
 4931پایيزو زمستان ، چهاردهم، شماره هفتمگذاري اقتصادي، سال پژوهشی سياست -مجله علمی

 

در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  هجوم بانکیمدلسازی 

 برای ایران

 

 1اعظم احمدیان

 

 چکیده

واسطه مالی در کشور، نقش مهمی در جذب سپرده و اعطاي  نیترمهمصنعت بانکداري ایران به عنوان 

پرده از سپرده هاي اخير شبکه بانکی کشور با کاهش رشد سپرده و تغيير سبد سدر سال تسهيالت دارد.

این  ي کشور را مستعد بحران نقدینگی ساخته است.هابانکبه سپرده فرار بوده است. این دو پدیده  دارمدت

هاي کالن اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش

، به 4931-4931ساالنه اقتصاد ایران در دوره  گيري از آمارعمومی پویاي تصادفی نيوکينزي و با بهره

برداشت  هايشوکبررسی واکنش متغيرهاي کالن اقتصادي نظير توليد و تورم و متغيرهاي بانکی به 

. براي استخراج مقدار پارامترهاي مدل ه استپرداختو افزایش بدهی به بانک مرکزي  ناگهانی سپرده

DSGE برداري نموده و در انتها با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و از روش کاليبراسيون و بيزین بهره

برداشت  العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل نشان داد،توابع عکس

شود. گذاري و توليد میو در نتيجه کاهش سرمایه هابانکی دهرت وامناگهانی سپرده باعث کاهش قد

نک مرکزي باعث افزایش نرخ سود سپرده و وام شده و عرضه اعتبارات و در نتيجه تأمين افزایش بدهی به با

  مالی توليد افزایش خواهد یافت.
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 مقدمه -1

 در گدردش پدول و ودروت جامعده ايکننددهييننقش تع یو خدمات یمال مؤسساتبه عنوان  هابانک

 مدؤورطلدوب و م يدتفعالو  در اقتصاد هدر کشدور برخوردارندد ايیژهو یگاهاز جا روینو از ا داشته

و  وليدداتت يفدیو ک یسدط  کمد یشافدزا ،يمختلف اقتصداد يهادر رشد بخش تواندیم هابانک

از انتقدال  یو آوار مخرب ناشد يراخ یتجربه وقوع بحران مال گذارد. يبر جا یآوار مهمکاهش تورم 

ا آشدکار ر یبدانک سيسدتمتر بده يشدتوجه هرچده ب يتاقتصاد، اهم یبه بخش واقع یبحران از بخش پول

 ساخته است.

هاي منابع ی در تبيين اورات شوکنقش اساس هاي تعادل عمومی پویاي تصادفیلمد در این راستا،

هاي تعادل عمومی پویاي تصادفی ابزار مناسبی را براي ارائه چارچوبی جامع مدلاند. بانک داشته

گذاري در اختيار ج سياستدر زمينه روابط بين کارگزاران مختلف در اقتصاد و نيز تحليل نتای

هاي اخير به دليل نقش برجسته عوامل مالی در ایجاد نوسانات کالن دهند. در سالمحققين قرار می

تعادل عمومی پویاي تصادفی توسط  هايمدلها و بازارهاي مالی در چارچوب اقتصادي، واسطه

  اند.دانان مورد توجه قرار گرفتهبسياري از اقتصاد

با هجوم یکباره مردم براي  هابانکهاي بروز بحران بانکی، زمانی است که یکی از شاخص

تواند را در موقعيت دشواري قرار داده و می هابانکشوند که این امر ها مواجه میبرداشت سپرده

یا فشار مشتریان به بانک موقعيتی است که تعداد  4هجوم بانکیشود.  هاآنورشکستگی  سازنهيزم

خود به طور کامل  هايشتریان بانک به دليل ترس از ناتوانی بانک در بازپرداخت سپردهزیادي از م

هاي اخير در بسياري از هایی است که در سالباشد و از جمله پدیدهیا در لحظه درخواست می

داده است که اور منفی زیادي بر متغيرهاي کالن به  و در حال توسعه رخ افتهیتوسعهي کشورها

 ليد ناخالص داخلی این دسته از کشورها داشته است.خصوص تو

 هابانکهاي اخير با روند کاهشی در رشد سپرده و تغيير سبد سپرده شبکه بانکی کشور نيز در سال

را با کاهش منابع مواجه ساخته  هابانکدار به سپرده فرار بوده است. این موضوع از سپرده مدت

اند. افزایش شدید جبور به استقراض از بانک مرکزي شدهکه براي جبران کمبود منابع، م است

ي هابانکهاي دیگري است که بيانگر وضعيت نامساعد از جمله پدیده کزيبدهی به بانک مر

در ادبيات نظري برداشت ناگهانی سپرده بيانگر  باشد.از منظر ریسک نقدینگی و منابع میکشور 

 دار به از سپرده مدت هابانکو تغيير در سبد سپرده پدیده هجوم بانکی بوده و کاهش رشد سپرده 

                                                           
1. Bank Run 
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 هجوم بانکی است. مستعدسپرده فرار نيز بيانگر این است که بانک 

در همين راستا، در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی 

خش دوم و مطالعات خروج سپرده از بانک در ب هايمدلنيوکينزي هجوم بانکی مدلسازي گردد. 

