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Abstract
Banking industry, as one of the important financial intermediation industries in Iran’s
economy, faces the critical challenge of delayed loans. The existence of delayed loans
decreases banks liquidity resources and their lending power. As a result, in recent years,
Iranian banks have tired to change their asset portfolio from business loans to interbank loans
to confront with their credit risk. Because of the strong relation between banking industry and
other economic sectors in Iran, I try to analyze the reaction of macroeconomic variables (such
as production and inflation) and banking variables to the shocks of delayed loans. To do so, I
use annual statistics of the economic variables between 1981 to 2013 as well as calibration
and Bayesian model to extract the value of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE)
parameters. Results show that the theoretic model is compatible with the economic realities.
In the other, words investment and production decrease and inflation increases as delayed
loans increase. Alternatively, investment and production increase and inflation decreases by
increasing interbank loans.

Keywords: Dynamic stochastic general equilibrium method, Nonperforming loan, credit to
other banks.
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چکیده 
ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات ،به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری میییابیدو در نتیجیه
میتواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند .صنعت بانکداری ایران ،مهمترین واسطۀ مالی است کیه بیا چیالش
مطالبات معوق ،مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیالت بانکها در سالهای اخیر بهدلیل افزایش ریسک اعتباری ،تسیهیالت
اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است .در این مقاله با توجه به ارتباط گستردۀ شبکۀ بانکی با بخیشهیای
کالن اقتصاد کشور ،با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهرهگیری از آمار ساالنۀ اقتصاد ایران
در دورۀ  ، 4930-4931به بررسی واکنش متغیرهای کالن اقتصیادی (نظییر تولیید و تیورم)و متغیرهیای بیانکی بیه ایین دو
متغیر(شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکۀ بانکی) بهعنیوان شیوک مصیار

پرداختیه شید .نتیای

حاصل از بررسی آثارشوکهای مورد بررسی ،نشان داد با افزایش مطالبات معوق ،سرمایهگذاری و تولیید کیاهش ،تیورم
افزایش مییابدوبا افزایش مطالبات از شبکۀ بانکی ،سرمایهگذاری و تولید افزایش و تورم کاهش مییابد.
واژههایکلیدی :مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،مانده مطالبات معوق ،مطالبات از شبکۀبانکی
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مقدمه 

مطالبات معوق وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان بیه

شواهد تاریخی نشان می دهد اصوالً بانکها یکی از

رکود اقتصیادی اشیاره کیرد .رکیود اقتصیادی بیهدلییل

دالییییل بیییروز بحیییرانهیییای اقتصیییادی بیییه شیییمار

کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمد ،بر قیدرت وام-

می روند.بانک ها نیز همانند هیر بنگیاه اقتصیادی ممکین

گیرنییدگان در بازپرداخییت وامهااثرمنفیداشییته اسییت .از

است بهصورت انفرادی یا گروهی بیا مشیکل میدیریت،

سوی دیگر تحریمهای بینالمللی نییز بیا افیزایش هزینیۀ

سوءاستفاده و یا ورشکستگی مواجه شیوند؛ امیا بایید در

بخییش تولییید ،تییوان تولیییدکننییدگان را در بازپرداخییت

نظر داشت تیأثیر ورشکسیتگی بانیکهیا بسییار فراتیر از

وامهیییا کیییاهش داده اسیییت؛همچنین عیییواملی نظییییر

ورشکستگی بنگاه های تجاری اسیت؛زیرا ورشکسیتگی

توجیهناپذیری طرحها و بررسیهای کارشناسی با دقیت

بانک ها حداقل با دو اثر بزرگ بیر بدنیۀ اقتصیاد همیراه

اندک در شبکۀ بانکی نیز مزید بر علت شدهاند .بنابراین

است :از یک سو سیهامداران ،سیرمایۀ خیود و از سیوی

شبکۀ بانکی کشور در سالهای اخییر بیا افیزایش مانیده

دیگر سیررده گیذاران پیا انیدازهای خیود را از دسیت

مطالبییات معییوق مواجییه شییده اسییت.بانکهییا نیییز بییرای

خواهند داد .بهطور معمول اینگونه بحرانها ،در بخیش

کاهش ریسک اعتباری از ییک سیو و بیهدلییل کیاهش

بانکی ،مشابه آنچه سالهای  1002-1008مشاهده شید،

منابآ از سوی دیگر ،ضمن کیاهش عرضیۀ اعتبیارات بیه

با ظهور مشکل در یک یا چند بانک ،شروع و با سرایت

بخش غیر بانکی ،عرضیۀ اعتبیارات بیه بخیش بیانکی را

سییریآ آن بییه دیگییر بانییکهییا و تحییت تییأثیر قییرار دادن

افیزایش دادهانیید.در اییین مقالییه سییعی میییشییود شییوک

بازارهای مالی ،کل اقتصاد را نیز بسرعت متأثر میکنید.

افییزایش مانییدۀ مطالبییات معییوق ،عرضییۀ اعتبییارات و

افزایش اعطیای اعتبیارات بیه بخیش خصوصیی و رشید

مطالبات به شبکۀ بیانکی ،بیر متغیرهیای بیانکی و کیالن

حجییم اعتبییارات ،ممکیین اسییت بییروز بحییران در بخییش

نظیر تولید و تورم ،بررسی شیود .در بخیش دوم ،مبیانی

بییانکی ناشییی از افییزایش مطالبییات معییوق را بییا احتمییال

نظییری مییرتبط بییا شییوک مصییار

و دربخییش سییوم،

بیشتری همراه کنید .افیزایش تسیهیالت اعطیایی ممکین

مطالعات تجربی مرتبط با آن بیان خواهید شید .تصیری

است با افزایش مانیده مطالبیات معیوق همیراه باشید.این

مدل ،در بخش چهارم و حل مدل ،در بخش پنجم بییان

موضوع ممکن است بانیکهیا را بیهدلییل بلوکیهکیردن

خواهییید شییید.در بخیییش ششیییم و هفیییتم بیییه ترتییی ،

منییابآ آنهییا ،بییا افییزایش ریسییک اعتبییاری ،کییاهش

کالیبراسیون و برآورد پارامترهای مدل بیان شیده اسیت.

سودآوری و افزایش ریسک نقدینگی مواجه کند[.]4

نتیجهگیری نیز در بخش هشتم بیان شده است.

اگرچییه شییبکۀ بییانکی کشییور ،بحییران بییانکی یییا
ورشستگی را بهوضوح تجربه نکرده است ،در سالهیای

مبانینظری 

اخیر با افزایش مطالبات معیوق همیراه بیوده اسیت؛ بیه-

ایجاد بحیران در سیسیتم بیانکی بیه علیت بازنگشیتن

طوریکه در دورۀ  4981-4931بهطور متوسط بیا رشید

مطالبیییات و وابسیییتگی گسیییتردۀ فعالییییتهیییای سیییایر

 2/9درصدی مواجیه بیوده اسیت[ .]1ادامیۀ ایین رونید،

بخشهای اقتصیادی بیه بانیکهیابرای تجهییز منیابآ ،بیه

بانییکهییا را بییا مخییاطرۀ ورشکسییتگی و بحییران بییانکی

سرعت به بخش واقعی اقتصاد ،تسری مییابد و درنتیجه

مواجییه خواهیید کییرد .دالیییل متعییددی بییرای افییزایش

میتواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجیه کنید.

مدلسازی شوک مصار
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بییه همییین علییت ،مییدلسییازی بازنگشییتن اعتبییارات و

احتمال بازپرداخت وام به چه میزان اسیت ،امیا بانیک از

چگونگی ایجاد بحران ناشیی از آن اهمییت دارد .میدل

مییییزان بیییازده سیییرمایهگیییذاری مشیییتریان و احتمیییال

منکیو اولین مطالعهای اسیت کیه بیه میدلسیازی بحیران

بازپرداخت وام توسط آنها اطالعی ندارد .در این میدل

بییانکی از منظییر بازپرداخییت نشییدن تسییهیالت اعطییایی

شیده اسیت بانیک،دو نیوع داراییی دارد :داراییی

پرداختییه اسییت .در اییین مییدل فییر

فر

شییده اسییت ،بییین

دارای ریس یک و دارایییی بییدون ریسییک .میییزان بییازده

اعتبارگیرنییدگان و بانییک درمییورد تییوان بازپرداخییت

دارایی بدون ریسک و نرخ بهرۀ وام و همچنین میانگین

مشتریان ،عدم تقارن اطالعات وجود دارد.

احتمییال بازپرداخییت وام بییرای بانییک مشییخص اسییت.

بر اساس این مدل ،اعتبارگیرندگان برای تأمین مالی

اعتبییارگیرنییدگان زمییانی بییه اسییتقرا

از بانییک تمایییل

سرمایه از بانک ،وام دریافت میکننید .اعتبارگیرنیدگان

دارند که حاصل ضرب احتمیال بازپرداخیت وام و نیرخ

میدانند سرمایهگیذاری آنهیا چیه مقیدار بیازده دارد و

بهرۀ وام از نرخ بازده سرمایهگذاری ،کمتر باشد.

