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چکیده
یکی از اولين تعدیلهاي سااتتاري پاير روي دولاتهاا در ایااان  ،اصاحاا در ظاااب بااظکی و سااتتار
بازارهاي مالی است .در مطالعه ااضا باا اساتداده از روت تعاادل عماپمی پپیااي تصااد ی DSGEباه ایان
سپاال سياستگذاران اقتصادي پاسخ داده شده است که :اوالً؛ در صپر ا زایر رقابت در ارائه تدما
سپاده صنعت باظکی ،متغياهاي کحن اقتصادي چه تغيياي میکنند؟ و ثاظياً؛ در صاپر ا ازایر رقابات در
عاضه واب صنعت باظکی ،متغياهاي کحن اقتصادي چه تغيياي مایکنناد؟ باااي پاساخ باه ایان پاسار ،از
دادههاي صلی  3163:1 -3186:3اقتصاد ایاان استداده شده اسات .ظتاای مطالعاه اکایات از دن دارد کاه
ا زایر رقابت در بخرهاي سپاده و واب سبب ا زایر تپليد ،مصاف ،سامایهگذاري و اشتغال تپاهد شد،
هاچند در ها دوبخر،ا زایر رقابت ،مطلپبيت مصافکنندگان و سپد تپليدکنندگان را ا زایر میدهاد
اما در کل متغياهاي اقتصادي به ا زایر رقابت در بخر واب اساسيت باالتاي در مقایسه با ا زیر رقابات
در بخر سپاده دارظد.
واژگان کلیدی :صنعت باظکی ،تعادل عمپمی پپیاي تصاد ی ،رقابت باظکی ،بادورد بيزین.
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 مقدمهبحاانهاي اتيا اقتصادي در دظيا ظشان داده است که ،یکی از مهامتااین بخارهااي هاا اقتصاادي
بخر مالی دن میباشد .باظكها به عنپان مپسسا مالی و تدماتيدر جامعه ظقر واسطه مالی مياان
سپادهگذاران و گياظدگان واب و تسهيح

را بازي میکنند .از اینرو دظان ظقر تعياين کننادهاي را

در گادت پپل و ثاو داشته و از جایگاه ویاژهاي در اقتصااد هاا کشاپري باتپردارظاد .مطالعاه
دمارهاي صنعت باظکی ایاان ظشان میدهد که شبکه باظکی کشپر در سال  3131به ميزان 81 5616
ميليار ریال دارایی اظباشته داشته است ،این مپرد میتپاظد ظشاانگاا ظقار مهام و کليادي باظاك در
اقتصاااد ایاااان باشااد .ایاان اهمياات ساابب تپجااه باظامااهریاازان اقتصااادي بااه صاانعت باااظکی شااده و
سياستگذاران اقتصادي تمایل به اظجاب راهکارهایی باااي بهباپد کاارکاد ایان صانعت در ساطپ
تاد و کحن و باقااري همگنی ميان ساتتارهاي صنعت با اهداف کحن ملی یا تاهاظاد .باه گپظاهاي
که ساتتار صنعت باظکی پس از پياوزي اظقحب اسحمی دساتخپت تغيياا و تحاپال مهمای قااار
گا ته و به سمت کاهر تماکز و ا زایر کارایی پير ر ته است .3به گپظاهاي کاه محاسابه ميازان
تماکز در داراییها ،سپادههاي دیداري و تسهيح اعطایی باظكهاي عال در اقتصاد ایاان باااي
دوره  3168-3131ظشان از کاهر تماکز در این صنعت دارد .با تپجه به ظتای ااصال از شاات
ها يندال هایشمن 1در  ،1میتپان دریا ت که مقدار این شات

بااي سپاده باير از دارایایهاا و

تسهيح میباشد ،این ظتيجه بيان می کند که درجه تماکز در ارائه تادما ساپاده ،باير از ساایا
 .3مطالعا تخصصی در باب ساتتار صنعت باظکی در اقتصاد ایاان ،هماظند مطالعا قندي ظژاد ( ،)3168پژویان و شديعی (،)3166
طالبلپ و بهمنپپر ( )3133و گپدرزي و شديعی (  ) 13اکایت از دن دارد که این صنعت به صپر

رقابت اظحصاري بپده و

باظكهاي عال در دن تا اظدازهاي از قدر اظحصاري بهاهمند میباشند .البته شاید ظاهااً به ظاا دید که باظكها در ایاان به واسطه
دنکه ظاخهاي بهاه دستپري را از باظك ماکزي دریا ت می کنند ،قادر به تعيين ظاخ بهاه و ایجاد قدر اظحصاري ظيستند ،اما با
اساس پایههاي اقتصاد تاد ،باظكها قادرظد بدون دن که ظاخ بهاه اسمی را تغييا دهند ،با ایجاد تمایز در تپليد (هماظند مدل سالپپ
 )3363بااي تپد قدر

اظحصاري ایجاد ظمایند .بنابااین باید در ظاا گا ت که مدلسازي صنعت باظکی در اقتصاد ایاان باید به

صپر رقابت اظحصاري باشد.
 .در این پژوهر از دادههاي مابپط به  6باظك ،اظصار ،دي ،اقتصاد ظپین ،گادشگاي ،قاضالحسنه مها ،اکمت ایااظيان ،ایاان
زمين ،کارد این ،کشاورزي ،مسکن ،ملت ،ملی ،پارسيان ،پاسارگاد ،پست باظك ،ر اه ،صادرا  ،سامان ،صنعت و معدن ،سامایه،
سپه ،شها ،سينا ،تا  ،تجار  ،تپسعه صادرا و تپسعه تعاون استداده شده است.
3

. Herfindahl-Hirschmann Index
شات

ها يندال – هایشمن باابا با

می باشد؛ ها اظدازه این شات

به یك ظزدیكتا باشد ،ظشان دهنده

تماکز و اظحصار بيشتا و ها اظدازه به  1/nظزدیكتا باشد ،ظشانگا رقابت و عدب تماکز باالتا در صنعت تپاهد بپد.

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل

DSGE

بخرهاي صنعت باظکی است .عحوه بااین با تپجه به ظتای ااصل از شات
درجه تماکز در تدما
شات

1

ها ينادال هایشامن،

سپاده از  1/35در سال  68به  1/31در سال  31رسيده است ،کاهر ایان

ظشان از کاهر تماکز در این صنعت و ا زایر ضاي رقابت در جاذب ساپاده اسات .در

بخر داراییها ظيز تماکز در این سالها از  1/3به  1/13رسيده است ،این ظتيجه ظشاندهنده کااهر
تماکز در بخر داراییهاي اظباشته باظكها در صنعت باظکی میباشد .به گپظهاي کاه در ساالهااي
اتيا پااکندگی دارایی هاي باظکی در کشپر به سامت همسااظی بااالتاي ااکات کااده و سااتتار
باظكها از لحاظ اظباشت دارایای ،باه هام ظزدیاكتاا شاده اسات .در ارائاه تساهيح ظياز شاات
ها يندال هایشمن از  1/33در سال  68به  1/13در ساال  31رسايده اسات .ایان ماپرد ظياز ظشاان از
کاهر تماکز در صنعت باظکی بااي ارائه تدما واب تپاهد بپد .به گپظهاي کاه در ایان ساالهاا
باظكها سعی در ا زایر ضاي رقابتی بااي ارائه تدما اعطاي واب داشتهاظد.

شکل (  :) -شاخص هرفیندال هريشمن در صنعت بانکی
منبع:یا تههاي پژوهر

اما مطالعا

ماتبط با ساتتارهاي مالی ظشاان از دن دارد کاه تغييااا درجاه اظحصاار و تماکاز در

صنعت واسطه مالی به ااتپر سااتتار اقتصااد ،مای تپاظاد اثااا متدااوتی باا اقتصااد داشاته باشاد.
بنابااین سياستگذارن عحقهمند هستند که بداظند این رقابت تا کجا بااي اقتصااد مطلاپب اسات .از
اینرو مطالعه ااضا به دظبال دن تپاهد بپد تا پاسخی بااي این سپاال سياستگاذاران اقتصاادي
اراظه دهد :اوالً؛ در صپر ا زایر رقابت در ارائه تدما سپاده صنعت بااظکی ،متغياهااي کاحن
اقتصادي چه تغيياي می کنناد؟ و ثاظيااً؛ در صاپر ا ازایر رقابات در عاضاه واب صانعت بااظکی،