تجربی در بخش سوم بيان شده است. تصری  مدل در بخش چهارم و حل مدل در بخش پنجم بيان 

بيان شده است. در بخش پایانی نيز  العملعکسشود. در بخش ششم تجزیه و تحليل توابع می

 بندي بيان شده است.جمع
 

 خروج سپرده از بانک هایمدل -2

جوم بانکی وجود دارد. بر اساس نظریات یک گروه نظير دیاموند و سه دسته دیدگاه در مورد ه

دهد. در گروه ( هجوم بانکی به دليل انتظارات مشتریان از هجوم بانکی رخ می4379دبویگ )

گذاران هجوم بانکی به دليل عدم تقارن اطالعات بين سپرده( 4337نظير مطالعه آلن و گال )دیگر 

 افتد. و ویژگی مشتریان اتفاق می هابانکختاري هاي ساو بانک در مورد ویژگی

)اعتبارات  ها( به عنوان نهاده و مصارفسپردهمنابع بانک ) 1(4379) مدل دیاموند و دبویگدر 

 اند،ان دو نوع در نظر گرفته شدهمشتری .اعطایی( بانک به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است

ره دوم اقدام به کنند و مشتریانی که در دوسپرده می دوره اول اقدام به خروجمشتریانی که در 

 نمایند.برداشت سپرده می

ميزان  مصرف جاري و آتی قابل جایگزینی نيستند. مدل دیاموند و دبویگ فرض شده استدر 

براي  tارزش نهایی مصرف در دوره  برابر صفر است. tبهينه مصارف دو نوع مشتري در دوره 

 از ارزش نهایی مصرف در همان دوره براي مشتریان نوع دوم است.مشتریان نوع اول تابعی 

مجموع نسبت منابع در هر دوره به بازدهی مصارف معادل واحد است. این به این معنی است که 

 یابد.ماند و رفاه بهبود میسط  مصرف خانوار بدون تغيير می

ت بهينه جذب سپرده، نرخ شود. در سياساي حاصل میسياست بهينه با تدوین قرارداد سپرده

د که بينی کن)خانوار یا بنگاه( پيش بازدهی سپرده برابر با نرخ بازدهی مصارف است. اگر هر نهاد

شتریان نوع دوم سپرده را در دوره مشتریان نوع اول، سپرده را در دوره اول از بانک خارج کنند و م

 ده هجوم بانکی رخ ندهد. شود که پدیاول از بانک خارج نکنند، این موضوع باعث می

                                                           
1. Diamond and Dybvig (1983) 
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را در دوره اول از بانک  هاشوند که احتمال دارد هر نهاد دیگري سپردهنهادها متوجه می اگر

 بينی شودکه پيشاهد یافت. زمانیهاي بانک به دليل کاهش منابع، کاهش خودارایی ،دخارج کن

ها را از بانک خارج سپرده نندکیان با رفتار عقالیی سعی میاحتمال هجوم بانکی وجود دارد، مشتر

کنند. بانک باید نقدینگی الزم براي درخواست سپرده توسط مشتریان داشته باشد. اگر بانک 

تر باز پس گيرد. در مدل دیاموند و ذخيره نقدینگی الزم را نداشته باشد، باید اعتبارات را سریع

نک در معرض هجوم بانکی قرار شود. اگر باانکی باعث ایجاد زیان در بانک میدبویگ هجوم ب

 کند. هاي غير نقد به نقد فراهم میگيرد، نقدینگی الزم را با تبدیل دارایی

با استفاده  گذارانرفتار سپرده سازينتایج حاصل از مسئله بهينه (4337) 1گال -مدل آلنبر اساس 

این مدل فرض شده داد سپرده نيز قابل حصول است. بر خالف مدل دیاموند و دبویگ در از قرار

است که هر دو نوع مشتریان داراي سط  برابر برداشت سپرده و سط  برابر مصرف هستند. هجوم 

که بازدهی دارایی بدون پایين باشد به طوري ریسکی افتد که بازدهی داراییبانکی زمانی اتفاق می

پرده را به مشتریان از بازدهی دارایی ریسکی باشد و بانک نتواند ميزان وابت س تربزرگریسک 

 نوع اول برگرداند.

اگر روش خروج سپرده بر اساس نوع مشتریان صورت پذیرد، مدل دیاموند و دبویگ در هجوم 

ها براي همه مشتریان یکسان باشد، از مدل شود، اما اگر روش خروج سپردهبانکی در نظر گرفته می

بانکی به دليل انتظار هجوم بانکی رخ  شود. در مدل دیاموند و دبویگ هجومآلن گال استفاده می

افتد که در بازدهی پایين دارایی اتفاق می گال، هجوم بانکی به دليل _دل آلندهد، اما در ممی

توان گال می –مدل دیاموند و دبویگ بازدهی دارایی وابت در نظر گرفته شد. بر اساس مدل آلن 

یعنی عوامل اقتصادي نيز در  ،يز بررسی نمودارتباط متقابل بين هجوم بانکی و کاهش توليد را ن

باشند اما در مدل دیاموند و دبویگ لزوماً عوامل اقتصادي در هجوم بانکی هجوم بانکی موور می

 گيرد.موور نيستند و هجوم بانکی به دليل انتظار مشتریان از احتمال رخداد بحران بانکی صورت می
 

 تجربیات -3

ایگزین سپرده، رونق بازارهاي جاشت ناگهانی سپرده بيان کرد، با مدلسازي برد (1141) 1کيس

نظير رشد اقتصادي یا شرایط تورمی، ممکن است تقاضاي خانوار را براي  شرایط اقتصاد کالن

نقدینگی در دست افزایش دهد. این شوک تقاضا براي نقدینگی توسط خانوار، باعث مراجعه 

                                                           
1. Allen, Franklin and Douglas Gale (1998) 
2. Kiss Rodriguez_lara and rosa-garcia (2012) 
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. در این شرایط اطالع برخی از مشتریان شودمیز بانک ها به بانک و برداشت ناگهانی سپرده اآن

ها به سایر مشتریان منتقل شده و برداشت ناگهانی بانک از ناتوانی بانک در بازپرداخت سپرده

به این نياز  گوییپاسخو بانک در صورت نداشتن نقدینگی کافی براي  دهدمیسپرده از بانک رخ 

 ورشکست خواهد شد.