شکل()1احتمالبازپرداختوبازدهسرمایهگذاری] [8

صعودی دارد ،نشیاندهندۀوضیعیتی

اعتبارگیرنییدگانی کییه احتمییال بازپرداخییت آنهییا زیییاد

منحنی که شی

گیرندگان می توانند درخواست دریافیت

است ،نمی توانند وام دریافت کنند .ارزش میورد انتظیار

وام کنند .کسانی که وام دریافت میکنند ،در ناحیۀ Aو

بازپرداخیییت وام ،معیییادل حاصیییلضیییرب احتمیییال

 Bقییرار دارنیید و کسییانی کییه وام دریافییت نمیییکننیید،

بازپرداخیییت وام در نیییرخ بهیییرۀ وام اسیییت کیییه ایییین

درناحیۀ Cو  Dقرار دارند .سرمایهگیذاری در ناحییۀ Bو

حاصل ضرب با نرخ بازده سرمایهگذاری ،برابر اسیت؛به

اسیییت و

مییانگین احتمیال بازپرداخیتR ،

است که قر

 Dاز نظیییر اجتمیییاعی بیییرای اجیییرا مناسییی

سرمایهگذاری در ناحیۀ Aو  Cاز نظر اجتمیاعی مناسی
نیست .افزایش در نیرخ بهیرۀ وام ،باعیا کیاهش سیط

عبارت دیگر اگر 

نییرخ بییازده سییرمایهگییذاری و  احتمییال بازپرداخییت

باشد ،آنگاه .  r  

Aمیشود که کیاهش در مقیدار سیرمایهگیذاریرا نشیان

از سییوی دیگییر ،میییانگین احتمییال بازپرداخییت 

است .فضای  Bنییز

معادل میانگین شرطی احتمال بازپرداخت وام ،مشیروط

کییاهش مییییابیید .هییمزمییان بییا افییزایش نییرخ بهییرۀ وام،

به بزرگتربودن بازده سرمایهگیذاری از حاصیلضیرب

می دهدکه از نظر اجتماعی نامناس
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احتمال بازپرداخت در نرخ بهره است .مییانگین احتمیال

ریسک باشد ،آنگاه بانک سعی مییکنید داراییی بیدون

بازپرداخییت ،تییابآ یکنواخییت کاهنییده از نییرخ بهییرۀ وام

ریسک بیشتری در مقایسه با دارایی ریسیکی نگهیداری

نیسییت؛ بنییابراین چییون اعتبارگیرنییدگان بییا احتمییال بییاز

کند .در این وضعیت،بانک سعی مییکنید نیرخ سیودی

پرداخت زیاد ،به دریافت وام با نیرخ بهیرۀ زییاد تماییل

کیه بیرای سیررده تعییین مییکنید ،کمتیر از سیط نیرخ

ندارند ،میانگین احتمال بازپرداخت با افزایش نرخ بهیره

سییودی باشیید کییه در آن سییط  ،صییرفاً دارایییی بییدون

کاهش میییابید .در ایین وضیعیت ،فروپاشیی میالی رخ

ریسک نگهداری میکند .اما اگیر نیرخ سیودی کیه در

میدهد و بانک ورشکست میشود].[3

وضعیت رقابتی تعیین می شود و نرخ سیودی کیه بانیک

همچنین ممکن است شوک مصار ،با شوک منابآ

تعیین میکند ،برابر باشیند ،آنگیاه نیرخ سیود سیررده در

بانییک همییراه باشیید .در همییین بییاره هلمیین و همکییاران

نقطییهای تعیییین میییشییود کییه بانییک در دارایییی بییدون

( )1000مییدلی را طراحییی کردنیید کییه بییر اسییاس آن،

ریسک ،سرمایهگذاری میکند.

بیتناسبی در منابآ و مصار  ،بانک را با بحیران مواجیه

به عبیارت دیگیر افیزایش نیرخ سیود سیررده باعیا

شیده

میییشییودبانک منییابآ بیشییتری جییذب کنیید و قییدرت

اسییت بانییک دو نییوع دارایی(مصییار ) دارد؛ دارایییی

اعتبار دهی آن افیزایش یابید .در ایین میدل فیر

شیده

ریسکی که مشتمل بر اعتبارات اعطایی اسیت و داراییی

اسییت بییین اعتبییارگیرنییدگان و بانییک ،در مییورد تییوان

بدون ریسک ،که مشتمل بر سرمایهگیذاریهیای بانیک

اعتبارگیرندگان در بازپرداخیت اعتبیارات ،عیدم تقیارن

می کند .بر اساس مدل هلمین و همکیاران ،فیر

است و بانک از مصار

خیود ،درآمید بهیرهای کسی

اطالعات وجود دارد .از یک سیو بیهدلییل وجیود عیدم

میییکنیید .همچنییین بانییک دو نییوع بییدهی(منابآ) دارد:

تقارن اطالعات و از سوی دیگر بهدلیل وجیود مخیاطرۀ

سررده و سرمایۀ بانک .بانک برای دریافت سیررده بایید

اخالقی ،این موضوع میتوانید باعیا افیزایش مطالبیات

به مشتریان نرخ سود برردازد و بیه همیین دلییل بیا هزینیۀ

معوق شود؛ درنتیجیه اگیر سیرمایۀ کیافی بیرای پوشیش

بهرهای مواجه است.

ریسک ناشی از اعطای اعتبیارات وجیود نداشیته باشید،

سرمایۀ بانک ،نقش محافظت از بانیک را در مقابیل

بانک ورشکسته خواهد شد؛ همچنین بیه ایین دلییل کیه

بحران بانکی نظیر افزایش ناگهانی در مطالبات معیوق و

بانک ،منابآ خود را در داراییی بیا نقدشیوندگی انیدک

خروج ناگهانی سررده ،ایفا میکند .در این میدل فیر

(اعتبییارات اعطییایی) صییر

شده است بازده دارایی بیدون ریسیک ،بیشیتر از هزینیۀ

برداشت ناگهیانی سیرردههیا و ناکیافی بیودن داراییی بیا

فرصت سرمایه گذاری در آن است .سود خیالص بانیک

نقدشوندگی زیاد ،بانک در معر

خطر هجیوم بیانکی

از کسر درآمد بهرهای از هزینۀ بهرهای بهدست میآیید.

قرار خواهد گرفت؛ بنابراین نگهداری سرمایه و داراییی

شیود بانیکهیا در وضیعیتی رقیابتی فعالییت

با نقدشوندگی زیاد بیه انیدازۀ کیافی ،مییتوانید میانآ از

اگر فیر

می کنند ،آنگاه سعی میکنند نیرخ سیود بیشیتری بیرای

ورشکستگی بانک شود ].[8

سررده تعیین کنند تا اینکه منابآ بیشتری جذب شود.



اگر درآمد بهرهای بانک ناشی از سرمایهگیذاری در



دارایی ریسکی ،کمتر از بازده مورد انتظار دارایی بدون



کییرده اسییت ،در صییورت

مدلسازی شوک مصار

پیشینۀتجربیپژوهش 
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این مقاله نشان میدهید احتمیال قصیور در بنگیاههیا ،بیا

زیلبرمن و تایلر( ،)1041نقش ذخیرۀ مطالبات معوق

افییزایش نسییبت اهرمییی بنگییاه و سییط نااطمینییانی در

را در ایجیاد سیییکل تجییاری در چیارچوب مییدل تعییادل

اقتصاد ،افزایش می یابد .همزمان با افزایش نسبت اهرمی

عمومی پویای تصادفی برای کشور انگلستان مدلسازی

در بنگاهها ،متغیرهای مصر  ،تولیید و سیرمایه کیاهش

کرده اند .نتیای بررسیی میدل نشیان میی دهید وضیعیت

می یابد .بنابراین با وجود افزایش سط عرضۀ اعتبارات،

گذشتهنگر ذخیرۀ مطالبات معوق به عنوان شیتابدهنیدۀ

نسبت بزرگی از آنها به مطالبات معوق تبدیل میشیود.

مالی عمل می کند و قیمتها و متغیرهای اقتصیاد کیالن

نتیجییۀ اییین امییر ،کییاهش سییط محصییول ،عرضییۀ وام و

بیثبات میشوند .وضعیت آیندهنگر مطالبات معوق کیه

مصر

همزمان با افزایش نااطمینانی است ].[40برزینا و

برای پوشش زیان آتیی در نظیر گرفتیه مییشیود ،رفتیار

کوالسا ( )1041با استفاده از روش تعادل عمومی پویای

ادوار تجاری با قیمتها و تولید دارد]. [49

تصادفی و بهره گیری از روش بیزین و آزمیون دو میدل

بنز و همکاران()1041مدل جدیدی را با عنوان می

شتاب دهندۀ مالی و قید وثیقه ،اثر اصطکاک مالی را بیر

میید 4در چییارچوب مییدلهییای تعییادل عمییومی پویییای

متغیرهای کالن کشور امریکا بررسیی کیرده انید .نتیای

تصادفی برای کشور امریکا ،بهمنظور بررسی آثیارواقعی

حاصل از برآورد مدلهیا نشیان مییدهید میدلی کیه بیر

افزایش ناگهانی در عرضۀ اعتبارات ساختهاند.