1
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متغياهاي کحن اقتصادي چه تغيياي میکنند؟ بااي پاساخ باه ایان پاسارهاا ،از مادلهااي تعاادل
عمپمی پپیاي تصاد ی3استداده تپاهيم کاد ،این مدلها ،روشی هستند که مبتنی با بهينهیاابی باپده
و ریشه در مباظی تاد اقتصادي دارظد و اولين بار در دهه  3361مايحدي ،باه منااپر بهباپد کاارکاد
مکتب ادوار تجاري اقيقی  ،بکار گا ته شد .مهمتاین مزیات مادلهااي  DSGEدن اسات کاه باه
دليل ماهيت تصاد ی و پپیاي تپد ،به سااتتار واقعای اقتصااد ظزدیاكتاظاد و قادرظاد ظااطمينااظی و
پپیایی مپجپد در اقتصاد را به صپر مدلهاي ریاضی تبياين ظمایناد .باه دیگاا ساخن ،مادلهااي
ااضا در سالهاي اتيا به عنپان یکی از مهمتاین ابزارهااي سياساتگاذاري باظاكهااي ماکازي
مپرد استداده قاار گا ته است .از اینرو در این مطالعاه از روت ااضاا باااي پاساخ باه پاسارهاا
استداده تپاهدشد .بنابااین در ادامه ابتدا به صپر

تحصه به ایان پاسار پاساخ تاپاهيم داد کاه

ساتتار صنعت باظکی چطپر میتپاظد با اقتصاد مؤثا باشاد ،پاس از دن مادل ماپرد ظااا در تحقيا
معا ی شده و ساتتار دن بااي اقتصاد ایاان بازظپیسی تپاهد شد؛ در اظتهاا ظياز باا اساتداده از روت
بيزي پارامتاهاي مدل را بادورد کاده و به سپاال پژوهر با استداده از مدل تعادل عمپمی پاساخ
تپاهيم داد.
 ساختار صنعت بانکی چگونه بر اقتصاد اثر خواهد داشت؟یکی از مهمتاین بخرها در مکاظيزب اظتقال سياست پپلی ،صانعت بااظکی اسات ،بناابااین تغييااا
ساتتاري در این صنعت میتپاظد با بسياري از متغياهاي کحن اقتصادي اثاگذار باشاد .ایان مسائله
که چطپر ساتتار بازار اعتبا را باظکی با اثابخشی سياسات پاپلی تاأثيا مایگاذارد ،ظخساتين باار
تپسط د تاليپن و وایت )3366( 1و ون هپس3361( 1؛ )3365بارسای شاد .دنهاا ظشاان دادظاد کاه
ساتتار بازار باظکی می تپاظد اثا مهمای باا اظتخااب ابزارهاا و اهاداف سياسات پاپلی مناساب باااي
سياستگذاران داشته باشد .عحوه بااین اهميت بخر باظکی در اظدازه اظتقال 5سياسات پاپلی باااي
اولين بار تپسط هان و باگا )3333(8مپرد ارزیابی قاار گا ت .بااسااس مادلهااي سااده اقتصااد،
عامحن اقتصادي دو دسته از داراییها را ظگهداري میکنند :اوراق قاضه و پپل .داراییهاي عامحن
1

. Dynamic Stochastic General Equilibrium
. Real Business Cycle
3
).Aftalion and White (1978
4
). Vanhoos (1983; 1985
5
. Pass-Through
6
). Hannan and Berger (1991
2

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل

5

DSGE

اقتصادي ميان این دو دسته همپاره در تپازن قاار دارد .زماظی که مقاب پپلی مقدار پپل را در جامعه
کنتال میکند ،به صپر غيامستقيم میتپاظد ميزان ظاخ بهاه اسمی در بازار را ظيز کنتال ظماید .در
ظگات پپلی ،باظك عاملی است که تقاضا کننده سپادهها میباشد .با تپجه به کاارکاد باظاك ،ایان
عامل قادر تپاهد بپد ظپع سپمی از داراییها را کاه هماان وابهااي بااظکی اسات ،در باازار عاضاه
ظماید ،ظپع ااضا از دارایی هاا ،سابب وارد شادن و قاپ گاا تن ظقار باظاك در سيساتم اجاااي
سياست پپلی تپاهد شد (باظاظك و بليندر .)3366 ،3در مدلهاي اظتقال پپلی اعتباري ،ااض مای-
شپد که اوراق قاضه و اعتبارا باظکی جاظشين ظااق

یکادیگا هساتند .باا ایان ااض دو راهکاار

عمده بااي اثاگذاري سياست پپلی با اقتصاد معا ی میشپد .اول کاظال وامادهی باظاكهاا و دوب
کاظال تاازظامهاي .1بااساس چارچپب کاظال اعتباري ،در اثا اعماال یاك سياسات پاپلی اظقباضای،
دستاسی به منابع باظکی سختتا میشپد و هزینه تأمين سامایه بنگاههاي کپچك ا زایر مییاباد.
در مقابل بنگاههاي بزرگ تا که دستاسی بيشتاي باه ساایا بازارهاا و ابزارهااي ماالی دارظاد ،کمتاا
تحت تأثيا پيامدهاي ظاشی از سياست پپلی قاار تپاهند گا ت (مشکين .)3335 ،1به عبار دیگاا
مکاظيزب اظتقال پپلی در صاپر اجاااي سياسات ماالی اظقباضای از کاظاال اعتبااري را مایتاپان باه
صپر زیا ظمایر داد:

سياست پپلی اظقباضی سبب کاهر مقدار قيمت ساهاب مایشاپد و در اداماه مقادار ثااو تاال
بنگاهها و همچنين مقدار مخارج سامایهگذاري و ستاده کال را کااهر مایدهاد زیااا تحات ایان
شاایط مسئله اظتخاب ظاسازگار و مخاطاا اتحقی ا زایر مییاباد .مکااظيزب اظتقاال پاپلی در ایان
بخر را میتپان به صپر زیا ظمایر داد:

1

).Bernanke and Blinder (1988
. Bank Lending Channel
3
. Balance-Sheet Channel
4
).Mishkin (1995
2

8
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کاظال تاازظامهاي ادله بيشتاي را بااي اثا قيمت داراییها که در ظگات پپليپن مطا شد ،بيان می-
کند .بااي بيان این منط ااض کنياد کاه سياسات پاپلی اظقباضای در اقتصااد اجااا شاپد ،در ایان
صپر ظاخ بهاه ا زایر تپاهد یا ت این رتداد باعث میشپد تا تپازن تاازظامه بنگاهها باه دليال
کاهر جایان ظقدي بدتا شپد .کاهر جایان ظقدي سابب ا ازایر مخااطاا اتحقای و اظتخااب
ظاسازگار شده و از ایانرو مقادار وامادهی در جامعاه کااهر ماییاباد ،کااهر وامادهی مخاارج
سامایهگذاري و بالتبع دن ستاده کل را کاهر تپاهد داد (مشکين.)3335 ،

ادیند تبيين شده در کاظال تاازظامهاي اذعان دارد که چپن بنگاههاي کپچك ظسبت باه بنگااههااي
بزرگ با هزینههاي واسطهاي باالتاي بااي گا تن واب مپاجهند ،پس ظپساظا اقتصاادي داراي اثاا
بزرگتاي با سامایهگذاري بنگاههاي کپچك در مقایسه باا ساامایهگاذاري بنگااههااي بازرگ
تپاهد بپد (باظاظك و گاتلا3363 ،3؛ لنسينك و اساتاکن  .) 11 ،ریاد و الوسپسای ) 13 (1در
مطالعه تپد به این ظتيجه می رسند که ا زایر در رقابت صنعت باظکی سبب تپاهد شد ارزت کلی
واب اعطا شده تپسط باظكها ا زایر و ظاخ بهاه در بازار اعتبار کاهر یابد .عحوه باا ایان ا ازایر
تپرب سبب کاهر ورود باظك به سيستم میشپد .در مقابل ،رشد پپلی سبب تپاهاد شاد تاا مقادار
کمتاي واب پاداتت شده و ظاخ بهاه باالتاي در بازار اعتبار باقاار شپد .1بااي تبيين روشنتاا ایان
بخر ،در ادامه به صپر

تحصه تعدادي از مطالعا ظااي این اپزه معا ی تپاهدشد .اسميت

5

( )3336در مقاله تپد باه تبياين چاارچپب تئاپریکی پاداتات کاه بااسااس دن ظحاپه اثاگاذاري
ساتتار صنعت باظکی و باالت

درجه رقابت در صنعت را با عملکااد کاحن اقتصااد شابيهساازي

ظمپد .وي ظشان میدهد که چگپظه ساتتار صنعت باظکی با روي ظپساظا ادوار تجاري تاأثيا دارد.