ش بانکی در جذب یا انتشار ادوار تجاري در چارچوب مدل تعادل عمومی وباتی بختأوير بی

سازي نشان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبيه (1113) 4زانگپذیر در مقاله محاسبه

تواند در کاهش عرضه وام موور باشد و همچنين وباتی در بخش بانکی به تنهایی میدهد، بیمی

گذار است. مدت نيز به شدت اورجذب و انتشار ادوار تجاري در کوتاه وباتی در بخش بانکی بربی

شوند نظير کاهش ناگهانی در سرمایه بانک یا کاهش هایی که از بخش بانکی آغاز میشوک

وباتی مدت بیتواند منجر به رکود شدید در بخش واقعی اقتصاد شود. در بلندناگهانی در سپرده می

گذاري و در سرمایه کل اقتصاد و در نتيجه کاهش در سط  سرمایهدر بخش بانکی باعث کاهش 

 شود. توليد می

( در شرایط رقابت انحصاري، اور شوک اعتباري و شوک برداشت 1141) 1هافستيد و اسميت

یک بار با وجود سيستم  مد نظر مقاله ایشان، مدل اند.سپرده را بر متغيرهاي کالن اقتصادي سنجيده

هایی که از شوک نکی حل شده است تا نشان داده شودبدون وجود سيستم بابانکی و یک بار 

هاي این گيرند، آوار منفی بزرگتري بر متغيرهاي کالن اقتصادي دارد. یافتهسيستم بانکی نشأت می

هاي مختلف که از اقتصاد کالن وارد مقاله حاکی از این است که وجود سيستم بانکی اور شوک

هایی که از سيستم بانکی آغاز کند. دوم اینکه شوکدهد، اما بدون اور نمیرا کاهش می شودمی

سپرده براي بانک و وام براي بنگاه و خانوار( و هم در د، هم در طرف تقاضا براي منابع )شونمی

تواند باعث عرضه وام توسط بانک و استقراض از بانک مرکزي و شبکه بانکی( می) طرف عرضه

ن شود. اما آوار منفی شوک طرف تقاضا کمتر از آوار منفی شوک طرف وباتی اقتصاد کالبی

 گذاري و توليد است. عرضه بر متغيرهاي کالن اقتصادي نظير سرمایه

( در مقاله خود چارچوب خردي را ارائه نموده است که در آن بخش بانکی در مدل 1141) 9دیب

DSGE .هايشوکميت رفتار سيستم بانکی و سپس با استفاده از مدل، نقش و اه وارد شده است 

                                                           
1. Zhang (2009) 
2. Hafstead & Smith Josephine (2012) 
3. Dib (2010) 
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مالی را در ادوار تجاري آمریکا بررسی نموده است. رفتار سيستم بانکی در دو حوزه ارائه خدمات 

 پولی، هايشوک. در این مقاله اور بانکی و انتقال وجوه در بازار بين بانکی بررسی شده است

رفتار کارگزاران اقتصادي بررسی شده  بر و شوک تغيير در ميزان سرمایه و سپرده بانک اعتباري

و تغيير در عرضه اعتبارات به عنوان شوک  ير در حجم پول به عنوان شوک پولیاست و تغي

به عنوان عامل موور بر نوسانات اعتبارات در نظر گرفته  و سپردهاعتباري و تغيير در ميزان سرمایه 

کی به عنوان واسطه مالی در کاهش دهد که وجود سيستم باننتایج بررسی نشان می شده است.

پولی، بانکی و  هايشوکنوسانات متغيرهاي کالن اقتصادي نظير رشد اقتصادي در مواجهه با 

 تکنولوژي تأوير به سزایی دارد.

در مقاله خود سيستم بانکی را براي کشورهاي حوزه اروپا با تأکيد بر  (1117) و همکاران 4گرالی

اند. قيد وويقه وارد مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی نيوکينزي نمودهو در نظر گرفتن  شوک منابع

در انتقال سياست پولی چه نقشی  هابانکدو سوال در این مقاله بررسی شده است. اول اینکه 

 د؟هاي اقتصاد کالن داردارند؟ دوم اینکه سيستم بانکی چه نقشی در جذب آوار منفی شوک

بانک، شوک سرمایه بانک، شوک عرضه اعتبارات و  شوک برداشت سپرده، شوک نقدینگی

اند. شوک عرضه اعتبارات به هاي مورد بررسی در نظر گرفته شدهشوک پولی به عنوان شوک

 صورت ایجاد محدودیت در عرضه اعتبارات در نظر گرفته شده است.

و در کاهش در جذب سپرده باعث کاهش منابع بانک  ل نتایج مدل حاکی از این است کهتحلي

یت در عرضه اعتبارات نتيجه کاهش عرضه اعتبارات و توليد خواهد بود. همچنين ایجاد محدود

گذاري و توليد د، در نتيجه سرمایهی کمتري به منابع مالی داشته باشبنگاه دسترس شودباعث می

شوک پولی به صورت افزایش نرخ بهره تعریف شده است. افزایش نرخ بهره . کاهش خواهد یافت

شود. از سوي دیگر افزایش گذاري بنگاه و در نتيجه توليد می، سرمایهصرف خانواراعث کاهش مب

شود. اور افزایش نرخ بهره بر عملکرد سيستم می هاقيمتنرخ بهره باعث کاهش سط  عمومی 

یابد. این بانکی حاکی از این است که با افزایش نرخ بهره، نرخ بهره سپرده و وام افزایش می

دهد، از اي بانک را افزایش میوع از یک سو به دليل افزایش نرخ بهره سپرده، هزینه بهرهموض

یابد. اي بانک افزایش میسوي دیگر به دليل افزایش نرخ بهره اعتبارات اعطایی، درآمد بهره

اي براي بانک، بانک سعی با افزایش هزینه بهره ور نهایی بر سود بانک مشخص نيست.بنابراین ا

                                                           
1. Gerali, Andrea, Neri, Stefano, Sessa, Luca & Signoretti, Federico ( 2008) 
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کند کاهش سپرده و استقراض از بازار بين بانکی را با سرمایه بانک جایگزین کند. نکته حائز می

 تر اهميت این است، در شرایطی که بانک وجود نداشته باشد، اور سياست پولی بر توليد بزرگ

 خواهد بود نسبت به حالتی که سيستم بانکی وجود داشته باشد.