اساس شتابدهندۀ مالی بنا شده است ،در مقایسه با مدل

خال

بر اساس نتای مدل ،عرضۀ اعتبیارات ،باعیا رونی

بییر اسییاس قییید وثیقییه ،بییا دادههییای واقعییی ،سییازگاری

اقتصادی میشود ،اما بسط و گسیترش عرضیۀ اعتبیارات

بیشتری دارد .هر دو مدل بخوبی نقش بخش میالی را در

ریسکی ممکن استترازنامۀ بانکها را با مخیاطره مواجیه

دیگیر،

کند و موج

ایجاد سیکل تجاری مشخص میکنند .از طیر

بحران مالی شیود .در نتیجیه بانیکهیا در

این دو مدل بیان میکننید شیتاب میالی بیهتنهیایی بیرای

واکنش به افزایش قصور در بازار اعتبارات ،حاشیۀ سیود

توضی بحران مالی  1002کافی نیست؛ اما عاملی اسیت

بانکی را افزایش و عرضۀ اعتبارات را کاهش میدهنید؛

که میتواند بحرانهای دیگر را ایجاد کند] .[1هافسیتید

در نتیجییه تولییید ناشییی از کییاهش عرضییۀ اعتبییارات بییا

و اسیییمیت ( )1041در وضیییعیت رقابیییت انحصیییاری،

کاهش مواجه میشود .وجیود سیاسیت احتییاطی باعیا

شیییتابدهنیییدۀ میییالی را بیییهصیییورت نیییرخ قصیییور در

میشود بانکهیا بیهدلییل رعاییت مقیررات احتییاطی بیا

بازپرداخت وام توسط تولید کنندگان در سیسیتم بیانکی

ریسک کمتری مواجه شوند و در صورت مواجیه شیدن

بررسی کردهاند .یافته های این مقاله نشان میدهد وجود

با ریسک زیاد در اعتبارات اعطیایی ،عرضیۀاعتبارات را

سیستم بانکی ،اثر شوک های مختلی

را کیه از اقتصیاد

کییاهش دهنیید] .[9پسییران و اکسییو ()1049چییارچوبی

کیالن وارد مییشییود ،کیاهش مییدهیید؛ امیا بیدون اثییر

نظری برای بررسی ارتباط بیین شیوک اعتبیاری ،قصیور

نمی کند .دوم اینکه شیوکهیایی کیه از سیسیتم بیانکی

در بازپرداخت اعتبارات در بخش بنگیاه و بییثبیاتی در

آغاز میشوند ،ممکن است هیم در طیر

تقاضیا بیرای

بخش بانکی و همچنین بررسی اثر شوکهیای اعتبیاری

منابآ (سررده برای بانک و وام بیرای بنگیاه و خیانوار) و

بر ادوار تجاری کشور امریکا ارائه کردهانید .یافتیههیای

عرضییه (عرضییۀ وام توسییط بانییک و

هییم در طییر
اسییتقرا

1. Map - Mod

از بانییک مرکییزی و شییبکۀ بییانکی) باعییا
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بیثباتی اقتصاد کالن شود ،اما آثار منفی شیوک طیر
تقاضییا کمتییر از آثییار منفییی شییوک طییر

تصادفی برخال

مدلهای تعیادل عمیومی محاسیباتی،1

عرضییه بییر

قابلیت بررسیی پوییایی هیای متغیرهیای میدل را در طیی

متغیرهای کالن اقتصادی نظییر سیرمایهگیذاری و تولیید

زمان دارند و بنابراین ،عیالوه بیر اینکیه قیادر بیه تجزییه

از

وتحلیییل متغیرهییای جریییانی هسییتند ،توانییایی تحلیییل

بازار بین بانکی ،کوچک است ،اما پاییدار نیسیت ،زییرا

متغیرهای انباره رانیز دارند .این مدلهیا سیعی مییکننید

بانک مرکزی به محض کاهش اعطای وام در بازار بیین

تمام متغیرهادر اقتصاد را به صورت همزمیان میدلبنیدی

بانکی ،کمبود نقدینگی بانکها را جبران میکند ].[2

کنند .بنابراین ،الگوهای تعادل عمومی پوییای تصیادفی

است .از سوی دیگیر ،آثیار منفیی شیوک اسیتقرا

دی

( )1040در مقالیۀ خیود ،چیارچوب خیردی را

بییه تبیییین همزمییان رفتییار نهادهییای اقتصییادی و

اغلیی

ارائه کرده است که در آن بخش بانکی در میدل تعیادل

چگونگی تعیین نتیجه و دستاورد کل اقتصاد بیا اسیتفاده

عمییومی پویییای تصییادفی 4وارد شییده اسییت .سییرا بییا

از این عملکردهای جدا ازهم میپردازد.

استفاده از مدل ،نقش و اهمییت رفتیار سیسیتم بیانکی و

باتوجیه بییه مزایییای آشیکار چییارچوب منسییجم اییین

شییوکهییای مییالی را در ادوار تجییاری امریکییا بررسییی

الگوهییا بییرای سیاسییتگییذاری و تحلیییل و روشهییای

کرده است .نتای بررسی نشان مییدهید وجیود سیسیتم

مناسبی که تاکنون برای تخمین این مدلها حاصل شیده

بییانکی بییهعنییوان واسییطۀ مییالی در کییاهش نوسییانات

است ،این سؤال پیش می آید که چرا تا کنون بهصورت

متغیرهای کالن اقتصادی نظیر رشد اقتصادی در مواجهه

گسیترده از اییین الگوهیا بییرای مقاصید سیاسییتگییذاری

با شوکهای پیولی ،بیانکی و تکنولیوتی تیأثیر بسیزایی

اسیییتفاده نشیییده اسیییت .مهیییمتیییرین نقیییاط ضیییع

و

دارد ].[3

محدودیت های موجود برای استفاده از مدلهای تعیادل
عمومی پویای تصادفی را میتوان بهصورت میوارد زییر

تصریحمدل 
الگوهای تعادل عمومی پویای تصیادفی ،ییک میدل
بهینه سازی اقتصادخرد است و ابزار مناسبی بیرای ایجیاد
چییارچوبی منسییجم در بحییاهییای سیاسییتگییذاری و
تحلیلییی محسییوب میییشییود و توانییایی پاسییخگویی بییه
مسائلی همچیون تغیییرات سیاختاری و پییش بینیی آثیار
تغییییرات سیاسییتی را دارد .اییین مییدلهییا میییان سییاختار
اقتصادی و پارامترهای فرم تقلیل یافته (برای بررسی اثیر
نهایی هر متغیر بر سایر متغیرها) رابطه ای ایجاد می کننید
که در سیایر الگوهیای اقتصیادکالن بیا مقییاس بیزرگ،
امکییانپییذیر نیسییت .مییدلهییای تعییادل عمییومی پویییای

خالصه کرد:
مدلسازی تعامل میان تجارت و درجۀ بیاز

 ضعبودن اقتصاد؛
 -ضع

در مدلسازی بازار کار؛

 -ضع

در مدلسازی پویاییهای تورم؛

 تعداد زیاد پارامترها و پیچیدگی حل آنها؛ هزینۀزیاد طراحی الگیو :اسیتقرار ایین میدلهیا بیهاختصاص سرمایه گذاری دستگاههای حاکمیتی نیازدارد
که ممکن است به علت کمبود بودجه از آن صر نظیر
شود.
در مییدل مییورد نظییر اییین مقالییه باتوجییهبییه اینکییه
تصمیمگیری در هیر دوره بیر تصیمیمگییری دورۀ آتیی

1. Dynamic Stochastic General
)Equilibrium(DSGE

)2. Computable General Equilibrium (CGE

مدلسازی شوک مصار

اثرگییذار اسییت و از طییر
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دیگییر چییون عامییل شییوک

در اقتصاد ،خانوار نماینیدهای وجیود دارد کیه عمیر

تصادفی در دورههای زمانی وجیود دارد ،میدل پوییا در

نامحییدود دارد .خییانوار نماینییده از مصییر

کییاالهییا و

نظر گرفتیه شیده اسیت .ایین میدل ،چیارچوب تحلیلیی

خدمات و نگهداری مانده های حقیقیی پیول ،مطلوبییت

مدل های تعادل عمومی پوییای تصیادفی را بیا توجیه بیه

کسی

میییکنیید و بییهدلیییل کییارکردن از مطلوبیییت وی

خصوصیات اقتصادی کشور صادر کنندۀ نفت گسیترش

کاسته میشود .طب مدل استاندارد نیوکینزی ،خانوارهیا

میدهد .چارچوب اصلی مدل در این مقاله با اسیتفاده از

ریسک گریز هستند و توان میدیریت سیرمایهگیذاری را

مقییاالت برزینییا و کوالسییا( ،)1041هافسییتفید و اسییمیت

ندارند؛ بنابراین سرردههای خود را به بانک میسیرارند و

( ،)1041دییی ( ،)1040طراحییی و بییا در نظییر گییرفتن

در مقابل از بانک ،نرخ سوددریافت میکنند.