1

). Bernanke and Gertler (1989
). Lensink and Sterken (2002
3
). Reed and Laosuthi (2012
 .1مدل هاي تئپریك دیگاي ظيز وجپد دارد که به بارسی ظقر قدر اظحصار صنعت باظکی در مکاظيزب اظتقال پپلی میپادازد که
2

بااي پاهيز از طپالظی شدن مقاله از بيان دنها پاهيز می شپد .بااي مطالعه بيشتا در این مپرد میتپاظيد مااجعه کنيد به:
Grimaud, André, (1997). "Competition between Banks and Channels of Monetary
Policy".Cahier du GREMAQ, n. 97.04.447, April 1997.
5
). Smit (1998
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ستپرلی و پاتتپ ) 111(3با استداده از مدل تعادل عمپمی در مطالعه تپد به دظبال یا تن ساتتار بهينه
بااي باظكها بپدهاظد .ظتيجه ااصل از این مطالعه ،پيشنهاد یك الگپي اظحصار چند جاظبه و ظه یاك
الگپي رقابت کامل ،جهت ساعت بخشيدن به رشد مایباشاد .ماظادلمن ( ) 115در مطالعاه تاپد
ظشان می دهد که اظحصار در صنعت باظکی ظااطميناظی در متغياهاي اقيقای را ا ازایر داده و باعاث
تقپیت ادوار تجاري میشپد .دليگا دیاز و اليپرو ) 116( 1به بارسای اثااا قادر اظحصااري در
بخر باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي ،و تأ ثيا این سااتتار باا ادوار تجااري باا اساتداده از مادل
 DSGEمیپادازظد .ظتای ظشان داد که وجپد قدر اظحصاري سابب تپاهاد شاد تاا بنگااههاتااتيا
بيشتاي در واکنشاهاي تاپد در بااباا شاپف مندای در تکنپلاپتي داشاته باشاند و در دوره زمااظی
طپالظیتاي به تعدیل در اشاتغال ،ساامایهگاذاري و تصاميما تپليادي تاپد بپادازظاد .ظاایاان و
اجی (  ،)313در مقاله تپد با اساتداده از دادههااي باين باظاك در دوره  3165-3131باه بارسای
رابطه ميان تماکز در باظکداري و اثا بخشی ساز و کار اظتقال سياست پپلی از طای وامدهی باظاك
میپادازظد .شپاهد تجابی ااصال از دادههااي پااظلی ،ظشاان از دن دارد کاه باا ا ازایر تماکاز در
صنعت باظکی کاظال وابدهی ایاان تقپیت میشپد .به بيان دیگا بااساس یا تاههااي ایان تحقيا  ،باا
ا زایر تماکز در باظك  ،اثا بخشی ساز و کار اظتقال سياست پپلی بهتا تپاهد شد.
 معرفی مدلیکی از شيپههاي مهم ورود ساتتار ظااب باظکی در مدلهاي تعادل عمپمی با اساس استداده از عدب
تقارنهاي اطحعاتی ميان مادب و باظاكهاا مایباشاد .در ایان سااتتار ،باظاكهاا باااي واب دادن باه
کار امایان اقتصادي یاك محادودیت عماده دارظاد ،دظاان اطحعاا دشاکاري از اظادازه ااتماال
پياوزي و شکست پاوتههاي کار امایان ظدارظد .بنابااین باظكها ظمیداظند که کار امایان اقتصادي
دیا قادر به بازپاداتت بدهی تپد هستند یا تيا .بنابااین باظكها مکاظيسمی را طااای مایکنناد تاا
بااساس دن قادر باشند اطحعا پنهان کار امایان اقتصادي را دشکار ظمایناد .ااض مایکنايم کاه
این ر تار باظكها با استخداب ظپع تاصی از ظياوي کار که وظيداه ظااار باا ر تاار کار امایاان را
دارظد ،قابل اصپل تپاهد بپد .بااساس اوض ااضا ،در این بخر به دظيال دن تاپاهيم باپد کاه
1

).Cetorelli and Peretto (2000
). Mandelman (2005
3
). Aliaga-D´ıaz and P´ıa Olivero (2007
2
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ساتتار صنعت باظکی را با اطحعا ظامتقاران مدلسازي ظمایيم .پایههاي مدلسازي مدل ااضا مشابه
مدلهاي (گاالی 113 ،3؛ گاظتنا  113 ،؛  ) 133میباشد ،که به دليال اظجااب تغييااا اساسای در
مدل بااي همگپنسازي با اقتصاد ایاان ،دن را بازظپیسی و شبيهسازي تپاهيم کاد.
اولين بخر از مدل ااضاا را تاظپارهاا تشاکيل مایدهناد ،تاظپارهاا از مصااف کاالهاا مطلپبيات
کسب کاده و کارکادن بااي دظان عدب مطلپبيت به بار میدورد .پاپل باااي تااظپار ،مطلپبيات باه
همااه تپاهد داشت .با تپجه به این مپارد ،میتپان تابع مطلپبيت بين زمااظی تااظپار را باه صاپر
زیا ظمایر داد:
()3



M 
E t   t ln ct   ln(1  nt  s t )  ln( t ) 
Pt 
t 0


در این تابع بتا ظشاندهنده ظاخ تنزیل تاظپار بپده و  nو  sبيانگا ساعا کار تاظپار در بنگااههااي
تپليدي و باظكهاست که در ادامه در دن مپرد تپضيح تاپاهيم داد .کال سااعا کااري باا یاك
ظامال شده است .در ساتتار ااضا بااساس مطالعا گاظتنا ( 113؛ ) 133اض میشپد که در ها
دوره تاظپار درصد ثابتی از کل هزینههاي مصا ی تپد را در باظك سپادهگذاري  dتپاهاد کااد،
در این صپر با محدودیت ( ) بااي مصاف و سپادهگذاري بين دورهاي مپاجه تپاهد بپد:
( )

ct  d t

عحوه با این تاظپار با محدودیت بپدجهاي ظيز روباو تپاهد بپد .به گپظهاي که در ها دوره مقادار
کل مصاف و سپاده وي ظمی تپاظد بيشاتا از کال مناابع و دردمادهاي کساب شاده او بيشاتا باشاد.
تاظپار به ازاء ها ساعت کار در بنگاه  nو باظك  sدستمزدي به اظدازه  wدریا ت کاده و ظاخ بهااه
 rdاز سپادهگذاري دوره قبل تپد بهدست میدورد .عحوه بااین سپد بنگاهها  ،gسپد باظكها  gfو
همچنين منا ع باظك ماکزي  gcbکه ااصل از تال

استقااض ظااب باظکی از باظك ماکزي است،

به تاظپارهاي عال در اقتصاد تپاهد رسيد:

1

).Gerali (2009
).Guntner (2009; 2011

2
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()1

M t
Pt

 g t  g tf  g tcb 
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d t 1 (1  rt d1

t

ct  d t  w t (nt  st ) 

تاظپار در مدل ااضا به دظبال دن تپاهد بپد تا تابع هدف ( )3را با تپجه به محادودیتهااي ( ) و
( )1اداکثا ظماید .بنابااین شاایط ماتبه اول تاظپار را میتپان باهصاپر زیاا ظپشات ،کاه در دن
تاظپار در مپرد مصااف ،کاار در بنگااه و باظاك ،ساپادهگاذاري در باظاك و ميازان ظقادینگی در
دستاس تصميمگياي میکند.
1
 t
ct

()1



()5

1  nt  s t

 t

()8

 t 1

سلسالهاي از تپليدکننادگان واساطه j 0,1

tw t 

t   E t t 1

t 1


)  t 1 (M t Pt

()6
بخر بعدي از عالين اقتصاادي

1  rt d

t 

t   E t

هساتند کاه باا اجااره

ظياوي کار همگن nاز تاظپارها و استداده از سامایه  kو بااساس تابع تپليد با بازدهی ثابت ظسبت به
مقياااس  CRSمقاادار محصااپل  yرا در اقتصاااد تپليااد م ایکننااد .وجااپد رقاباات ظاااق

در بااازار

محصپال واسطه این اجازه را به بنگاههامیدهد کاه ساپد مثبات باهدسات دورظاد .هماظناد اغلاب
مدلهاي استاظدارد ،اظباشت سامایه بااساس معادله ( )8ظمایر داده تپاهد شد .باه گپظاهاي کاه در
این معادله ) i(jظشانگا مقدار سامایه گذاري ظاتال
()8

بنگاه  jدر دوره مپرد ظاا تپاهد بپد.

