۰9114۰
۹5۹۰۰910
۰5۰۹4299
۹5۹۰9۰۰۰
۰5۰91929
۹599۹۹29
۰5۰292۰۹
95۹29۹00
منبع :یافتههای تحقیق

EX

M

GDP

S.E.

Period

۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰29204
۰50۰4011
۹5۹4۹۹14
051۰۰۹۰۹
9۹5۰000۰
۹۰541940
9۰599449
4۰540900
41519۹99

۰5۰۰۰۰۰۰
۰54۰4029
952۰۰۰۰۹
950۹۹۰2۰
051۰99۰4
۹591۹۰9۰
9۰59029۰
99504۰۹2
995۹۹049
99504941

9۰۰5۰۰۰۰
115۹020۹
1۰59۹۰۹۹
195۰9949
۹2544۰00
۰۰54۰۰۰9
225۹2۹۰4
005۹۹۹1۹
4050۰۹۰1
9250121۹

۰5۰22999
۰5۰۹۰099
۰59۰9۰۹1
۰5999۰40
۰59۹9191
۰5999۹۹9
۰594۰۰94
۰5929۹99
۰59۹4۰90
۰5۹۰۰012

9
۹
9
4
0
2
۰
۹
1
9۰

بر اساس جدول ( )1در دور اول  115۰9درصد تغییرات حجم پول از خود متغیر بوده و  ۰5۹2درصد
تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد .در دور دوم حجم پول  1۹51درصد ،تولید ناخالص داخلی  ۰59۰درصد،
صادرات  ۰52۰درصد ،نیروی کار  ۰5۰۰94درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰5۰۰۰0۹درصد از تغییرات
حجم پول را توضیح میدهد .در دور سوم تولید ناخالص داخلی  ۰541درصد ،حجم پول  1۰591درصد،
صادرات  ۹5۹1درصد ،نیروی کار  ۰5۰99درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰5۰۰91درصد از تغییرات حجم
پول را توضیح میدهند .همینطور در دور هشتم تولید ناخالص داخلی  959۰درصد ،حجم پول ۰2549
حجم پول را توضیح میدهند و درنهایت در دوره دهم تولید ناخالص داخلی  9591درصد ،حجم پول 20549
حجم پول را توضیح میدهند .همینطور بقیه متغیرها بر اساس روند فوق تجزیهوتحلیل میشوند.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

درصد ،صادرات  9۹514درصد ،نیروی کار  ۰59۰درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰5۰41درصد از تغییرات
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درصد ،صادرات  ۹۹5۹4درصد ،نیروی کار  ۰599درصد و تشکیل سرمایه ناخالص  ۰5۰۹۹درصد از تغییرات
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جدول  1تجزیه واریانس متغیر حجم پول
GCF

FL

۰5۰۰۰۰۰۰ ۰5۰۰۰۰۰۰
۰5۰۰94۰0 ۰5۰۰۰0۹0
۰5۰99۹4۰ ۰5۰۰919۰
۰5۰۹09۹2 ۰5۰۰4400
۰5۰49۹09 ۰5۰۰۹۹22
۰5۰200۰1 ۰5۰990۰1
۰5۰1991۰ ۰5۰۹۰۹09
۰59919۹0 ۰5۰۹۹4۹۹
۰594194۰ ۰5۰9۹942
۰59۰1009 ۰5۰41۰10
منبع :یافتههای تحقیق

EX

M

GDP

S.E.

Period

۰5۰۰۰۰۰۰
۰52۰۹۹۰0
۹5۹10919
45۹4۹۰12
۹5۹0۹2۹۰
9۹54۰۹۰۰
9۰59۹۹9۰
۹۹5۹4۰4۹
۹۰50۰0۰۰
9۹514900

115۰9۹9۹
1۹514209
1۰591049
14541۰42
1۰51۹2۰9
۹252۰1۰9
۹95۰9499
۰2549۰99
۰۰5144۹۰
20549۰0۹

۰5۹292۰2
۰59۰9۹29
۰5410014
۰529۰9۰۰
۰5۰21۹0۹
۰51۰11۰۰
95۰42۰۰9
959۰4049
95۹1۹۰۹9
95911۹۹9

۰5۰91192
۰5۰۹۰۰92
۰5۰9902۰
۰5۰9۹4۹9
۰5۰4۹194
۰5۰4۰9۰4
۰5۰09912
۰5۰00۹۹4
۰5۰014۹۰
۰5۰29201