شوک مصار

این خانوار ،ترجیحاتی به شکل زیردارد:

بسط داده شده است.

بخش بنگیاه نییز تفیاوتی اساسیی بیا میدلهیای پاییۀ
نیوکینزی دارد که در آن فر



) E 0 U (C t , M h t , N t

()4

t 0

شده است بنگاه ،بخشی

از هزینییۀ نیییروی کییار و سییرمایه را از محییل دریافییت

که با توجه به شکل تبعی تابآ مطلوبیت ،ارزش حال

بییا توجییه بییه نیییاز

میکند ،به شکل زیر

وام،پرداخییت میییکنیید .اییین فییر

مطلوبیتهایی که خانوار کس

بنگاههای کشور برای سرمایۀ در گردش در نظیر گرفتیه

خواهد بود:

شده است .در بخش بانکی نیز با توجه بیه واقعییتهیای

( )1

1
 c 1c N 1 n
1  M ht  
t
t
t
t 0 ( ) Et  1    1    1    P  
c
n
 t  



h s

حاکم بر سیستم بانکی کشور که با مقیدار زیادمطالبیات
معوق و افزایش مطالبات از شیبکۀ بیانکی در سیالهیای
اخییر مواجیه اسییت ،سیعی شیده اسییت ،آثیاردو شییوک
افییزایش مانییده مطالبییات معییوق و افییزایش مطالبییات از
شبکۀ بانکی بیر متغیرهیای کیالن اقتصیاد نظییر تولیید و
تورم بررسی شود .به همین منظور بیرای مانیده مطالبیات
معییوق ،فرآینییدی خودرگرسیییونی و بییرای مطالبییات از
شیییبکۀ بیییانکی نییییز ییییک تیییابآ رفتیییاری بیییر اسیییاس
واقعیتهایحاکم بر رفتار بانیکهیا در نظیر گرفتیه شیده
است .تسویۀبازار در این مدل نیز گیامی فراتیر از شیرط

که  E tعملگر انتظارات ، 0    1 ،عامل تنزیل،
حقیقی خانوار N t ،عرضۀ نیروی کار برای

 ctمصر

اسییتفاده در فراینیید تولییید کییاالی واسییطه  c ،معکییوس

کشییش جانشییینی بییین زمییانی مصییر   l ،معکییوس
h
t

کشش جانشیینی بیین زمیانی کیار ، M ،نقیدینگی در

درست خانوار است  .کشش بهرهای پول است.
خانوار نماینده ،دورۀ tرا با

h
t 1

 Mواحد پول که از

دورۀ قبل بهجا مانده است ،شروع میکند و  N tنییروی

تسویۀ مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی رفته است

کار در اختیار دارد که آن را به بنگیاههیای تولییدکننیدۀ

و آن درنظرگرفتن کل نقدینگی موجود در اقتصاد برابر

کاالهای واسطه عرضه میکند و در تمیام دورههیا بایید

با مجموع پا انداز و نقیدینگی در دسیت خیانوار بیوده
است .در ادامیه میدل بیه صیورت مشیروح توضیی داده
میشود.

1

 N t   N j ,t d jباشد .خانوار از محیل عرضیۀ نییروی
0

کار  ، wtدستمزد(درآمد) کس

میکند و به انیدازۀ Tt

بییه دولییت ،مالیییات پرداخییت میییکنیید .عییالوه بییر آن،
خانوار ،ریسک گریز استو به میزان  Dtسررده در بانک
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سییرردهگییذاری میییکنیید و نییرخ سییود بییه میییزان R td1

ناخییالص بییه وی تعلیی میییگیییرد .عرضییۀ سییررده بییه
1

از برابییری  Dt   D jt dtتبعیییت
0

بانییکهییای مختلی
میکند.

همچنییین  Rtd  1  rt dاسییت .خییانوار بخشییی از
درآمد خود را صر

خرید کاالهیای نهیایی مییکنید،

بخشی را سرمایهگذاری میکند که  i tسیرمایهگیذاری
واقعییی اسییت و بخشییی دیگییر را بییهصییورت پییول نقیید
نگهداری می کند .عالوه بر آن بخشی از درآمد خیانوار
نیز به صورت سررده به دورۀ بعد انتقال مییابد .همچنیین
فر

نشان می دهد.

به قید بودجه ،نسبت به  m t ، N t ، k t ، d tحداکثر کند.
بنگاه نماینده ای وجود دارد که کاالهیای واسیطهای
را که با  jنشان داده مییشیود ،خرییداری مییکنید و بیا
استفاده از جمآ گر دیکسیت اسیتیگلیتزکاالی نهیایی را
تولید میکند.

 1

()1

میگیرد.

ایجاد می کند.همچنین برای تعدیل سرمایه با هزینیه بیه-
2


صورت  1 k t


 k  k t 1

2  k t

t

Dt
Pt
خانوار تالش میکند تابآ مطلوبیت خود را بیا توجیه

و در نتیجه سیود بانیک   tbو بنگیاه   t fبیه وی تعلی

 k tاضافه میشود و موجودی سرمایۀ دورۀ بعد  k t 1را

Pt

 m مقدار حقیقی پول اسیت و

 d t میزان سرردۀ حقیقی است.

شده است که خانوار ،مالک بنگاه و بانیک اسیت

سرمایه گذاری  i tبه موجودی سرمایۀ ابتیدای دورۀ

M th

h

 1



dj



1

Yt    Y jt
0


  1 


  

 Y jtنشان دهندۀکاالی واسطهای  jاست و  کشش
جانشییینی ثابییت بییین کاالهییای واسییطهای اسییت .بنگییاه
تولید کنندۀ کاالی نهیایی مییکوشید خریید خیود را از
کاالهای واسطه با توجه به قیمت کاالهای متمایز واسطه

مواجه میشود .موجیودی

بهگونهای تعییین کنید کیه سیودش حیداکثر شیود و در

سرمایه در ابتدای دورۀ t+1به صورت رابطیۀ زییر تعییین

نتیجه تابآ تقاضا برای محصول متمایز تولید شیدۀهریک

میشود:

از بنگاههای واسطه بهصورت زیراست:


 Pjt 
 Yt
Y jt  

 Pt 
Pjt

2


 k
k t 1  (1   )k t  i t  k  t 1  1 k t
2  kt


()9

()3

که تقاضا برای کاالی  jتابعی از قیمیت نسیبی

با توجه به نکات فیوق ،قیید بودجیۀ خیانوار نماینیده
عبارت است از:

()1

Pt

(نسبت قیمت آن به قیمت کاالی نهایی) و تولید کیاالی
 rt k k t

m th  ct  d t  i t  t t

نهییایی اسییت و بییا تحمیییل شییرط سییود صییفر بییرای

)  w t N t  (1  rt d1

تولیدکنندۀ کاالی نهایی ،قیمت کاالی نهایی بهصیورت

d t 1

t

 tb



 tf



m th1



t
pt pt
 wtدسییتمزد حقیقییی اسییت و  1  rt d1نییرخ سییود

Pt 1
دریافتی خانوار را نشیان مییدهید.
Pt

  t تیورم را

زیرخواهد بود:
()2


1
1

1

) Pt  (  Pjt1 d j
0

مدلسازی شوک مصار

هر تولیدکننده ،کاالی واسطهای  jبا ترکی

سیرمایه

و نیروی کار تولید مییکنید کیه آن را در وضیعیترقابت
ناقص مییفروشید .هیر بنگیاه بیرای پرداخیت بخشیی از
هزینییۀ نیییروی کییار و سییرمایه ،از بانییک وام دریافییت
میکند .برای لحاظکردن هزینۀ تعدیل قیمیت از قاعیدۀ
روتمبرگ ( )4381استفاده میشود ].[44
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 PAC t jهزینییۀ تعییدیل قیمییت و  mctهزینییۀ نهییایی
بنگییاه اسییت .بنگییاه سییود مییورد انتظییار را باتوجییهبییه
روابط( )1تا ( )49و نسبت به سیرمایۀ  ، K jtنییروی کیار
 N jtو  Pjtحداکثر میکند.
در مییدل اییین مقالییه فییر

شییده اسییت نماینییدهای

Y jt  At N 1jt K jt

دربیییانکوجود دارد کیییه عملییییات واسیییطهگیییری را در

کییه  N jtتعییداد سییاعات کییار     0,1 ،و At

کیه

()8

نشاندهندۀ شوک تکنولیوتی اسیت کیه از فراینید زییر
پیروی میکند:
()3

t ,A  N 0,  

نرخ سود سررده رابهعنیوان مقیام پیولی تعییین مییکنید.

t ,A



دریافت میکند و به نسبت  از هزینۀ سرمایه و نییروی
کار را تأمین مالی میکند.