تعادل عمومی پویاي تصادفی  هايمدلبانکی در چارچوب  به مدلسازي هجوم (1113) 4تاتزاک

نتایج  هدف اصلی این مقاله تحليل مسائل مالی اخير در کشور آلمان بوده است. پرداخته است.

 هجوم بانکی باعث ایجاد پدیده رکود تورمی شده است. .4 حاصل از این مطالعه نشان داد:

نتایج حاصل از بی وباتی .9 اقتصادي پایدار است.اورات واقعی هجوم بانکی بر متغيرهاي کالن .1

بانک مرکزي با کاهش هزینه . 1 چسبندگی نرخ وام شده است.باعث کاهش  هابانکمنابع 

شوک برداشت سپرده باعث  .5وبات سيستم بانکی کمک نماید.  استقراض از بانک مرکزي به

 .شودمیافزایش هزینه نهایی بنگاه و بانک 
 

 تصریح مدل -4

تعادل عمومی پویاي تصادفی با توجه به  هايمدل، چارچوب تحليلی مقالهمدل مورد نظر این  در

 مقالهد. چارچوب اصلی مدل در این یابکننده نفت گسترش میخصوصيات اقتصادي کشور صادر

( طراحی و با در 1113) تاتزاک(، و 1141) (، دیب1141) هافستفيد و اسميت از مقاالت با استفاده

 بسط داده شده است. منابعهاي شوکرفتن نظر گ

است و داراي چند  ، دولت، نفت و مقام پولیهابانکها، مدل شامل شش بخش خانوارها، بنگاه

سازد. در این مدل رخداد شوک برداشت که آن را از سایر مطالعات متمایز می ویژگی اصلی است

ا که رخداد هجوم بانکی توسط گذاران در نظر گرفته شده است. از آنجسپرده توسط سپرده

ها براي برداشت سپرده 1گيرد، در بخش خانوار یک فرآیند خودرگرسيونیخانوارها صورت می

گذاري بر بودجه خانوار اورگذار در نظر گرفته شده است. از آنجا که درآمد حاصل از سپرده

د بود. در سایر مطالعات برداشت سپرده نيز بر بودجه خانوار اور گذار خواه است، بنابراین شوک

پایه نيوکينزي،  هايمدلدر  برداشت سپرده به صورت پارامتر در مدل مد نظر قرار گرفته است.

که در این مقاله سعی شده است از شود، در حالینقدینگی کل اقتصاد در تابع مطلوبيت وارد می

  نقدینگی در دست خانوار در تابع مطلوبيت استفاده شود.

                                                           
1. Tatzek (2009) 
2. Autoregressive 
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 رخانوا -4-1

 اي وجود دارد که داراي عمر نامحدود است. خانوار نماینده از مصرف در اقتصاد، خانوار نماینده

کند و به دليل کارکردن از هاي حقيقی پول مطلوبيت کسب میها و خدمات و نگهداري ماندهکاال

ز گریشود. طبق مدل استاندارد ادوار تجاري حقيقی، خانوارها ریسکمطلوبيت وي کاسته می

سپارند و در هاي خود را به بانک میگذاري را ندارند. بنابراین سپردههستند و توان مدیریت سرمایه

 کنند.مقابل نرخ سود از بانک دریافت می

  این خانوار داراي ترجيحاتی به شکل ذیل است:
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کند به هایی که خانوار کسب میل مطلوبيتکه با توجه به شکل تبعی تابع مطلوبيت، ارزش حا

  :شکل ذیل خواهد بود
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10عملگر انتظارات،  tEکه    ،عامل تنزیل ،tc  ،مصرف حقيقی خانوارtN  عرضه

عکوس کشش جانشينی بين زمانی م cبراي استفاده در فرایند توليد کاالي واسطه، نيروي کار 

h، 1معکوس کشش جانشينی بين زمانی کار l، 4مصرف

tM وست خانوار نقدینگی در د  

 اي پول است. کشش بهره

1را با  tخانوار نماینده، دوره 

h

tM  کند و واحد پول که از دوره قبل به جا مانده است، شروع می

tN کند و کننده کاالهاي واسطه عرضه میهاي توليديروي کار در اختيار دارد که آن را به بنگاهن

ها باید در تمام دوره
jtjt dNN 

1

0

,
 ، دستمزدtwباشد. خانوار از محل عرضه نيروي کار  

کند. عالوه بر آن خانوار به دولت ماليات پرداخت می tTکند و به اندازه درآمد( کسب می)

                                                           
1. Inverse of the Elasticity of Intertemporal Substitution of Consumption 
2. Inverse of the Elasticity of Intertemporal Substitution Of Labor 
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کند و نرخ سود به ميزان یگذاري مسپرده در بانک سپرده tDگریز بوده و به ميزان ریسک

1

d

tR  ي مختلف از برابري هابانکگيرد. عرضه سپرده به ناخالص به وي تعلق می

tjtt dDD 
1

0
1dکند. همچنين تبعيت می  d

t tR r   است. خانوار بخشی از درآمد خود را

کند، که گذاري میی را سرمایهکند، بخشصرف خرید کاالهاي نهایی می
ti گذاري واقعی سرمایه