) k t ( j )  (1   )k t 1 ( j )  i t ( j

بنگاه با استداده از ظياوي کار و سامایه با اساس تابع تپليد ( )6مقدار محصپل را تپليد تپاهد کاد:
()6

y t ( j )  At k t 1 ( j ) nt ( j )1
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تاظپارها صااب تماب بنگاههاي واسطهاي در اقتصااد باپده و ساپد ایان بنگااههاباه تااظپار تپاهاد
رسيد .مدیاان (ریسك تنثی) بنگاه مقدار بهينه کار ،قيمت ،و سامایه را به گپظهاي اظتخاب تپاهند
کاد که تابع هدف ذیل را اداکثا ظمایند:


) E t   t t g t (i

()6

t 0

در این معادله  gظشانگا سپد بنگاه میباشد که به صپر زیا تعایف میشپد:
) Pt (i
)) R l (w (i )nt 1 (i )  i t 1 (i
y t (i )  t 1 t 1
Pt
t

()3

g t (i ) 

)  p  P (i


)   k (i
  t
 1 y t (i )  k  t
)  1 k t 1 (i
2   Pt 1 (i ) 
2  k t 1 (i ) 
2

l
در این تابع  R t 1ظشانگا ظاخ بهاه ظاتال

2

واب دوره قبل بااي تقاضاي کار و سامایه در این دوره

میباشد .در معادله ااضا اض با دن اسات کاه تعادیل قيمات و ساامایه تپساط بنگااه واساطهاي
داراي هزینه تعدیل درجه دوب همچپن مدل روتنباگ )336 ( 3تپاهد بپد .بنگاه تابع هادف تاپد
را بااساس محدودیت زیا به اداکثا تپاهد رساظد:


) y t  y t (i

()31

 P (i ) 
 t 
 Pt 



1

) k t 1 (i ) nt (i

باتپجه به مپارد تپضيح داده شده بنگاههاي تپليد کننده کااالي واساطهاي شااایط ماتباه اول را باه
قاار زیا اظتخاب تپاهد کاد:

()33
( )3

t 1
(1  rt l )w t nt  (1   )t y t
 t 1
p  t
2 

2 
y
(  1)2  p ( t2  t )   E t t 1 p ( t 21  t 1 ) t 1
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 yt



t

t

 Et

(1   )  

1

). Rotemberg (1982
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واسطه اظجاب شده تپسط بنگاه واسطهاي یا کار اماي اقتصادي به یك تپليد کنناده ظهاایی

در سطح قيمت ) p(jبه اوت مایرساد .تپليد کنناده ظهاایی ظياز باا تاکياب تمااب کاالهااي واساطه
بااساس جمعگادیکسيت استيگليتز کاالي ظهایی را بااساس معادله ذیل تپليد تپاهد کاد.


()31

 1


dj )  1

1

) y t  ( y t ( j
0

در این معادله 𝜇 ظشانگا کشر جاظشينی ميان تپليدا واسطهاي است .با تپجه به ایان تپضايحا ،
تصميم بااي کسب اداکثا سپد تپسط تپليد کننده ظهایی سبب تپاهد شد تاا تقاضاایی باه اظادازه
( )35بااي کاالي واسطه داشته باشد:
()35
در این صپر مقدار شات

y t ( j )  (Pt ( j ) Pt )   y t

قيمت در اقتصاد باابا با معادله ( )38تپاهد بپد:
) 1 (1 

()38

1
Pt    Pt (i )1  di 
 0


در ادامه اض می شپد که تعداد ] i∈[0,1باظك در اقتصاد وجپد دارظد که با کشر جاظشينی ثابت
در تدما ارائه شده تپد روباو هساتند .هماظناد مادل ارائاه شاده تپساط گاالای 116( 3؛) 131
اض تپاهيم کاد که مصاف کننده بااساس قااردادي که با باظك منعقد میکند تدمت تاکيبای
دیکسيت استگيليتز باظك را از او دریا ت تپاهد کاد .این تدمت میتپاظد ساپادهگاذاري تااظپار
در باظكها و یا اتذ واب بنگاههاي اقتصااد از باظاك باه منااپر ا ازایر ظقادینگی در دستاسشاان و
تأمين هزینهاي اجاره سامایه و استخداب ظياوي کار باشد .در ظتيجاه ایان ااوض باظاك  iباا منحنای
1

). Gerlai (2008; 2010

3
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تقاضاي ظزولی بااي واب و منحنی تقاضاي صعپدي بااي سپاده هماظند معادال ( )36و ( )36روباو
تپاهد بپد (مشاهده کنياد گاالای و همکااران 116 ،؛  131؛ هپلساينگ 3و همکااران ) 113 ،باه
گپظهاي که با ا زایر ظاخ بهاه سپاده ،سپاده دریا تی باظكها ا زایر ،و با ا زایر ظااخ بهااه واب،
واب پاداتتی باظكها کاهر پيدا میکند.
l

()36

 r l (i ) 
l t (i )   t l 
 rt 

d

 r d (i ) 
d t (i )   t d 
 rt 

()36

ميزان اساسيت سهم باظكها ي تجاري از قااردادهاي تاکيبی واب و سپاده به صاپر معکاپس باه

کشر جاظشينی  CESو پارامتاهاي  dو  lبستگی تپاهد داشت .به عبار دیگا باا ا ازایر هاا
کداب از پارامتاهاي پق ،اساسيت سپاده دریا تی و واب پاداتتی باظكها به ظاخ بهاه سپاده و واب
بيشتا تپاهد شد .
اض بعدي در سيستم ااضا به گپظهاي است که باظك  iدر صپرتی کاه تمایال داشاته باشاد ظااخ
بهاه تپد را تعدیل کند باید هزینهاي بابت تعادیل قيمات متحمال شاپد (هزیناه هاسات ،)1ااض
بادن تپاهد بپد که هزینه تعدیل قيمت بااي باظكهاا باه صاپر مادل روتنبااگ (  )336وجاپد
داشته و بااي تعدیل ظاتهاي بهاه در بخر واب و سپاده ظاگزیا به تحمل هزیناههااي اپق تپاهناد
بپد .با تپجه به شاایط ااضا باظاك  iمقادار واب عاضاه شاده را بااسااس تاابع  CRSزیاا در باازار
عاضه تپاهد کاد.
l t (i )  F ( g t   k t ) s t (i )1

()33

1

).Hulsewing et al. (2009
 .منحنی عاضه سپاده ،از تاکيب کل سپاده  dو ظاخ بهاه سپاده در بازار رقابت اظحصاري به صپر زیا استخااج میشپد (dib,
):2010
d
1d

1d

1

) d t  (  d t ,i d di
0

1
1d

1

) rt d  (  (rt d,i )1d di
0
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. Menu Costs

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل

31

DSGE

در این تابع  Fظشانگا ضایب ثابت  TFPمیباشد .تحتهاي ظاارتی باظك با  sظشاان داده مایشاپد
که تپسط تاظپار به باظك اعطاء تپاهد شد و به عنپان ظهاده تپليد بااي باظاك ماپرد اساتداده قااار
میگياد .اض میکنيم که تماب باظكها داراي اظدازه یکساظی بپده و تعداد بااباي مشتاي تپاهند

داشت .عحوه بااین باظكها ،سپادههاي تاظپار را ظيز جمعدوري میکنند  d t (i ) mt (i ) ،مقدار
هزینه بنگاه بااي تأمين سپاده میباشد که ) m(iظشاظدهنده ذتایا باظكهاا در باظاك ماکازي مای-
باشد .اض میکنيم که باظكهاي تجاري قادرظد از باظك ماکزي واب گا تاه و یاا باا تایاد اوراق
قاضه ) b(iمقدار ذتایا تپد ظزد باظك ماکزي را ا زایر دهند .با تپجه به تپصيدا ااضاا یاك
مدیا (ریسك تنثی) در باظك تجاري به دظبال دن است تا با اظتخاب مقدار بهينه واب ،اوراق ،ذتياه
باظکی ،ظاخ بهاه سپاده  ،ظاخ بهاه واب و استخداب ظياوي کار؛ مقدار سپد تپد را به اداکثا باساظد.
در صپرتیکه تابع هدف باظك به صپر ( ) 1باشد:


) E t   t t g tf (i

() 1

t 0

مقدار سپد باظك  gfبه صپر

زیا ظمایر داده میشپد.این معادله بيان میکند که کل داراییهااي

باظك شامل استقااض اظجاب شده از باظاك ماکازي  ، btساپاده دریاا تی در دوره ااضاا  dtذتاایا
واقعی باظكها ي تجاري در باظك ماکزي در دوره قبل می باشد که بایاد صااف ذتيااه در باظاك
ماکزي  ،mtعاضه واب  ltپاداتت بهاه سپادهگذاران از دوره قبال ،پاداتات بهااه واب دریاا تی از
باظك ماکزي ،دستمزد ظياوي کار ظاظا ،هزینه دریا ت ساپاده ،هزیناه تعادیل ظااخ بهااه ساپاده و
هزینه تعدیل ظاخ بهاه واب شپد.