) L jt   ( Pjt rtk K jt  PjtWt N jt

نرخ سود بازپرداخیت وام در پاییان دوره r jtl ،اسیت.
هماننیید روتمبییرگ ( )4381بنگییاه تولیییدکننییدۀ کییاالی
واسطهای با هزینۀ تعدیل زیر مواجه است:
2


  Pjt
PAC t j  f 
 1 Y t
2  ( )Pjt 1 

کیییه  ، f  0پیییارامتر هزینیییۀ تعیییدیل ییییا درجیییۀ
چسییبندگی قیمییت  ،نییرخ تییورم در وضییعیت تعییادل
پایدارY t ،کل تولید است.
بنگاه به دنبال حداکثر سیازی مجمیوع سیود حقیقیی
جاری و آتی است:
f

s  t s 
()41
) E t  t ( 

P
t 0 
t s 
که در آن تابآ سود اسمی عبارت است از:


()49

بانک ،نمایندۀ سررده  Dtرا از خانوار دریافت مییکنید
و در مقابل ،نرخ سود  rt dرا میپردازد؛ همچنین بانیک
بییه بنگییاه ،وام  Lbtعرضییه میییکنیید و نییرخ سییود  rt lرا
دریافت میکنید .از طیر

مقدار وام دریافتی برابر است با:

()44

وجود بازار رقابت انحصیاری در سیسیتم بیانکی ،بانیک

At  A At 1  (1  A )A   A ,t

هر بنگاه  jمقدار  L jtوام از بانک در آغاز هر دوره

()40

سرردهها را به اعتبیارات اختصیاص مییدهید .علییرغیم
تعیینکنندۀ نرخ سیود سیررده نیسیت و بانیک مرکیزی،



A   0,1

وضعیترقابت انحصاری انجام میدهد ،به این ترتی

 jtf  PjtY jt  Pt mctY jt  PACt j

دیگیر ،بانیک ممکین اسیت

بهدلیل بازپرداخت نشدن اعتبارات اعطایی با نرخ قصیور
  bمواجه شود که در صورت بازپرداخت کامل بانک
با درآمد  (1   )(1  rt ) Lمواجه خواهد شد.
l

همچنین فر

b

شده است بانک در صیورت کمبیود

منابآ ،مجبور به استقرا

از بازار بین بانکی  Dtiبا نرخ

i

بهرۀ  rtاست .در بیازار بیین بیانکی ،بانیکهیایی کیه بیا
مازاد منابآ مواجه هستند به بانکهایی که با کمبود منابآ
مواجه هستند ،قر

میدهند .نرخ بهرۀ بازار بین بیانکی

در شبکۀ بانکی کشیور بیهصیورت تیوافقی بیا توجیه بیه
نسبت کفایت سیرمایۀ بانیکهیا و مییزان رتبیۀ اعتبیاری
بانکها تعیین می شود .از طر

دیگر ،نیرخ بهیرۀ بیازار

بین بانکی باید بیش از نرخ بهرۀ سیررده و کمتیر از نیرخ
بهرۀ وام باشد .درصورتیکه نیرخ بهیرۀ میذکور از نیرخ
بهرۀ وام بیشتر باشد ،بانکها به پرداخت وام به بازار بین
بییانکی تمایییل بیشییتری خواهنیید داشییت و اییین موضییوع
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می تواند بر عرضۀ اعتبارات به بخش غیر بانکی اثرمنفیی

خواهد یافیت .در واقیآ افیزایش تولیید ،تقاضیای وام را

داشته باشد .بانکها باید مقدار مشخصی از بیدهی را بیه

افزایش خواهد داد و بانکها در صورت ناکیافی بیودن

بیدهی بیه بیازار

از بازار بین بانکی مجبورمیشیوند .از

بازار بین بانکی رعایت کنند و انحیرا

منابآ،به استقرا

بین بانکی بانکها از وضعیت تعادل پایدار ،آنهیا را بیا

طر

هزینۀ کوآدراتیک بهصورت زیر مواجه میکند:

بدهی دورۀ جاری،تأثیرمثبتخواهد داشت.

2

()41

 Di

1
di  ti  1
2
D


دیگر ،بدهی به شبکۀ بانکی دورههای قبل نییز بیر
d ti  (d ti1 )d 1 ( yt )di
y

()48

di

از سوی دیگر بانیک بیهدلییل فعالییت در بیازار بیین

در صورتیکه منابآ موجود در بازار بین بانکی بیرای

بانکی ،قادر به اعطای تسهیالت به بیازار بیین بیانکی l ti

پاسخگویی به نیاز بانک ها کافی نباشد ،بانکها مجبیور

نیز است که از اجزای دارایی بانک است .عرضۀ وام بیه

از

بازار بین بانکی تحت تیأثیر سیرردههیای بانیک و مقیدار

به استقرا

از بانیک مرکیزی مییشیوند .اسیتقرا

بانک مرکزی  Dtcدر واقیآ تزریی نقیدینگی از سیوی

عرضۀ وام به بازار بین بیانکی دورۀ قبیل قیرار دارد ،بیه-

بانک مرکزی در موارد نیاز است کیه بیرای ممانعیت از

طوریکه میتواند بخشیی از سیرردههیا را بیه بیازار بیین

بیرویۀ بانکها از بانک مرکزی ،هرساله نرخ

دهد و در نتیجه با افزایش سرردهها ،اعطای

استقرا

بانکی قر

جریمۀ  rt cبرای آن در نظر گرفته میشود .بانکها بایید

وام به بازار بین بانکی افزایش خواهد یافت .با توجیه بیه

مقدار مشخصی از بدهی را به بیازار بیین بیانکی رعاییت

اینکه در شبکۀ بانکی کشور ،همیۀ بانیکهیای فعیال در

کننید و انحیرا

بییدهی بانیکهیا بییه بانیک مرکییزی از

شییبکۀ بییانکی کشییور ،هییم از بییازار بییین بییانکی قییر

وضعیت تعادل پاییدار ،آنهیا را بیا هزینیۀ کوآدراتییک

میگیرند و هم به بازار بین بانکی قر

بهصورت زیر مواجه میکند:

شده است اعطای وام به بازار بین بانکی بهصورت ییک

2

()41

 Dc

1
dc  tc  1
2
D


بنابراین تابآ سود بانک به شرح زیر است:
()43

 tb  (1   b )(1  rt l )Lt  (1  rt d )Dt
2

2

 Dti

 i  1
D


1
(1  rt )D  di
2
i
t

 Dc

1
(1  rt )D  dc  tc  1
2
D

c
t

c

که با توجه به قید زیر ،حداکثر میشود:

()42

قلم دارایی در ترازنامۀ بانک وارد شود و از سوی دیگیر
برای آن یک تابآ رفتاری بر اساس واقعیتهای حیاکم
بر شبکۀ بانکی کشور تعری

t

i

lt  d ti  (1 t )d t  d tc  lti

میدهنید .سیعی

()43



t ,li



شود.
lili

lid

l  (d t ) (l t 1 ) t ,li  N 0, 
li ,t

i

مهمتیرین دلییل افیزایش بیدهی بانیکهیا بیه بانیک
مرکزی در شبکۀ بانکی کشور ،اضافۀ برداشیت از منیابآ
بانییک مرکییزی اسییت .بییدهی شییبکۀ بییانکی بییه بانییک
مرکزی ،منفی شدن حسابهای روزانۀ بانیکهیا را نیزد
بانک مرکزی نشان می دهد .یکیی از علیل منفیی شیدن

برای  d tiیک تابآ رفتیاری بیر اسیاس واقعییتهیای

حساب بانیکهیا نیزد بانیک مرکیزی ،وجیود مطالبیات

مییشیود کیه بیر

معوق است .زمانیکه بانکهابه مشتریان اعتبار پرداخت

اساس آن بدهی به شبکۀ بانکی با افزایش تولید ،افزایش

کننید و مشیتریان نتواننید آن را در سررسیید معینبییازپا

موجود در شبکۀ بانکی کشور تعریی

i
t

مدلسازی شوک مصار

دهنیید ،بانیکهابییهدلیییل کمبییود منییابآ ناشییی از کییاهش
بازپرداخییت تسییهیالت اعطییایی ،بییه اسییتقرا

از منییابآ

دراختیار بانک مرکزی مجبورمیشوند.
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متغیر در نظر گرفته شده است و بیرای آن ییک فرآینید
)AR(1در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه:
 tb  b tb1  (1  b )   t ,b

()14

) b ,t  N (0,  b

در سالهای اخیر ،حجم مبادالت بانکها بیه شیدت
افزایش یافته است .این امر در گیردش وجیوه بانیکهیا

بانییییک مرکییییزی ،مرجییییآ پییییولی و یکییییی از

از

سیاست گذاران اقتصادی است .بیا توجیه بیه اینکیه نیرخ

بانک مرکزی سوق داده است .از سوی دیگر باتوجیهبیه

سییود بییانکی درکشییورتحت کنتییرل بانییک مرکییزی و

رکود حاکم بر اقتصاد کشور ،بانکهای کشور به بیازار

شورای پول و اعتبار است ،بنابراین در این مقاله بهعنوان

اخییتالل ایجییاد کییرده اسییت و آنهییا را بییه اسییتقرا

d

بین بانکی روی آوردهاند؛ بهطوریکه ترجی مییدهنید

مقام پولی ،میتواندنرخ سود سیررده  rtرا تنظییم کنید.