کند. عالوه بر آن بخشی از درآمد خانوار است و بخشی دیگر را به صورت پول نقد نگهداري می

یابد. همچنين فرض شده است که خانوار مالک بنگاه و نيز به صورت سپرده به دوره بعد انتقال می

bو در نتيجه سود بانک بانک است 

t  و بنگاهf

t گيرد. به وي تعلق می 

گذاري سرمایه
ti  به موجودي سرمایه ابتداي دوره

tk شود و موجودي سرمایه دوره اضافه می

بعد
1tk 

 همچنين براي تعدیل سرمایه با هزینه به صورت کند.ا ایجاد میر 

t

t

tk k
k

k
2

1 1
2 








در این مقاله براي اولين بار هزینه تعدیل سرمایه محاسبه  شود.مواجه می

 شود:به صورت رابطه زیر تعيين می t+1موجودي سرمایه در ابتداي دوره شده است. 
 

(3)                      
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شوک برداشت ناگهانی سپرده توسط خانوار و افزایش ناگهانی بدهی به بانک مرکزي به عنوان 

که خانوارها به  شودمینظر قرار دادن شوک سپرده، فرض  براي مد منابع در نظر گرفته شده است.

از شبکه بانکی با  کنند. برداشت ناگهانی سپردهها را از بانک خارج میطور ناگهانی سپرده

t1بنابراین به اندازه  .نشان داده شده است
1(1 )(1 )d t

t t

t

d
r 




  مانده سپرده رآمد از باقید

( تغيير 1قيد بودجه خانوار در مدل پایه به صورت رابطه ) و کنددر شبکه بانکی، دریافت می

 . نمایدمی
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t  مقدار برداشت سپرده توسط خانوار است که از یک فرآیندAR(1) کند پيروي می

  :کهطوريبه
 

(5) 
,

2

, (0, )
tt N
   

1 ,(1 )t t t           
 

tw  11دستمزد حقيقی است و d

tr  دهد. فتی توسط خانوار را نشان مینرخ سود دریا

1t
t

t

P

P
  دهد. تورم را نشان میt

t

h

h

t

M
m

P
  مقدار حقيقی پول و

t

t
t

P

D
d   ميزان سپرده

 حقيقی است. 

 td ،tk،tN ،tm نسبت به کند تا تابع مطلوبيت خود را با توجه به قيد بودجهخانوار تالش می

  حداکثر نماید.
 

تولید کننده کاالی نهایی -4-2
 

کند و شود را خریداري مینشان داده می jاي که با اي وجود دارد که کاالهاي واسطهبنگاه نماینده

  کند.کاالي نهایی را توليد می 4با استفاده از جمعگر دیکسيت استيگليتز
 

(3) 1 

11
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jjtt dYY  

 

jtY اي بيانگر کاالي واسطهj  و اي است. بنگاه کشش جانشينی وابت بين کاالهاي واسطه

ا از کاالهاي واسطه با توجه به قيمت کاالهاي کند، خرید خود رکننده کاالي نهایی سعی میتوليد

متمایز واسطه طوري تعيين کند که سودش حداکثر شود و در نتيجه تابع تقاضا براي محصول 

  هاي واسطه به صورت ذیل است:متمایز توليد شده توسط هر یک از بنگاه
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1. Dixit Stiglitz 
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ی تابعی از قيمت نسب jکه تقاضا براي کاالي 
t

jt

P

P
( و نسبت قيمت آن به قيمت کاالي نهایی) 

کننده کاالي نهایی، قيمت کاالي توليد کاالي نهایی است و با تحميل شرط سود صفر براي توليد

  نهایی به صورت ذیل خواهد بود:
 

(7) 

 

 

 1

11

0

1 )( jjtt dPP

 

 تولید کننده کاالی واسطه -4-3

کند که آن را در با ترکيب سرمایه و نيروي کار، توليد می j ايالي واسطهکننده، کاهر توليد

فروشد. هر بنگاه براي پرداخت بخشی از هزینه نيروي کار و سرمایه، وام از شرایط رقابت ناقص می

  شود.( استفاده می4371کند. براي لحاظ هزینه تعدیل قيمت از قاعده روتمبرگ)بانک دریافت می
 

(3) 

jtjttjt KNAY  1

 
 

، د ساعات کارتعدا jtNکه  0,1   و
tA يانگر شوک تکنولوژي است که از فرآیند زیر ب

 کند: پيروي می
 

(41) 
 0,1A   و
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, 0,
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ز هزینه سرمایه ا کند و به نسبت وام از بانک در آغاز هر دوره دریافت می jtLمقدار  jهر بنگاه 

 کند.را تأمين مالی میو نيروي کار 

  مقدار وام دریافتی برابر است با:
 

(44) )( jttjtjt

k

tjtjt NWPKrPL   

lداخت وام در پایان دوره نرخ بازپر

jtr ( بنگاه توليد4371است. همانند روتمبرگ ) کننده کاالي

  اي با هزینه تعدیل زیر مواجه است:واسطه
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(41) 
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0fکه   ،پارامتر هزینه تعدیل یا درجه چسبندگی قيمت ،  نرخ تورم در وضعيت تعادل

پایدار، 
tY ل توليد است. ک 

  بنگاه به دنبال حداکثر سازي مجموع سود حقيقی جاري و آتی است:
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  آن تابع سود اسمی عبارت است از: که در
 

(41) j

tjtttjtjt

f

jt PACYmcPYP 
 

 

j

tPAC زینه تعدیل قيمت وه 
tmc زینه نهایی بنگاه است.ه 

( و نسبت به سرمایه 41( تا )3اه سود انتظاري را با توجه به روابط )گبن
jtK نيروي کار ،

jtN و 

jtP سازد. حداکثر می 
 

 ی تجاری هابانک -4-4

گري در شرایط اي وجود دارد که عمليات واسطهفرض شده است، بانک نماینده مقالهدر مدل این 