() 3



) d t 1 (i ) 1  rt d1 (i

t

 mt (i )  l t (i ) 

)) l t 1 (i )(1  rt l1 (i

t



) mt 1 (i

t

g tf (i )  d t (i )  bt (i ) 

 l  r l (i ) 

w t s t (i ) 

 1 d t (i )  r  tl
)  1 l t (i

) mt (i
2  rt d1 (i ) 
2  rt 1 (i ) 
2

2

)  d t (i ) r  rt d (i
d

bt 1 1  rt 1 

t



مدیا باظك بااي رسيدن به اداکثا سپد با محدودیتهاي زیا روباو تپاهد بپد:
l

( )

 r l (i ) 
l t (i )   t l 
 rt 
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d

 r d (i ) 
d t (i )   t d 
 rt 

) 1(

 ) را بااسااس1(  مادیا باظاك باه دظباال دن تپاهاد باپد تاا تاابع هادف تاپد،بااساس مپارد پق
 شااایط ماتباه اول باظاك را مایتاپان باه صاپر زیاا. ) اداکثا ظماید1( محدودیتهاي ( ) و
:ظپشت
2
d
t 1 1  rt (i ) 
td (i ) r  rt d (i ) 
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 t 1
m t (i )
t
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l
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.3 به تاتيب قيمتهاي سایهاي محدویت سپاده و واب باظك استt  و t پق
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d
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 واب تقسيم کاده و،بااي سادهسازي معادال ذیل را با مطلپبيت ظهایی مصاف تاظپار تقسيم کاده و عحوه با این با مقدار سپاده

.

.با ظاخهاي بهاه سپاده و واب ضاب تپاهيم کاد

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل
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بخر بعدي در اقتصاد مدلسازي شده در این پژوهر ،مابپط به تصميما دولت و باظك ماکازي
میباشد .در اینجا ظيز همچپن تمامی مدلهاي  DSGEدر ایاان ،اض با دن تپاهد بپد که دولت
و باظك ماکزي شخصايتی واااد دارظاد و ظااخ رشاد پاپل مهامتااین ابازار باظاك ماکازي باااي
سياستگذاري پپلی در اقتصاد است .در اولين گااب باااي مدلساازي ر تارسياساتگاذار پاپلی در
اقتصاد ،با ارتباط ميان باظكها و باظك ماکازي تأکياد داریام .ارتبااطی کاه بااسااس دن باظاكهاا
ذتایاي را به باظك ماکزي داده و از او وجپهی را استقااض میکنناد ،بناابااین تاال

تعاامح

باظك ماکزي با باظكهاي تجاري را میتپان به صپر زیا ظمایر داد:
()11

 bt

) bt 1 (1  rt 1

t

g tcb 

در این معادله  rظاخ بهاهایاست که تپسط سيستم باظك ماکزي بااي ظاخ بهاه استقااض باظاكهاا
از او تعيين میشپد .اض تپاهيم کاد این ظاخ بهاهاي است که در ایاان به صاپر دساتپري باه
باظكها ابحغ شده و به ظپعی پایه تصميما بااظکی تپاهاد باپد .باه گپظاهاي کاه شاپراي ظااارتی
(هماظند شپراي پپل و اعتبار) بااساس معادله تيلپر تعدیل شده مقدار ظااخ بهااه وارد باا اساتقااض
باظكها را اظتخاب کاده و در ها دوره به باظكها ابحغ میکند .البتاه ظاپع معادلاه تيلاپر در اقتصااد
ایاان به گپظهاي در ظاا گا ته میشپد که با واقعيا اقتصاد بيشتاین هماهنگی را داشته باشد .باااي
اینکار همچپن قبل ،اض میکنيم که ظاخ بهاه به گپظهاي ر تار تپاهد کااد کاه باا مقادار دوره
قبل تپد تداو

چناداظی ظداشاته باشاد .بناابااین امياد ریاضای شااطی ظااخ بهااه در دوره  tبسايار

ظزدیك به ظاخ بهاه در دوره گذشته تپاهد بپد .با تپجه به اض ااضا ،تعدیح صپر گا تاه
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ها دورهاي بااي ظاخ بهاه تنها به شپفهاي زودگذر بهاه و ظاخ تپرب دوره گذشته ماتبط تپاهاد
بپد .بنابااین ظاخ بهاه در ها دوره به صپر معادله زیا معا ی تپاهد شاد ،کاه باااي ظزدیکای باه
اقتصاد ایاان  ρبسيار ظزدیك به یك تپاهد بپد.
rt  (1   )(  1  1   ( t   t )   rt 1   tr

()13

عحوه بااین ،تاازظامه باظك ماکزي به گپظهاي است که تعادل (  )1باید بااي باظك ماکزي صادق
باشد ،که در این معادله  MBميزان پایه پپلی بپده و  FRتال
 DGتال

داراییهاي تارجی باظك ماکزي،

سپادههاي دولت ظزد باظك ماکزي و  g tcbظيز ظشانگا تال

سپادههاي باظكها ظازد

باظك ماکزي تپاهد بپد.
( )1

MB t  FR t  DG t  g tcb

بااساس مطالعه کميجاظی و تپکليان ( )3133اض بادن است کاه ابازار سياساتگاذاري پاپلی در
اقتصاد ایاان در اتتيار باظك ماکزي و همان ظااخ رشاد اجام پاپل مایباشاد .تاابع عکاسالعمال
سياستگذار پپلی به ظحپي است که بااساس دن ،سياستگذار ظاخ رشد اجم پاپل را باه ظحاپي
تعيين می کند که دو هدف تپد ،یعنی کااهر اظحاااف تپلياد از تپلياد باالقپه و اظحاااف تاپرب از
تپرب هدف را به اداقل باساظد .بااساس تابع عکس العملای کاه در اینجاا معا ای مایشاپد ،تاپرب
هدف یك متغيا مشاهده ظاپذیا است که تنها در اتتياار سياساتگاذاران باپده و ساایا کاارگزاران
اقتصادي اطحعی از دن ظدارظد .اض می کنيم کاه ایان تاپرب هادف ضامنی از یاك ادیناد تاپد
رگاسيپن ماتبه اول به صپر معادله  11تبعيت میکند که در دن ضایب مدل   ،ظزدیاك باه
یك است .بنابااین اميد ریاضی شاطی تپرب هدف در دوره  tبسيار ظزدیك به تپرب هدف در دوره
گذشته میباشد .دليل اعمال این اض ،دن است که سياستگذار پپلی ساعی مایکناد تاا باه طاپر
متپسط ،تپرب هدف را در طپل زمان ثابت ظگه دارد .اما گاهی اوقا در رسيدن به این هدف ظاکاب
میماظد .به تپجه به این تپضيحا  ،تابع عکسالعمل سياستگذاري پپلی به صپر لگاریتم تطی

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل
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DSGE

به شکل زیا تعایف میشپد:3

ˆt   ˆt 1   (t  t )   y y t  t

()11



()11

t   t1  t




که در این معادله )  t  iid .N (0,  2ظشانگا شپکی است که به تپرب هدف سياستگذار

پااپلی وارد ماایشااپد .عااحوه بااااین   tشااپف پااپلی اساات کااه اااض ماایشااپد از یااك ادینااد
تپدرگاسيپن ماتبه اول به صپر زیا تبعيت می کند:

t   t 1  tmb

()15

2
در این معادله ظيز )
  tmb  iid .N (0,  mbتپاهد بپد .با این اال باید تپجه ظمپد کاه کماکاان

این تابع عکس العمل سياستگذاري پپلی ظپعی قاعده سياستگذاري تپاهاد باپد .از دنجاا کاه
ر تار سياستگذار پپلی در اقتصاد ایاان به صپر صحادیدي است ،ظمیتپان اظتااار داشات کاه
به تپبی واقعيا را ظشان دهد (کميجاظی و تپکليان.)3133 ،
 -4حل و شبیه سازی مدل
از دن جایی که بسياري از پارامتاهاي مپرد استداده در پژوهر ااضا اقد مقدار تعياين شادهاي در
اقتصاد ایاان است؛ ظاگزیا تپاهيم بپد بااي کاليبااسيپن مدل ،پارامتاها را بادورد ظماایيم .بناابااین
در ادامه با استداده از روت بيزین  ،پارمتاها را بادورد تپاهيم کاد .دادههاي مپرد استداده در ایان
پژوهر دادههاي تعدیل شده صلی شات

بهاي مصاافکنناده و تپلياد ظاتاال

داتلای بادون

ظدت بااي دوره 3183:3-3163:1میباشند .بااي بادورد پارامتاها ،ابتدا تپزیاع ميااظگين و اظحاااف

3

 .الزب به ذکا است که در اغلب مطالعا  DSGEصپر گا ته بااي اقتصاد ایاان ،شپف پپلی بااي سادهسازي به عنپان یك