از اعطای اعتبارات به بخش غیر بانکی به سیمت اعطیای

در مدل سازی رفتار بانک مرکزی فر

شده است مقام

اعتبارات به بازار بین بیانکی روی آورنید و در صیورت

پییولی در تنظیییم نییرخ سیاسییتی از قاعییدۀ تیلییور پیییروی

از بانییک مرکییزی

میکند:

مجبورمیشوند؛ همچنین اگر بانکها بتوانند درصیورت

()11

ناکییافی بییودن من یابآ ،بییه اسییتقرا

کمبود منابآ ،از منیابآ بیازار بیین بیانکی اسیتفاده کننید،
کمتر مجبور به استقرا

از بانک مرکزی میشوند.

تمامی دالیل یادشده ،به شیکل گییری بیدهی شیبکۀ
بانیکهیا از

بانکی به بانک مرکزی ییا همیان اسیتقرا

منابآ این بانک منجرمییشیود کیه جریمیههیای سینگین
برای بانک ها بیه همیراه دارد ،زییرا تیأخیر در پرداخیت
بدهی ها و اضافۀ برداشیت از بانیک مرکیزی بیا جریمیه
روبه رو می شود .بانیک مرکیزی بیا تعییین ایین جریمیۀ
سنگین ،بانکها را به پرهیز از برداشت از منابآ دراختیار
این بانک وادارمیکنید .بنیا برواقعییتهیای موجیود در
اقتصاد ایران و با تأکید بر معنیاداری متغیرهیای اثرگیذار
بر بدهی به بانک مرکزی ،یک تیابآ رفتیاری بیرای ایین
متغیییر تعری ی

شییده اسییت.تابآ رفتییاری بییدهی بانییک

مرکزی بهصورت زیر تعری
()10

میشود:

( (1  rtd ) 

تورم ،تولید و نرخ رشد پول در وضیعیت تعیادل پاییدار
است .در نتیجه بانیک مرکیزی بیا توجیه بیه نیرخ رشید
تولید ،نرخ رشد پول و تورم  ،نرخ سود سررده را تعییین

میکند  m ،  y ،  .به ترتی  ،وزنهیای مربیوط بیه
متغیرهییای تییورم ،تولییید و نییرخ رشیید پییول در اعمییال
سیاسییت پییولی اسییت .نییرخ رشیید پییول بییهصییورت زیییر
تعری

شده است:

()19
عالوه بر آن فر

Mt
t 
) ( t
M t 1

شده است بانک مرکیزی عیالوه

بر تعیین نرخ سیود بیانکی ،از نسیبت ذخییرۀ قیانونی نییز
به عنوان ابزار سیاسیت پیولی اسیتفاده مییکنید و نسیبت

d tc  (lti )dc (d ti ) dc
di

1  r  r 1   t  y t  y  t  m
( )
) ( ) ( )
1
y

1 r
d
که در آن  y ،  ، rو  به ترتی  ،نرخ سیود،
d
t 1
d

li

برای در نظر گرفتن شوک مصار  ،مانده مطالبیات
معوق که در مدل پایه ثابت بود ،در این مدل بهصیورت

ذخیرۀ قانونی از یک فرم تبعیی بیهصیورت زییر پییروی
میکند:
()11


t 1



t   t  
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برای دولت یک رابطۀ تعیادلی در نظیر گرفتیه شیده
است و فر

میشود مخارج دولت از محل مالیات ، t t

تعری

میشود که بر اساس آن کل نقیدینگی موجیود،

شامل اسیکناس و مسیکوک در دسیت اشیخاص و کیل

درآمد نفتی  ortو خل پیول  mt  mt 1تیأمین میالی

سررده ،مشتمل بر سرردۀ دیداری و مدتدار است.

میشود .پا تابآ مخارج حقیقی دولت عبارت است از:

()18

()11
فر

mt 1

 y t  ct  i t  g t  AC t

g t  t t  ort  mt 

t
شیده اسیت درآمید مالییاتی دولیت بیه سیط

()13

mt  mth  d t

تولید بستگی دارد .بنابراین تابآ رفتیاری درآمید مالییاتی
دولت عبارت است از:
tt  y tt

y

()13

درآمدهای حاصل از صادرات نفت ،با یک
فرآیند)AR(1تعری
()12

میشود:
ort   orort 1  (1   or )or   t ,or

که  ، ortجریان درآمد حقیقی نفت در دورۀ tو
 ، orسط با ثبات جریان درآمدهای نفتی است.
در واقیآ درآمییدهای نفتییی از محییل صییادرات نفییت
(که در این مقاله مقدار ثابتی فر

می شود) و با فیر

اینکه تمام نفت تولیدی صادر میشود (به قیمیتهیایی
که در بازارهای جهانی نفت تعیین میشیود) ،بیه دسیت
میآید .ایین درآمید کیه بیهطیور معمیول بیه دالر بیرای
کشور حاصل میشود بر اساس نیرخ ارزی کیه بیهطیور
معمییول در کشییور مییا بانییک مرکییزی آن را بییهصییورت
برونزا تعیین می کندبه ریال تبدیل میشود .سیعی شیده
است بیرای ممانعیت از پیچییدگی محاسیبات در تبیدیل
درآمد ارزی نفت به ریال ،درآمد نفتی به رییال در نظیر
گرفته شود ،بنابراین فرآیند تبدیل درآمد ارزی نفت بیه
ریال ،مدلسازی نشده است.
شرط تسویۀبازار کاالی نهایی به صورت رابطیۀ()18
تعری

میشود .بیازار کیاالی نهیایی ،در تعیادل اسیت.

یعنی تولید  Ytتوسیط خیانوار  C tو دولیت  Gمصیر
میییشییود و بییه میییزان  I tتوسییط بنگییاه سییرمایهگییذاری
می شود .شرط بازار نقدینگی نیز بهصیورت رابطیۀ ()13

حلمدل 
مدل معرفی شده در ایین مقالیه بیا احتسیاب شیرایط
مرتبۀ اول خانوارها ،بنگاهها ،شبکۀ بانکی و همچنیین در
نظر گرفتن توابآ رفتاری دولت ،بانک مرکزی و بخیش
نفییت ،شییرایط تسییویۀبازار و شییوکهییای مختل ی  ،در
مجموع  12معادلیه و  12متغییر مجهیول دارد .سیرا بیا
تقارن ،متغیرهیای ، Pjt ، y jt ، N jt ، k jt

اعمال فر

 d ، d jt ، l jtبه ترتی  ،برابیر بیا ، Pt ، y t ، N t ، k t
i

jt

i

 d ، d t ، l tدر نظر گرفته میشوند .در ادامه ،معیادالت
t

استخراج شده از شرایط مرتبیۀ اول بهینیهییابی ،بیا روش
4

اهلیگ خطی میشوند.
قبل از برآورد پارامترها ،ضروری است پارامترهایی
که به برآورد نیازندارند ،مشخص و مقدار آنها کالیبره
شود .برای محاسبۀ مقدار تعادل پایدار سری فرضی X t

ابتدا معادلهای به شکل log( X t )  C   r .trend

طب روش حداقل مربعات معمولی برای این سری

تخمین زده شده است که در آن  C و  r به ترتی

جزء روند است و آنتی

برابر با عر

از مبدأ و ضری

لوگ عر

از مبدأ تخمین زده شده ،مقدار این سری

در وضعیت تعادل پایدار را بهدست میدهد.
مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شیدهانید کیه
ویژگیییهییای اصییلی اقتصییاد ایییران طییی دورۀ -4931
1. Ohlig

مدلسازی شوک مصار

در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران 409 /

4930را تصویر کنند .عامل تنزییل و نیرخ اسیتهالک بیا

پارامترها استخراج میشود.در ادامه بیرای تخمیین سیایر

توجیه بییه شییرایط حیل مییدل انتخییاب شیدهانیید .4برخییی

پارامترهیییا بایییید توزییییآ ،مییییانگین و انحیییرا

معییییار

پارامترها نظیر هزینۀ تعدیل سرمایه ،هزینۀ تعدیل قیمت،

پیشین1پارامترها ،تعیین شیود .بیا در نظیر گیرفتن مقیادیر

هزینۀ تعدیل بیدهی بیه بانیک مرکیزی و هزینیۀ تعیدیل

اولیه برای میانگین و انحرا

معیار پارامترهیا ،مییتیوان

بییدهی بییه شییبکۀ بییانکی بییر اسییاس مطالعییات پیشییین

پارامترها را بااستفاده از روش بیزی برآوردکرد .الزم بیه

مقدار دهی شده است و برخی دیگر نظیر وزن متغیرهای

ذکییر اسییت توزیییآ پیشییین بییرای هییر پییارامتر بییر اسییاس

سیاست پولی ،وزن مربوط به تابآ بدهی به شبکۀ بانکی،

ویژگیهای آن پارامتر و ویژگیهای توزییآ میورد نظیر

بییدهی بییه بانییک مرکییزی ،مطالبییات از شییبکۀ بییانکی و

انتخاب شده است.