دهد. عليرغم ها را به اعتبارات اختصاص میدهد، به این ترتيب که سپردهرقابت انحصاري انجام می

کننده نرخ سود سپرده نيست و نرخ سود ، بانک تعيينوجود بازار رقابت انحصاري در سيستم بانکی

را از  tDشود. بانک نماینده سپرده سپرده توسط بانک مرکزي به عنوان مقام پولی تعيين می

dکند و در مقابل نرخ سود خانوار دریافت می

tr پردازد. همچنين، بانک به بنگاه وام را میb

tL 

lکند و نرخ سود عرضه می

tr کند. از طرف دیگر بانک ممکن است به دليل عدم را دریافت می

مواجه شود که در صورت باز پرداخت کامل  bبازپرداخت اعتبارات اعطایی با نرخ قصور 

Lrبانک با درآمد  l

t

b )1)(1(  واجه خواهد شد. م 
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صورت کمبود منابع، مجبور به استقراض از بازار بين بانکی  همچنين فرض شده است که بانک در
i

tD ا نرخ بهره بi

tr یی که با مازاد منابع مواجه هستند، به هابانکباشد. در بازار بين بانکی می

دهند. نرخ بهره بازار بين بانکی در شبکه یی که با کمبود منابع مواجه هستند، قرض میهابانک

و ميزان رتبه اعتباري  هابانکبانکی کشور به صورت توافقی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 

متر شود. از طرف دیگر نرخ بهره بازار بين بانکی باید بيش از نرخ بهره سپرده و کتعيين می هابانک

تمایل  هابانکاز نرخ بهره وام باشد، درصورتی که نرخ بهره مذکور از نرخ بهره وام بيشتر باشد، 

تواند اور منفی بر عرضه بيشتري به پرداخت وام به بازار بين بانکی خواهند داشت و این موضوع می

ه بازار بين بانکی را باید مقدار مشخصی از بدهی ب هابانکاعتبارات به بخش غير بانکی داشته باشد. 

از وضعيت تعادل پایدار، آنها را با هزینه  هابانکرعایت نمایند و انحراف بدهی به بازار بين بانکی 

 سازد. کوآدراتيک به صورت زیر مواجه می
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کافی نباشد،  هانکبابه نياز  گوییپاسخدر صورتی که منابع موجود در بازار بين بانکی براي 

cشوند. استقراض از بانک مرکزي مجبور به استقراض از بانک مرکزي می هابانک

tD  در واقع

رویه تزریق نقدینگی از سوي بانک مرکزي در موارد نياز است که براي ممانعت از استقراض بی

c ز بانک مرکزي، هر ساله نرخ جریمها هابانک

tr باید  هابانکشود. براي آن در نظر گرفته می

به بانک  هابانکمقدار مشخصی از بدهی به بازار بين بانکی را رعایت نمایند و انحراف بدهی 

  سازد.مرکزي از وضعيت تعادل پایدار، آنها را با هزینه کوآدراتيک به صورت زیر مواجه می
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  بنابراین تابع سود بانک به شرح زیر است:
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  گردد.که با توجه به قيد زیر حداکثر می

(47) (1 )i c i

t t t t t tl d d d l      
 

iبراي 

td د که بر شوک تابع رفتاري بر اساس واقعيات موجود در شبکه بانکی کشور تعریف میی

اساس آن بدهی به شبکه بانکی با افزایش توليد افزایش خواهد یافت. در واقع افزایش توليد 

در صورت ناکافی بودن منابع مجبور به استقراض از  هابانکتقاضاي وام را افزایش خواهد داد و 

مثبت بر بدهی  هاي قبل نيز تأويرشوند. از طرف دیگر بدهی به شبکه بانکی دورهبازار بين بانکی می

  دوره جاري خواهد داشت.
 

(43) y
di

di
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i

t
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t ydd


)()( 1

1 

 

از سوي دیگر بانک به دليل فعاليت در بازار بين بانکی، قادر به اعطاي تسهيالت به بازار بين بانکی 
i

tl تحت تأوير  باشد که از اجزاي دارایی بانک است. عرضه وام به بازار بين بانکیيز مین

تواند که میهاي بانک و مقدار عرضه وام به بازار بين بانکی دوره قبل قرار دارد. به طوريسپرده

ها، اعطاي وام به ها را به بازار بين بانکی قرض دهد و در نتيجه با افزایش سپردهبخشی از سپرده

ي فعال در هابانکر همه بازار بين بانکی افزایش خواهد یافت. از آنجا که در شبکه بانکی کشو

گيرند و هم به بازار بين بانکی قرض شبکه بانکی کشور هستند و هم از بازار بين بانکی قرض می

دهند، سعی شده است اعطاي وام به بازار بين بانکی به صورت یک قلم دارایی در ترازنامه می

عيات حاکم بر شبکه بانکی بانک وارد شود و از سوي دیگر براي آن یک تابع رفتاري بر اساس واق

 شود.کشور تعریف می

(11)  li
li

d
li i

tt

i

t ldl


)()( 1  
اضافه برداشت از در شبکه بانکی کشور، به بانک مرکزي  هابانکدليل افزایش بدهی  مهمترین

هاي روزانه بانک مرکزي منفی شدن حساببه بدهی شبکه بانکی  .منابع بانک مرکزي است

نزد بانک  هابانکدهد. یکی از علل منفی شدن حساب را نشان مینزد بانک مرکزي  هابانک
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اعتبار پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در  هابانکاست. زمانی که  وجود مطالبات معوقمرکزي، 

به دليل کمبود منابع ناشی از کاهش بازپرداخت  هابانک، را بازپس دهند سررسيد معين، آن