ادیند اتپرگاسيپ درجه اول مدلسازي می شد .اما ساتتاري مشابه دن می تپاظد از درجه صحادیدي بپدن تصميما سياستگذار
پپلی بکاهد و دن را تبدیل به ادیندي کامحً تصاد ی کند .اال دنکه مطالعا صپر گا ته با ر تار سياستگذار پپلی در ایاان
اکایت از دن دارد که ر تار سياستگذاران پپلی در ایاان جنبه صحادیدي دارد (تپکليان ،)3133 ،از اینرو در مطالعه ااضا
سعی شده است تا مدل به گپظهاي تغييا یابد که صحادیدي بپدن ر تار سياستگذار پپلی در دن لحاظ گادد.
2

. Bayesian Estimation
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معيااار پيشااين 3بااااي هااا یااك از پارامتاهااا را مشااخ

تااپاهيم کاااد  .ظتااای ااصاال از بااادورد

پارامتاهاي مدل در  1دمده است .عحوه بااین ظتای ااصل از بادورد بيزي ،شات

هاا و اظحاااف

معيار پسين پارامتاهاي مدل ااضا را میتپان در پيپست مشاهده ظمپد .الزب به ذکا است که باااي
بادورد پارامتاها از الگپریتم متاوپليس -هاستينگ با تعداد  1هزار باار تکااار و تعاداد زظجيااه
مپازي استداده شده است .با استداده از ظتای ظمایر داده شده در پيپست مایتاپان باا همگاایای و
ثبا ظسبی تماب گشتاورهاي پارامتاها اعتماد ظمپد .بنابااین با تپجه به ایان ظتاای مایتاپان مشااهده
ظمپد که تپزیعهاي پيشين اظتخاب درستی داشتهاظد ،عحوه با این ظتای ااصل از دمااره بااوکس و
گلمن ( )3363و مقدار ظاخ پذیات ،ظشان از قدر باازت پارامتاهاي مدل میباشد.
جدول (  :) -نتايج حاصل از برآورد پارامترهای با استفاده از روش بیزی
ضريب

نوع توزيع

توضيح



گاما



بتا

منبع

ميانگين و انحراف

برآورد

معيار پيشين
ضایب محدودیت DIAبااي

1/6

تاظپار

()1/13

سهم تاکيب سامایه و سپد در

1/8



تپليد باظكها

()1/3

بتا

سهم سامایه در تپليد

1/13

i

گاما

هزینه تعدیل سامایه

f

گاما

ضایب TFPدر تپليد باظكها



بتا

اهميت سامایه در تپليد باظك



گاما

کشر جاظشينی کاالي واسطه



بتا

ظاخ تاجيحا زماظی تاظپار سپاده

1/36



گذار

()1/13

گاما

عکس کشر ظياوي کار ایر

/36

تپکليان ( )3133و

()1/15

شاهماادي ()3166

گاظتنا () 133
گاظتنا () 113( ،) 133

1/61 8
1/81 1

شاهماادي ()3166

1/1333

یاکپویلپ () 115

/1136

()1/13
()1/35
گاظتنا () 133

8

8/1183

()1/31
گاظتنا () 133

1/

1/3335

()1/11
1/1

ابااهيمی ()3163

1/ 363

کاوظد ()3166

1/3611

()1/3

/3616

1

.تپزیع پيشين بااي ها شات

با اساس ویژگیهاي دن شات

بااي مثال تپزیع بتا ،تپزیعی است که با سه شات
شات

. Prior mean and standard deviation
و ویژگیهاي تپزیع مدظاا اظتخاب شده است.

مياظگين ،اظحااف معيار ،اد پایين و باال مشخ

هایی که در بازه تاصی از اعداد قاار میگياظد استداده میشپد.

میشپد؛ بنابااین بااي بادورد

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل

m

بتا

ضایب اتپرگاسيپ در رشد پپل



بتا

ضایب اتپرگاسيپ تپرب هدف



ظامال

y

ظامال

33

DSGE

1/6

1/8331

بادورد اتپ رگاسيپ

()1/15
1/3

کميجاظی و تپکليان

()1/3

()3133

ضایب تپرب در تابع عکس العمل

- 3/18

کميجاظی و تپکليان

سياست پپلی

()1/13

()3133

ضایب تپليد در تابع عکس العمل

- /13

کميجاظی و تپکليان

سياست پپلی

()1/36

()3133

 mb

گاما معکپس

اظحااف معيار شپف سياست پپلی

1/1

کميجاظی و تپکليان



گاما معکپس

اظحااف معيار شپف تپرب هدف

1/1

1/3 6
- 3/1566
- / 616
1/1363

()3133
1/1318

کميجاظی و تپکليان
()3133

منبع :محاسبا پژوهر

با تپجه به پارامتاهاي بادورد شده در بخر قبل ،میتپان مقادیا ایستاي متغياهاي مدل را باهدسات
دورد .البته از دن جایی که شاایط ایستاي مدل ااضا به صپر غياتطی تصایح شده اسات ،اال
سيستم معادال باه صاپر دساتی تقایبا ًا غيااممکن باپده و باااي اال دن ظااگزیا باه اساتداده از
ابزارهاي ظاب ا زاري تپاهيم بپد .از این رو بااي محاسبه مقادیا ایساتاي مادل از بساته ظااب ا ازاري
متلب  Matlabو ال سيستم معادال به روت ظيپتن بهاه تپاهيم باد .ظتای ااصل از ال دستگاه
معادال غياتطی شاایط ایستاي مدل سپب کاه متشاکل از دساتگاهی باا  1معادلاه و  1مجهاپل
است ،در  1ظمایر داده میشپد:
جدول (  :) -مقادير ايستای تعادلی متغیرهای مدل شبیه سازی شده
متغير

مقدار ايستا

مقدار ايستا

متغير

مقدار ايستا

متغير

اشتغال بنگاه

1/ 11

اشتغال باظك

1/1135

توليد

1/5586

بهاه واب

1/1136

مصرف

1/1515

بهاه سپاده

1/1 13

3/ 135

سرمايه

/1363

بهاه دولتی

1/1118

دستمزد

سرمايه گذاري

1/3116

سپاده

1/1816

سپد بنگاه

1/33 3

ذخاير بانکها

1/151

واب

1/1131

سپد باظك

1/1111

منبع :محاسبا پژوهر

پس از دن که پارامتاهاي مدل بادورد شد و کاليبااسيپن بااي محاسبه شاایط ایستا اظجاب شاد ،بایاد
قدر مدل را بااي شابيهساازي دادههااي واقعای اقتصااد بسانجيم .باااي ایان کاار مقادار تداضال
لگاریتمی از االات ایساتاي دادههااي واقعای اقتصااد ایااان باا روتهااي اساتاظدارد ادوار تجااري
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1

محاساابه شااده و گشااتاورهاي مقااادیا ااصااله بااا گشااتاورهاي دادههاااي شاابيهسااازي شااده مقایسااه
تپاهدشد .ظتای این مقایسه در  1ظمایر داده شده است.
جدول (  :) -مقايسه دادهها ی واقعی با مقادير شبیه سازی شده در مدل
متغيرها

تغييرات

x

تغييرات نسبي

x y

واقعي

مدل

واقعي

مدل

توليد غير نفتي

1/15513

1/15586

3

3

مصرف

1/15813

1/15815

3/138

3/131

تورم

1/11136

1/13631

1/6 33

1/1 35

سرمايه گذاري

1/18133

1/131 3

3/3158

3/8656

رشد نقدينگي

1/11511

1/1 615

1/8156

1/5116

منبع :محاسبا پژوهر

با تپجه به ظتای ااصل از مقایسه ویژگیهاي مدل معا ی شاده باا دادههااي واقعای اقتصااد ایااان،
میتپان به این ظتيجه رسيد که مدل ،قدر شبيهسازي مطلا و ظسابی تغييااا در دادههااي واقعای
اقتصاد ایاان را داراست .بااي شاوع مبااث این بخر ،ابتدا به این مسئله تپجه تپاهيم کاد که در
شاایط ایستاي تعادلی در صپر تغييا ساتتار باازار در صانعت بااظکی ،مقاادیا تعاادلی متغياهااي
سيستم دستخپت چه تغييااتی تپاهند شد .اولين گاب از این تحليل ،به بارسی این مسئله میپاادازد
که درصپر ا زایر رقابت در بخر تدما سپادههااي بااظکی ،متغياهااي سيساتم چاه تغييااي
تپاهند داشت  .ظتای ااصل از تحليل اساسيت متغياهاي سيستم به جاظشاينی در تادما ساپاده
.3الزب به ذکا است دادههاي مپرد استداده در پژوهر ااضا به صپر
تطی است ،بنابااین باید مقادیا دادههاي واقعی هم به صپر
ایستاي دادههاي واقعی ،از يلتا هدریك پاسکا

صلی میباشد .از دنجایی که مدل به صپر

لگاریتم

تداضل لگاریتمی از مقدار ایستا محاسبه شپد .بااي محاسبه مقدار

با ضایب  3811استداده شد ،به عبار

دیگا با استداده از بسته ظاب ا زاري

 Eviewsو روت يلتا هدریك پاسکا تمامی متغياهاي جدول ( )1-3روظد زدایی شده و مقادیا پق به عنپان مقدار ایستاي متغيا
لحاظ گادید ،در ادامه با استداده از تداضل لگاریتمی مقادیا واقعی با مقادیا ایستا ،دادهها بااي مقایسه ایجاد شد.
در اینجا بااي دن که اساسيت متغياهاي اقتصادي به تغيياا تعداد باظكها بهتا ظمایر داده شپد ،از کشر متپسط استداده شده
است که دن را به صپر
است.