مالیات با استفاده از نرمافزار  Eviews7با توجیه بیه تیابآ

شباهت بسیار نزدیک چگالی پیشیین و پسیین بیه آن

شیده بیرای آنهیا محاسیبه شیده اسیت.

معناست که یا میانگین چگیالی احتمیال پیشیین درسیت

انتخاب پارامتر فرآیند برونزای شیوک نفیت و شیوک

بوده است ییا اینکیه نمییتیوان از تیابآ درسیتنمیایی و

مطالبات معوق با استفاده از دادۀ روندزدایی شیده بیرای

بنابراین دادههای مورد اسیتفاده بیرای برآورد،اطالعیاتی

متغیر یادشده در اقتصاد اییران طیی دورۀ زمیانی -4930

بیش از اطالعات اولیه اسیتخراج کیرد .در صیورتی کیه

 4931و برآورد الگوی زیر صورت گرفته است:

حالت دوم صحی باشد ،نتای بییزی بیدان معنیی اسیت

رفتاری تعری

log(X t )  c   log(X t 1 )   x t

مقدار  بهعنوان ضیری

که این پارامترها کالیبره شدهاند.

خودرگرسییونی و مییزان

برای بررسیی صیحت برآوردهیای حاصیل از روش

انحرا

معیار پسماند رگرسیون فیوق ،بیهعنیوان مقیدار

بیزی ،از دو آزمون تشخیصی تک متغییره و چنیدمتغیرۀ

انحرا

معیار متغییر در میدل وارد شیده اسیت .پیارامتر

بروکیز و گلمیین( ]1[)4338اسیتفاده میییشیود .براسییاس

فرآیند بیرونزای شیوک بهیره وری و شیوک برداشیت

آزمییون تییک متغیییرۀ واریییانا درون نمونییهای و بییین

سررده به صورت انتخابی با توجه به ساختار مدل انتخاب

نمونه ای،کلیۀ پارامترها به یکدیگر نزدییک و درنهاییت

شده است.

به مقدار ثابتی همگرا شدهاند و با توجه به اینکه آزمیون

سرا پارامترها بیا اسیتفاده از روش بییزی و الگیوی

چند متغیرۀ واریانا درون نمونهای و بین نمونهای نیز به

متروپولیا – هستینگز1بیرآورد شیدهانید .بیا اسیتفاده از

مقدار ثابتی همگرا میشود ،میتوان گفت نتای برآورد

الگییوریتم متییرو پییولیا – هسییتینگز زنجیییرۀ مییوازی بییا

رویکییردی بیییزی بییا اسییتفاده از روش بیییزی از صییحت

حجم  900هیزار 9بیرای بیهدسیتآوردن چگیالی پسیین
داد تا حجم  10هزار برآورد ،تحت تأثیر حجم نمونههای اسیتخراجی در
 4منظور از شرایط حل مدل این است که ابتدا بر اساس مطالعات پیشیین،
پارامترهای مذکور مقداردهی شدهاند ،سیرا بیا توجیه بیه اینکیه مقیادیر
داده شده با ساختار مدل متناس

نباشد ،مقادیر بهصورت تصیادفی تغیییر

کردهاند تا مقدار مناسبی که مدل براساس آن حل شود ،انتخاب شود.
2.Metropolis histings
 .9برای اطمینان از صحت نتای مدل برای حجمهای مختل نمونیه ( 10
هزار 10 ،هزار 10 ،هزار400 ،هزار و  900هزار ) انجام شید .نتیای نشیان

هر زنجیره قرار دارد .اما برای حجمهای بیشتر ،این حساسیت به نحو قابل
توجه کاسته میشود .این موضوع با مراجعه به پیوست و مالحظۀ آزمیون
تشخیصی بروکز و گلمین مشیخص مییشیود .بایید توجیه داشیت انجیام
برآورد برای حجمهای بیشیترهم امکیانپیذیر اسیت کیه بیه کیامریوتر بیا
حافظۀ باال یا انجام محاسیبات بیرای میدت طیوالنی نییاز دارد .ازآنجاکیه
حساسیییت مییدل بییرای مقییادیر حجییم زیییاد،کم اسییت ،محاسییبات بییرای
حجمهای بیشترانجام نشد.
4.Prior mean and standard deviation
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خوبی برخیوردار اسیت .انطبیاق نمیای محاسیبه شیده بیا

با پدیدۀ مطالبات معوق سعی میکننید معیادل  4/1برابیر

حیییداکثر لگیییاریتم چگیییالی پسیییین درمیییورد کلییییۀ

تسییهیالت اعطییایی را بییهصییورت ذخیییره نگهییداری

پارامترها،نشاندهندۀ صحت برآوردها است.

4

کنند][41؛ بنابراین ،این ذخیره،شیبکهای حفیاظتی بیرای



دارایی(وام) بانک است؛ به همین دلیل با رخداد افزایش

یافتههایپژوهش 


مطالبییات معییوق ،ابتییدا تسییهیالت اعطییایی و بییه تبییآ آن

پا از برآورد پارامترهای مدل ،مرحلۀ بعد ،استفاده

سرمایهگذاری و تولید افزایش می یابد .اما با ادامۀ روند،

از این پارامترها در مدل و شبیهسازی مدل بیرای اقتصیاد

ازآنرو کیه افییزایش ذخییایر ناشیی از افییزایش مطالبییات

ایران است.نمودار شمارۀ ( )1توابیآ عکیاالعمیل آنیی

معوق باعا کاهش منابآ بانک برای تیأمین میالی تولیید

یک شوک مطالبات معیوق را بیه انیدازۀ ییک انحیرا

میشود ،قدرت وامدهی کاهش خواهد یافت.

معیار نشان می دهد.پدیدۀ مطالبات معیوق بنیا بیه دالییل

با کیاهش تولید،تقاضیا بیرای نییروی کیار ،کیاهش

مختلفی نظیر پایین بودن نرخ سود تسیهیالت ییا نیاتوانی

می یابد؛ بنابراین خانوارها بهدلیل کاهش درآمد ناشی از

مشییتریان از بازپرداخییت بییدهی بییه بانییک ،صییورت

کاهش اشتغال و دستمزد ،کمتر پا انداز مییکننید .بیر

میگیرد .اگر بازده سایر بازارهای مالی نظیر مسکن ،ارز

اساس منابآ نظری و تجربی موجود که مدل مقاله نیز بیر

از بانکها باشد (که به-

اسییاس آنهییا طراحییی شییده اسییت ،بانییک مرکییزی در

طور عمده در کشور میا بیه ایین شیکل اسیت) مشیتریان

عکا العمل به این شوک ،باید نرخ سیود سیررده و وام

از بانکهیا و سیرمایهگیذاری

را افزایش و نرخ سود بازار بین بیانکی را کیاهش دهید.

در سایر فعالیتهای مالی ،سود کالنی بیهدسیت آورنید.

از بیازار

و سهام بیش از هزینۀ استقرا
سعی میکنند با استقرا
ازآنرو که بهطیور مرتی

با کاهش نرخ بهرۀ بازار بین بیانکی ،اسیتقرا

نییز از سیوی قیانونگیذاران،

بین بانکی افزایش می یابد .افزایش نرخ سود وام-بهدلیل

مشمول بخشودگی جریمۀ تأخیر میشوند ،اجباری برای

اینکه نرخ سود یکی از عوامل اثرگذار بیر هزینیۀ نهیایی

بازپراخییت اقسییاط نمییییابنیید .نتیجییۀ اییین امر،مخییاطرۀ

تولید در مدل مورد نظر ایین مقالیه در نظیر گرفتیه شیده

مطالبات معوق است.

است -باعا افزایش هزینۀ نهایی تولیدکننده و در نتیجه

شوک مطالبات معوق از چند کانال به اقتصاد واقعی

افزایش تورم میشود.

انتقال می یابد .با رخداد پدییدۀ مطالبیات معیوق ،ضیمن

بییا کییاهش ارزش دارایییی بانییک ناشییی از افییزایش

خروج منابآ از چرخۀ اقتصاد ،بهدلیل بلوکه شیدن منیابآ

مطالبات معوق ،ترازنامۀ بانک دچار بیثبیاتی مییشیود.