 شوند. اختيار بانک مرکزي می راض از منابع درمجبور به استقتسهيالت اعطایی، 

به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه  هابانکهاي اخير حجم مبادالت در سال

از سوي دیگر  .داده استاختالل ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزي سوق  هابانک

اند. به ي کشور به بازار بين بانکی روي آوردههابانکبا توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، 

دهند از اعطاي اعتبارات به بخش غير بانکی به سمت اعطاي اعتبارات به بازار که ترجي  میطوري

بين بانکی روي آورند و در صورت ناکافی بودن منابع، مجبور به استقراض از بانک مرکزي 

صورت کمبود منابع، از منابع بازار بين بانکی استفاده  ربتوانند د هابانکشوند. همچنين اگر می

 شوند. نمایند کمتر مجبور به استقراض از بانک مرکزي می

شده منجر به شکل گيري بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزي یا همان استقراض  تمامی دالیل یاد

خير أزیرا ت .به همراه دارد هابانکهاي سنگين را براي شود که جریمهاز منابع این بانک می هابانک

شود. تعيين این جریمه ها و اضافه برداشت از بانک مرکزي با جریمه روبه رو میدر پرداخت بدهی

 اختيار این بانک وا را به پرهيز از برداشت از منابع در هابانک ،سنگين توسط بانک مرکزي

بر معناداري متغيرهاي اورگذار بر بدهی بنا به واقعيات موجود در اقتصاد ایران و با تأکيد  .داردمی

 یک تابع رفتاري براي این متغير تعریف شده است. ،به بانک مرکزي

تابع رفتاري بدهی بانک مرکزي  براي در نظر گرفتن شوک افزایش بدهی به بانک مرکزي نيز در

 :شودمیشوک بدهی به بانک مرکزي در نظر گرفته شده و به صورت زیر تعریف 
 
(14) 
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t dc
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 بانک مرکزی  -4-5

کشور نرخ  گذاران اقتصادي است. با توجه به اینکه دربانک مرکزي مرجع پولی و یکی از سياست

به عنوان  مقالهسود بانکی تحت کنترل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است، بنابراین در این 

dبه تنظيم نرخ سود سپرده مقام پولی قادر 

tr سازي رفتار بانک مرکزي فرض شده است. در مدل

 کند: است، مقام پولی در تنظيم نرخ سياستی از قاعده تيلور پيروي می
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به ترتيب نرخ سود، تورم، توليد و نرخ رشد پول در وضعيت  و  dr ، ،yکه در آن 

، خ رشد توليد، نرخ رشد پول و تورمباشد. در نتيجه بانک مرکزي با توجه به نرتعادل پایدار می

هاي مربوط به متغيرهاي تورم، ه ترتيب وزنب ، y، mکند. نرخ سود سپرده را تعيين می

باشد. نرخ رشد پول به صورت زیر تعریف شده توليد و نرخ رشد پول در اعمال سياست پولی می

 است:
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1 1
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که در آن 
tM  1وtM 

 حجم پول اسمی دوره جاري و دوره قبل است. 
tm  1وtm 

جم ح

 ورم بوده و برابر است بات tپول واقعی دوره جاري و دوره قبل است. 
1

t
t

t

p

p




 ه در آنک 

tp و 
1tp 

 اخص قيمت دوره جاري و دوره قبل است.ش 

عالوه بر آن فرض شده است که بانک مرکزي عالوه بر تعيين نرخ سود بانکی، از نسبت ذخيره 

کند و نسبت ذخيره قانونی از یک فرم تبعی به قانونی نيز به عنوان ابزار سياست پولی استفاده می

 کند.صورت زیر پيروي می
 

(11)  



 


1


ttt  
 

  دولت و بخش نفت -4-6

شود که مخارج دولت از محل ماليات براي دولت یک رابطه تعادلی در نظر گرفته شده و فرض می

tt ، درآمد نفتیtor  1و خلق پولt
t

t

m
m


 مخارج حقيقی  شود. پس تابعتأمين مالی می

 دولت عبارت است از:
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(15) 

t

t

tttt

m
mortg



1 

 

فرض شده است درآمد مالياتی دولت بستگی به سط  توليد دارد. بنابراین تابع رفتاري درآمد 

 مالياتی دولت عبارت است از:
 

(13) y
t

tt yt


 
 

یف شده است که با یک شوک تعر AR(1) هاي حاصل از صادرات نفت، با یک فرآینددرآمد

 ت نفتادر صادر تواند ناشی از تغييراتکه می
tor ،تغييرات در قيمت نفت o

tP یا تغيير در  و

نرخ ارز 
teها در ، باشد و همه این شوک

,or t به این ترتيب جریان درآمد خالصه شده است .

  شود:نفتی به شکل ذیل تعریف می
 

(18)  
,

, 0,
t or

t or N


  1 ,(1 )t or t or or tor or or     
 

که 
tor جریان درآمد حقيقی نفت در دوره ،t  وor سط  با وبات جریان درآمدهاي نفتی ،

 است.

شود، مقدار وابتی است و فرض می مقالهدرآمدهاي نفتی از محل صادرات نفت که در این  در واقع

به  شودمیهایی که در بازارهاي جهانی نفت تعيين شود و به قيمتتمام نفت توليدي صادر می

شود، بر اساس نرخ ارزي که آید. این درآمد که معموالً به دالر براي کشور حاصل میدست می

شود. گردد، به ریال تبدیل میر کشور ما به صورت برونزا توسط بانک مرکزي تعيين میمعموالً د

براي ممانعت از پيچيدگی محاسبات در تبدیل درآمد ارزي نفت به ریال، سعی شده است درآمد 

نفتی به ریال در نظر گرفته شود، بنابراین فرآیند تبدیل درآمد ارزي نفت به ریال مدلسازي نشده 

 است.
 