زیا تعایف میکنيم X .ظشاندهنده متغياهاي جدول  1-3و  ،5-3و  کشر جاظشينی واب یا سپاده

% X
) X (1  10

% 
)  (X 1  X 10

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل
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در  1و  1تا  1ظمایر داده شده است .با تپجه به ظتای ااصل ،ا ازایر رقابات در بخار تادما
سپاده ،در اولين گاب با بهاه سپاده اثا تپاهد داشت ،باه گپظاهاي کاه باا یاك درصاد ا ازایر در
جاظشينهاي تدما  ،مقدار ظاخ بهاه سپاده به ميازان  %1/ 386رشاد تپاهاد داشات .ا ازایر در
ظاخ بهاه سپاده سبب تپاهد شد تا تمایل به سپادهگذاري در ميان ا ااد ا زایر یا ته و متعاقب دن
واب بيشتاي تپسط باظكها ارائه شپد.
جدول (  :)4-متوسط کشش متغیرهای سیستم اقتصادی به تغییرات در جانشینی خدمات سپرده میان بانکها
متغير

تپليد

مصاف

سامایه

سامایه گذاري

سپد بنگاه

کشش

1/111611

1/11 61

1/11 615

1/11 638

1/11 6 5

متغير

اشتغال بنگاه

بهاه سپاده

سپاده

واب

سپد باظك

کشش

1/11 651

1/ 38618

1/11 651

1/11 618

- 1/31 68

منبع :یا ته هاي پژوهر

با تپجه به این واقعيت که باظكها با تپجه به تغيياا ساتتاري ااضا ،بایاد ظااخ بهااه بااالتاي باه
سپاده داده و در عين اال قادر به ا زایر و تغييا متناسب در ظاخ بهااه واب ظخپاهناد باپد ،بناابااین
سپد دظان دستخپت تغييا شده و به واسطه یاك درصاد ا ازایر در جاظشاينی در تادما ساپاده،
سپد باظكها تقایباً  %1/31کاهر تپاهد یا ت .مطالعا تجابی ظياز ایان یا تاه را تأیياد مایکناد.
استيگلتز ،مپرداف و هلمن ) 111( 3اعتقاد دارظد که با ا زایر رقابت ،باظكها بااي ا زایر ساهم
بازار تپد به ا زایر سپد پاداتتی به سپادهگذاران اقداب کاده و چنين مساالهاي منجاا باه کااهر
سپددهی باظكها میشپد .ميلا ( )3335با مطالعه اقتصاد امایکا اعتقاد دارد که ارتبااط مثبتای مياان
تماکز در صنعت باظکی و سپددهی باظكها وجپد دارد .بسااظکپر و تااکپر )333 ( 1اعتقااد دارظاد
ا زایر رقابت در سيستم باظکی ،سبب تپاهد شد تا ظاخ بهاه سپاده ا زایر یابد ،این ظتيجه تپساط
هاظان ( )3333ظيز بهدست دمده است .بپ و تاکپر ( ) 111ظشان میدهند که ا زایر رقابت باعث
کاهر ااشيه سپد باظكها تپاهد شد .بسياري دیگا از مطالعا تجابی ظيز به این ظتيجه مایرساند
که ارتباطی مندی ميان درجه رقابت در صنعت باظکی و ااشيه ساپد باظاكهاا وجاپد دارد .1مطالعاه
تجابی اقتصاد ایاان ظيز تأیيد میکند که ارتباط مثبتی مياان ظااخ بهااه و ساپادههااي بااظکی وجاپد
1

).Stiglitz and Murdock and Hellmann (2000
).Miller (1995
3
). Besanko and Takor (1992
4
. Barth et al. (2004); Claessens and Laeven, (2004); Demirguc-Kunt et al. (2003), van
)Leuvensteijn, (2008); Andre´s and Arce, (2012
2
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دارد .رضایی پپر و همکاران ( )3133با بارسی اقتصاد ایاان در دوره  315 -316و باا اساتداده از
روت تصحيح تطاي باداري به این ظتيجه می رسند که رابطه مثبت تعادلی بلند مدتی بين ظاخ بهااه
و اجم منابع مالی باظكها وجپد دارد.
علی رغم باظكها ،سپد بنگاهها به واسطه در اتتيار گا تن وابهاي بيشتا ،ا زایر یا ته و این سابب
میشپد تا تپليد و مصاف در اقتصاد زیاد شپد .ا زایر تپليد ظيازمند دن تپاهد باپد تاا ظهاادههااي
بيشتاي استخداب شپد ،بنابااین سامایهگذاري و اشتغال ظيز در اقتصاد بهبپد مییاباد .در ایان بخار
ظيز مطالعا تجابی ظتای ااصله را تأیيد میکند ،این مطالعا اعتقاد دارظد ا زایر رقابت بااظکی،
سبب تپاهد شد بنگاهها با کاهر هزینههاي تپليد روباو شده و تپلياد را ا ازایر دهناد باه عناپان
ظمپظه استااهان) 111( 3؛ کحسينس و الون () 115به چنين ظتيجهاي رسيدهاظد.

شکل (  :) -مقدار ايستای تولید کل

شکل (  :) -مقدار ايستای وام بانکی

شکل (  :) -مقدار ايستای مصرف

شکل (  :)4-مقدار ايستای سرمايهگذاری

1

). Strahan (2003
). Claessens and Laeven (2005

2

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل

شکل (  :)5-مقدار ايستای نرخ بهره سپرده

شکل (  :)7-مقدار ايستای سود بنگاه

DSGE

1

شکل (  :)6-مقدار ايستای سپرده

شکل (  :)8-مقدار ايستای سود بانک

منبع :یا ته هاي پژوهر

پس از دن که در بخر قبل اثاا ا زایر رقابت در بخار تادما ساپاده ،باا متغياهااي سيساتم
اقتصادي بارسی شاد  ،در اداماه باه بارسای ایان ظکتاه تاپاهيم پاداتات کاه در صاپر ا ازایر
جاظشين هاي بخر واب در صنعت باظکی ،متغياهاي سيستم اقتصادي چه تغيياي تپاهند کاد .ظتاای
ااصل از مطالعه ظشان از دن دارد که اساسيت مقادیا تعادلی به تغيياا رقابت در بخر واب باالتا
از تغيياا

رقابت در بخر سپاده میباشد به گپظهاي که تغييا و ا زایر جاظشينهااي تادما واب

سبب تپاهد شد تا ظاخ بهاه واب باه اظادازه  %1/16کااهر یاباد .کااهر ظااخ بهااه واب باه واساطه
کاهر قدر اظحصاري باظك میباشد به گپظهاي که با کاهر در اظحصار ،مقدار ارائه تدما یاا
همان ارائه واب ظيز ا زایر می یابد ،به عبار دیگا با ا زایر یك درصد در جاظشاينی تادما واب
شاهد ا زایر واب اعطایی به اظدازه  %1/15158تپاهيم بپد .از دنجایی که بخر ساپاده در االات
اوليه و بدون تغييا در قدر

رقابت باقی میماظد ،بنابااین باظك قدرتی در تعدیل ظاخ بهااه ساپاده

ظخپاهد داشت .اما بااي تپليد تدما باالتا باید ظهادههاي بيشتاي را ظيز بدسات دورد ،باه عباار
دیگا مقدار سپاده باظکی ظيز در این االت ا زایر مییابد .این تحپال در سيستم باظکی باه دليال
دنکه سبب کاهر هزینههاي دستاسی به منابع مالی میشپد ،بنگاهها را قادر مایساازد تاا وابهااي
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1

ارزان تاي را از باظك دریا ت کاده و ظياوي کار و سامایه بيشتاي به استخداب دردوردظاد ،ا ازایر
استخداب ظهادههاي تپليد ،در ادامه سبب ا زایر دستمزد میشپد .مطالعا تجابی ظيز یا تههاي ایان
بخر را تصدی میکند ،به گپظهاي که گزمان ) 111( 3بيان میکند کاه کااهر تماکاز و وجاپد
رقابت در سيستم باظکی مپجب ا زایر اظباشت سامایه تپاهد شد.
جدول (  :)5-متوسط کشش متغیرهای ايستای سیستم اقتصادی به تغییرات در جانشینی خدمات وام میان
بانکها
متغير