بانک ،ترازنامۀ بانک دچار بیثباتی میشود و تسیهیالت

اگر بانک ،برای عرضیۀ اعتبارات،سیرردۀ کیافی نداشیته

اعطایی کاهش خواهید یافیت .نتیجیۀ ایین امیر ،کیاهش

باشد ،استقرا

از بازار بین بانکی افزایش مییابید و در

منییابآ تییأمین مییالی بخییش تولییید و در نتیجییه کییاهش

بلندمدت بهدلیل افزایش استقرا

سرمایهگذاری و تولید خواهد بود .بانکهیا در مواجهیه

نرخ بهرۀ بیازار بیین بیانکی افیزایش میییابیدو درنتیجیه
استقرا

 .4نتییای حاصییل از تخمییین پارامترهییا ،آزمییون صییحت مییدل و توابییآ
عکاالعمل نزد نویسنده موجود بیوده و بیرای استحضیار داور نییز بیرای
دفتر فصلنامه بهصورت فایل پیوست ارسال شده است.

از بیازار بیین بیانکی،

از بازار بین بانکی بهدلییل افیزایش نیرخ بهیرۀ

بازار بین بانکی کاهش مییابد.

مدلسازی شوک مصار

همچنین با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشیور و
بازپرداخت نشیدن وامهیای اعطیایی از سیوی مشیتریان،
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می یابد .این امیر در کنیار کیاهش تولیید ،نتیجیهای جیز
افزایش تورم نخواهد داشت.

بانکها ترجی میدهند بیه بیازار بیین بیانکی کیه بیازده

نتای حاصل از مدل مقاله با نتیای حاصیل از نتیای

بیشترو ریسک اعتباری کمتردارد ،اعتبارات اعطا کننید؛

مطالعات بنز و همکاران( ،)1041پسران و اکسو(،)1049

بنابراین تسهیالت اعطایی بیه بیازار بیین بیانکی افیزایش

برزینا و ماکاراسکی( )1044مشابهت دارد.

مصر

خصوصی

سرمایهگذاری

سررده

تولید

اشتغال

موجودی سرمایه

نرخ بهرۀ سررده

بدهی به شبکۀ
بانکی

وام

تورم

نرخ بهرۀ وام

مطالبات از شبکۀ بانکی

شکل()2توابععکسالعملآنییکشوکمطالباتمعوقبهاندازۀیکانحرافمعیار 

در واکنش بیه شیوک افیزایش عرضیۀ اعتبیارات بیه

کاهش منابآ آزاد نزد بانکها و در نتیجه کاهش سیررده

بازار بیین بیانکی ،بانیکهیا بیرای اینکیه بتواننید عرضیۀ

می شود .از طر

دیگر ،بانک مرکزی برای ممانعیت از

اعتبارات به بازار بین بانکی را افزایش دهند ،در صورت

مراجعۀ مکرر شبکۀ بانکی به بانک مرکیزی ،بایید نیرخ

از بانییک

سود سیررده را افیزایش دهید تیا بانیکهیا بتواننید منیابآ

ناکییافی بییودن منییابآ (سییرردههییا) ،اسییتقرا

مرکییزی را افییزایش میییدهنیید .بانییک مرکییزی بییرای
پاسییخگییویی بییه نیییاز بانییکهییا ،نسییبت ذخیرۀقییانونی را
افزایش می دهید .افیزایش نسیبت ذخییرۀ قیانونی باعیا

جذب کنند.
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بانک ها در واکینش بیه افیزایش نیرخ سیود سیررده،

نتییای حاصییل از بییرازش مییدل ،بییا نتییای حاصییل از

بیییرای حفیییا حاشییییۀ سیییود بیییانکی نیییرخ سیییود وام

مطالعیییییات بنیییییز و همکیییییاران( ،)1041هافسیییییتید و

راافزایشمیدهند .افزایش نیرخ سیود وام باعیا افیزایش

اسمیت( )1041و دی ( )1040مشابهت دارد.

هزینۀ نهایی تولیید کننیده و درنتیجیه تیورم مییشیود .از
سوی دیگر افزایش عرضۀ وام باعا افزایش تأمین مالی

نتیجهگیریوپیشنهادها 


بخش تولید میشود و سیرمایهگیذاری وتولیید افیزایش

مطالبییات معییوق از جملییه مسییائلی اسییت کییه شییبکۀ

مییابد .افزایش تولید ،مستلزم افزایش سیرمایه و نییروی

بانکی کشور با آن مواجه است که تیداوم آن ،بانیکهیا

کار است؛ بنابراین موجودی سیرمایه و اشیتغال افیزایش

را بییا بحییران اعتبییاری و ورشکسییتگی مواجییه خواهیید

مییییابیید.با افییزایش نییرخ سییود سییررده ،هزینییۀ فرصییت

ساخت .مانده مطالبات معوق درصیورت وجیود ،ضیمن

خانوارها افزایش مییابد و آنها ترجی میدهنید کمتیر

بلوکه کیردن منیابآ بانیکهیا و خیارج کیردن آنهیا از

کیاهش

چرخۀ اقتصاد ،باعا افزایش ذخایر بانکها برای مقابلیه

مصر
مییابد.

و بیشتر پاانداز کنند؛ بنابراین مصر

با ریسک ناشی از افزایش مطالبات معیوق مییشیود کیه
این رخداد باعا تشدید کاهش منابآ بانکها و قیدرت

مدلسازی شوک مصار
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وامدهی بانکها مییشیود .در سیالهیای اخییر بیهدلییل

همچییون مطالعییۀبنز و همکییاران( ،)1041پسییران و

وجود مانده مطالبات معوق از ییک سیو و بازدهبیشیتر و

اکسو( ،)1049برزینا و ماکاراسکی()1044نتای حاصیل

ریسک کمتر مطالبات از شبکۀ بیانکی از سیوی دیگیر،

از بررسی آثارشیوکهیای ترازنامیهای ،نشیان مییدهید

بانکها بیشتر متمایل به عرضۀاعتبارات به شیبکۀ بیانکی

افزایش مانده مطالبات معیوق باعیا بلوکیه شیدن منیابآ

کشور شدهاند .در این مقالیه سیعی شید بیا بیهکیارگیری

بانییک و خییارجشییدن آن از چرخییۀ اعتبییارات اسییت .بییا

ییک میدل تعیادل عمیومی پوییای تصیادفی ،اثیر هییردو

توجه به اینکه عمدۀ تأمین مالی بنگاهها دراقتصیاد اییران

پدیده بر متغیرهای بانکی و کالن اقتصادی بررسی شود.

را بانییکهییا انجییام میییدهنیید ،اییین امییر باعییا کییاهش

نتای  ،مؤیید میدل منکییو( )4383مبنیی بیر وجیود عیدم

دسترسی بنگاهها به وامهیای بیانکی و در نتیجیه کیاهش

تقارن اطالعات بین وامدهندگان و وامگیرنیدگان اسیت

بیشییتر تولییید میییشییود کییه ثمییرۀ آن افییزایش شییاخص

که نتیجۀ این عدم تقارن ،وجود مانده مطالبات معوق در

قیمت ها خواهد بود .با افزایش مطالبیات معیوق ،ذخیایر

شبکۀ بانکی است.

بانکها برای مقابله با آثار منفی افزایش مطالبات معیوق

نتیییای بررسیییی میییدل همچیییون مطالعیییۀ بنیییز و

افزایش مییابد و منابآ بانک و در نتیجه قدرت وامدهی

همکیییییاران( ،)1041هافسیییییتید و اسیییییمیت( )1041و

بانک ها بیش از پیش کیاهش خواهید یافیت .در پاییان،

دی ()1040نشیان مییدهنیدتغییر رویکیرد بانیکهیا در

پیشنهاد میشود بانکها بر شناسایی مشیتریان و بیه کیار

عرضۀ اعتبارات از بخش غییر بیانکی بیه بخیش بیانکی،

بردن روشهای مناس

ارزیابی ریسک اعتبیاری تأکیید

اگرچه باعا کاهش ریسک اعتباری بانک میشود ،اما

بیشییتری داشییته باشییند .بهتییر اسییت بانییک مرکییزی در

کیاهش تولییدو

واکنش به رون بازار بین بانکی ،نرخ سود سررده را نییز

به دلیل کاهش عرضۀ اعتبارات ،موج
افزایش تورم خواهد شد.

از سوی دیگر آثیار منفیی شیوک اعطیای اعتبیار بیه

افزایش دهد تا جذب منابآ بانکها و به تبیآ آن عرضیۀ
اعتبارات به بخش غیر بانکی نیز افزایش یابد.

بازار بین بانکی ،کوچک است؛ اما پایدار نیسیت .علیت



اینکه آثار منفی شوک اعطای اعتبار به بازار بیین بیانکی
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