9
۹
9
4
0
2
۰
۹
1
9۰

جمعبندی نتایج
در این پژوهش ،اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی افغانستان با استفاده از روش خود رگرسیون
برداری ( )VARطی دوره زمانی  99۹9-9910بهصورت فصلی مورد بررسی قرارگرفتهاند .متغیرهای
استفادهشده در این تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی ،حجم پول ،صادرات ،نیروی کار و تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص داخلی هست .نتایج که از این تحقیق بهدستآمده است؛ طی چهار مرحله زیر بهصورت
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خالصه یادآور میشویم:
در مرحله اول نتایج که از آزمون ریشه واحد بهدستآمده طوری است که متغیرهای تولید ناخالص
داخلی ،حجم پول ،صادرات ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار با استفاده از آزمون دیکی-فولر
تعمیمیافته و آزمون فیلیپس پرون ،در سطح  9درصد 0 ،درصد و  9۰درصد مانا است.
مرحله دوم؛ نتایج بهدستآمده از تخمین مدل این است که تولید ناخالص داخلی ،صادرات ،تشکیل
سرمایه ناخالص ،حجم پول تأثیر معنیدار مثبت روی رشد داشته اما نیروی کار تأثیر معنیدار عکسدارند.
یکی از دالیل اینکه نیروی کار تأثیر عکس گذاشته ،نبود نیروی کار متخصص ،آموزشدیده ،ماهر و
باصالحیت در افغانستان است.
مرحله سوم؛ نتایج بهدستآمده از واکنش به ضربه طوری است که اگر بهاندازه یک انحراف معیار
شوک روی تولید ناخالص داخلی وارد شود ،در دوره اول بهاندازه  ۰5۰22واحد ،دوره دوم  ۰5۰02واحد ،دوره
سوم  ۰5۰4۹واحد و درنهایت در مرحله دهم بهاندازه  ۰5۰9۹واحد تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد.
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همچنین اگر بهاندازه یک انحراف معیار روی متغیر حجم پول شوک وارد شود ،روی تولید ناخالص داخلی
در دوره اول هیچ تأثیر نداشته ،دور دوم  ۰5۰۰2واحد ،دور سوم  ۰5۰99واحد و در دور دهم بهاندازه ۰5۰9
واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .شوک واردشده روی متغیر صادرات ،در مرحله اول هیچ
تأثیری روی تولید ناخالص داخلی نداشته ،در مرحله دوم  ۰5۰۰۹۹واحد ،مرحله سوم  ۰5۰۰۰9و در مرحله
دهم بهاندازه  ۰5۰۹۹واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود .اثر شوک وارده روی متغیر نیروی
کار در مرحله اول هیچ تأثیری را روی تولید ناخالص داخلی نمیگذارد .در مرحله دوم  ۰5۰۰۰۰1واحد ،در
دور سوم  ۰5۰۰99واحد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده و درنهایت در مرحله دهم بهاندازه -۰5۰۰9۰
واحد باعث کاهش در تولید ناخالص داخلی میگردد .درنتیجه اگر یک واحد انحراف معیار شوک روی متغیر
تشکیل سرمایه ناخالص وارد شود ،در مرحله اول هیچ تأثیری بر تولید ناخالص داخلی نداشته ،مرحله دوم
بهاندازه  ۰5۰۰9۹واحد ،مرحله سوم  ۰5۰۰2۹واحد و درنهایت مرحله دهم بهاندازه  ۰5۰۰19واحد باعث
افزایش در تولید ناخالص داخلی شدهاند.
مرحله چهارم؛ بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیه واریانس ،در دور اول خود تولید ناخالص داخلی
 9۰۰درصد تأثیر داشته و بقیه متغیرها هیچ تأثیری نداشتهاند؛ و درنهایت در مرحله آخر تولید ناخالص داخلی
 92501درصد ،حجم پول  99504درصد ،صادرات  41509درصد ،نیروی کار  ۰5۰2درصد و تشکیل سرمایه
ناخالص  95۹2درصد روی رشد تأثیرگذارند .در مرحله دهم بیشترین تأثیر را روی رشد ،صادرات دارد .با
استفاده از نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود ،مقامات نکات ذیل را در برنامههای سیاستگذاری در نظر
بگیرند.
پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد .ثانیاً؛ سیاست-
داشته باشد.
طوری که از نتایج این تحقیق بهدستآمده است ،نیروی کار در افغانستان بهجای اینکه تأثیر مثبت
روی رشد بگذارد ،تأثیر عکس گذاشته است که یکی از دالیل آن میتواند نبود نیروی کار متخصص ،کارا،
آموزشدیده ،ماهر و باصالحیت باشد .لذا سیاستگذاران و دولتمردان ،توجه الزم را درزمینهٔ باال بردن
آموزش نیروی کار و آشنایی کامل نیروی کار با فناوریهای جدید داشته باشد.
همچنان که از نتایج تحقیق بهدستآمده است ،بین صادرات و تولید ناخالص داخلی رابطه معنیدار
مثبت وجود دارد .لذا مسئولین زی ربط توجه الزم را درزمینهٔ بهکارگیری فناوریهای جدید و ایجاد
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نهادهای توسعهای داشته باشد .از سوی دیگر اقدامات الزم را زمینه باال بردن رقابتپذیری کاالهای
صادراتی انجام دهند تا اینکه بتواند ازلحاظ کمی و کیفی با کاالهای مشابه خود در بازارهای جهانی رقابت
کند.
طوری که از نتایج تحقیق بهدستآمده است ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تأثیر معنیدار
مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد .لذا پیشنهاد میشود اینکه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی
دقت الزم را در تأمین دستگاهها و لوازم موردنیاز جهت کار و فعالیت به خرج دهند .هر مقدار که مسئولین
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توجه بیشتر در انجام خرید این وسایل نمایند ،به همان اندازه میزان بازدهی را افزایش میدهند.
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