تپليد

کشش

1/11116

1/1 3 1

متغير

اشتغال بنگاه

بهاه واب

1/133361

- 1/16 8

کشش

مصاف

سامایه

سامایه گذاري

سپد بنگاه

1/15115

1/1515

1/111113

سپاده

واب

سپد باظك

1/1 3 1

1/15158

- 3/ 313

منبع :یا ته هاي پژوهر

در سيستم اقتصادي ااضا ،بنگاههابه دليل کاهر در هزینههاي تپليد ،با ا ازایر رقابات در بخار
واب ،مقدار تپليد تپد را ا زایر داده و سپد باالتاي کسب میکنند .به گپظهاي که با ا زایر یاك
درصد در جاظشينی واب ،مقدار تپليد و سپد بنگاههاي اقتصاادي تقایبااً  %1/1111ا ازایر ماییاباد.
شکل ( )31-3تا شکل ( )33-3باه صاپر کامال تغييااا ااصال در متغياهااي ایساتاي مادل را
ظمایر میدهد .ظتای ااصل در این بخر همااستا با بسياري از مطالعا تجابی ظيز میباشد .بااي
مثال بساظکپر و تااکپر (  )333اعتقااد دارظاد ا ازایر رقابات در سيساتم بااظکی ،ظااخ بهااه واب را
کاهر میدهاد .ایکسااس و روچات ( )3336اعتقااد دارظاد کاه ا ازایر رقابات سابب ا ازایر
وامدهی باظكها تپاهاد شاد .شاا ا باا تبياين باازي باه ایان ظتيجاه مایرساد کاه باا ا ازایر تعاداد
باظكهامقدار وابهاي اعطایی در سيستم باظکی ا زایر مییابد (شاا ا .)3336 ،1باك 1و همکااران
( ) 111ظيز اعتقاد دارظد که بنگاههابااي اتذ واب در صانعت اظحصااري بااظکی باا محادودیتهااي
بيشتاي روباو بپده و قادر به اتذ مقدار واب کمتااي تپاهناد باپد (باك و همکااران .) 111 ،لای

5

( ) 113با مطالعه باظكهاي دسيا و دمایکاي التين باه ایان ظتيجاه مایرساد کاه ا ازایر تماکاز و
اظحصار در صنعت باظکی سبب تپاهد شد تا باظكها ،وابهاي کمتاي به مشتایاظشان بدهند.
1

).Guzman (2000
).Freixas and Rochet (1997
3
). Shaffer (1998
4
). Beck et al. (2003
5
).Li (2009
2

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل
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ميلا )3335( 3در مطالعه تپد به بارسی تأثيا ادغاب باظكها با عملکاد سيستم باظکی امایکا پاداتته
و به این ظتيجه می رسد که ارتباط مثبتی بين تماکز و سپددهی باظك مشااهده مایشاپد .بساياري از
مطالعا تجابی دیگا ظيز تأیيد میکنند که ا زایر رقابت سبب تپاهد شد تاا ساپددهی باظاكهاا
کاهر یابد  .اما علیرغم سپد باظكها  ،در مطالعا تجابی ظيز ارتباط مثبت ميان سپدهی بنگاههاو
رقابت در صنعت باظکی ااصل شده است .گامباا و چتپرلی ) 113( 1در مطالعه تپد به این ظتيجاه
میرسند که اظحصار در صنعت باظکی اثا مندی با رشد صنایع دارد .کپکپرس ) 111( 1باا مطالعاه
صنعت باظکی ایتاليا به این ظتيجه می رسد که ا زایر رقابت در صنعت بااظکی سابب تپاهاد شاد تاا
تپليد ظاتال

سااظه ا زایر و ظاخ بهاه واب باظکی کاهر یاباد .عاحوه باااین مطالعاا تجابای باا

بارسی اقتصادهاي مختلف ،به این ظتيجه می رساند کاه ا ازایر رقابات در سيساتم بااظکی باه دليال
کاهر هزینهها ،سبب ا زایر تپلياد تپاهناد شاد (باااي مثاال مایتاپان اشااره کااد بهاساتااهان،
 111؛کحسينس و الون 115 ،که به ظتيجه مشابهی در این زمينه دست یا ته و اعتقاد دارظد رقابات
باظكها سبب ا زایر در تپليد اقتصاد مایشاپد) .عاحوه باااین ،مطالعاا تجابای بااور دارظاد کاه
ارتباط مثبتی ميان رقابت بااظکی و رشاد اقتصاادي ظياز وجاپد دارد (اساتااهان 111 ،؛کحساينس و
الون .) 115 ،بك و همکاران ( ) 111به بارسی اثا تماکز سيستم مالی با ميزان عاضه تساهيح
با در ظاا گا تن سياستهاي ها منطقه جهات ورود باه باازار ،سااتتار مالکيات و محادودیتهااي
اعمال شده با عاليت باظكها میپادازظد.دنها مشاهده کادظد که شاکتها و بنگااههااي اقتصاادي
در سيستمهاي متماکزتا ،با مشکح بيشتاي جهت تأمين مالی روباو هستند.

1

).Miller (1995
.Barth et al. (2004); Claessens ans Laeven (2004); Demirguc-Kunt et al. (2003); van
)Leuvensteijn (2008); Andre´s and Arce (2012
3
).Gambera and Cetorelli (2001
4
).Coccorese (2004
2
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منبع :یا ته هاي پژوهر

بنابااین ظتای مطالعه ایستاي متغياها به روشنی با بسياري از یا تههاي تجابای در ظقااط مختلاف دظياا
همااستا تپاهد بپد .اما مديد است تا ظتای اساسايت مادل باه رقابات در بخار واب و ساپاده را باا
یکدیگا مقایسه ظمایيم .مقایسه ظتای ایان بخار باا ظتاای ااصال از اساسايت جاظشاينی تادما
سپاده ،ظشان از دن دارد که سيستم اقتصادي به تغييااا رقابات در بخار واب اسااستاا از بخار
سپاده تپاهد بپد ،به گپظهاي که با ا زایر یاك جاظشاين در بخار ساپاده ،تپلياد تنهاا %1/1116
ا زایر مییابد اال دنکه ا زایر یك جاظشين در بخر واب سبب میشپد تا تپلياد در اقتصااد باه
اظدازه  %1/1111ا زایر یابد ،یعنی بير از ظه ب اابا ا زایشی که از رقابتی شدن بخر سپاده ااصل
میشپد.
 -5جمع بندی و نتیجهگیری
در مطالعه ااضا با بهاهگياي از مدلهاي تعادل عمپمی پپیااي تصااد ی ،تاحت کاادیم تاا باه دو
سپال اساسی زیا پاساخ دهايم :اوالً؛ در صاپر ا ازایر رقابات در ارائاه تادما ساپاده صانعت
باظکی ،متغياهاي کحن اقتصادي چه تغيياي میکنند؟ و ثاظياً؛ در صپر ا زایر رقابات در عاضاه
واب صنعت باظکی ،متغياهاي کحن اقتصادي چه تغيياي میکنند؟ ظتای ااصل از پژوهر بيان می-
کند که در صپر ا زایر رقابت در بخر سپاده ،سپادهگذاران در اقتصاد ظاخهاي بهاه بااالتاي
را دریا ت کاده و به این دليل تپلياد ،مصااف ،ساامایهگاذاري و ساپادهگاذاري ا ازایر تپاهاد
یا ت ،اما سپد باظكها به واسطه از دست دادن قدر اظحصاریشان کاهر تپاهد یا ات .از ساپي
دیگا ا زایر در رقابت در بخر واب ظيز سابب کااهر ظااخ بهااه واب و از ایان طایا ا ازایر در
تپليد ،مصاف ،سامایهگذاري و اشتغال میشپد ،اما باز هم سپد باظكهاا باه واساطه از دسات دادن
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قدر اظحصاریشان کاهر مای یاباد .مقایساه ظتاای در دو بخار ظشاان از دن دارد کاه اساسايت
سيستم اقتصادي به تعدیح ساتتاري در رقابت در بخر واب باظکی بسايار بااالتا از بخار ساپاده
ماای باشااد؛ امااا در هااا اااال ،ا اازایر رقاباات در بخاارهاااي واب و س اپاده ساابب تپاهااد شااد تااا
مصافکنندگان و تپليدکنندگان در اقتصاد ،از وضعيت بهتاي باتپردار شپظد.

اثا تغيياا ساتتار صنعت باظکی با متغياهاي کحن اقتصادي با اساس مدل
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