 شرط تسویه بازار -4-7

شود. بازار کاالي نهایی در تعادل ( تعریف می17شرط تسویه بازار کاالي نهایی به صورت رابطه )

  tIشود و به ميزانمصرف می G و دولت tC توسط خانوار tY به این معنی که توليد ،است
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( تعریف 13شود. شرط تسویه بازار نقدینگی نيز به صورت رابطه )گذاري میتوسط بنگاه سرمایه

در دست اشخاص و کل موجود شامل اسکناس و مسکوک شود که بر اساس آن کل نقدینگی می

 دار است.سپرده مشتمل بر سپرده دیداري و مدت
 

(17) 
t t t t ty c i g AC   

 
(13) h

t t tm m d  
 

 حل مدل -5

ها، شبکه بانکی و با احتساب شرایط مرتبه اول خانوارها، بنگاه مقالهمدل معرفی شده در این 

، شرایط تسویه بازار و تاري دولت، بانک مرکزي و بخش نفتهمچنين در نظر گرفتن توابع رف

جهول است. سپس با اعمال فرض متغير م 18معادله و  18هاي مختلف در مجموع داراي شوک

، jtk ،jtN ،jty ،jtP ،jtl،jtdتقارن، متغيرهاي 
jt

id  به ترتيب برابر با
tk ،tN ،ty ،

tP ،tl،td،
t

id ه اول شوند. در ادامه معادالت استخراج شده از شرایط مرتبدر نظر گرفته می

شوند. بدین ترتيب، سيستم معادالت معرفی شده در یابی، با استفاده از روش اهليگ خطی میبهينه

 . 4باشدشده میاین مقاله، شامل معادالت خطی
 

 رآورد پارامترهای مدل و آزمون صحت مدلب -5-1

ير مقادیر پایدار نظقبل از برآورد پارامترها، ضروري است پارامترهایی که نياز به برآورد ندارند، 

براي محاسبه مقدار تعادل پایدار سري فرضی  .1مشخص شده مقدار آنها کاليبره شوند متغيرها،

tX اي به شکل ه این صورت عمل شده که ابتدا معادلهبtrendrCX t .)log(   طبق

Cکه در آن روش حداقل مربعات معمولی براي این سري تخمين زده شده است    وr   به

ترتيب برابر با عرض از مبدأ و ضریب جزء روند بوده و آنتی لوگ عرض از مبدأ تخمين زده شده، 

 دهد. دست میمقدار این سري در وضعيت تعادل پایدار را به

                                                           
 معادالت خطی شده نزد نویسنده موجود بوده و قابل دسترسی است.. 4

 اسناد نزد نویسنده قابل دسترسی است.. 1
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اند که پيشين پارامترها به نحوي کاليبره شدهمقدار  .4باشدپارامتر می 18پارامترهاي مدل مشتمل بر 

را تصویر نمایند. عامل تنزیل و نرخ  4931-4931هاي اصلی اقتصاد ایران طی دوره ویژگی

اند. برخی پارامترها نظير هزینه تعدیل سرمایه، استهالک با توجه به شرایط حل مدل انتخاب شده

کزي و هزینه تعدیل بدهی به شبکه بانکی بر هزینه تعدیل قيمت، هزینه تعدیل بدهی به بانک مر

اساس مطالعات پيشين مقدار دهی شده و برخی دیگر نظير وزن متغيرهاي سياست پولی، وزن 

مربوط به تابع بدهی به شبکه بانکی، بدهی به بانک مرکزي، مطالبات از شبکه بانکی و ماليات با 

ها محاسبه شده است. اري تعریف شده براي آنرفت و با توجه به تابع Eviewsاستفاده از نرم افزار 

زدایی روند نفت و شوک مطالبات معوق با استفاده از داده انتخاب پارامتر فرآیند برونزاي شوک

و برآورد الگوي زیر  4931-4931شده در اقتصاد ایران طی دوره زمانی  شده براي متغير یاد

 صورت گرفته است:
 

1log( ) log( )
tt t xX c X    

 

به عنوان ضریب خودرگرسيونی و ميزان انحراف معيار پسماند رگرسيون فوق، به عنوان  مقدار 

وري و مقدار انحراف معيار متغير در مدل وارد شده است. پارامتر فرآیند برونزاي شوک بهره

 است. شدهانتخابی با توجه به ساختار مدل انتخاب  شوک برداشت سپرده به صورت

اند. در ادامه هستينگز برآورد شده –سپس پارامترها با استفاده از روش بيزي و الگوي متروپوليس 

پارامترها، تعيين گردد. با  1براي تخمين سایر پارامترها باید توزیع، ميانگين و انحراف معيار پيشين

توان با استفاده از روش بيزي ا میدر نظر گرفتن مقادیر اوليه براي ميانگين و انحراف معيار پارامتره

هاي پارامترها را برآورد نمود. الزم به ذکر است که توزیع پيشين براي هر پارامتر بر اساس ویژگی

هاي توزیع مورد نظر انتخاب شده است. توزیع، ميانگين و انحراف معيار پيشين آن پارامتر و ویژگی

یعنی ميانگين و انحراف معيار ) حراف معيار آنانو نتایج حاصل از برآورد بيزي پارامترها و ان

 اند.( ارائه شده4( در جدول )9پسين

  

                                                           
 پارامترهاي برآورد شده نزد نویسنده موجود بوده و قابل دسترسی است. .4

2. Prior Mean and Standard Deviation 
3. Posterior mean and standard deviation 
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 مدل یپارامترها برآورد: (1) جدول

 توابع توضیحات پارامتر

 میانگین پیشین

)انحراف معیار 

 پیشین(

 برگرفته از

 میانگین پسین

)انحراف معیار 

 پسین(

r گاما ضریب نرخ بهره دوره گذشته در سياست پولی 
711/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

711/1 

(114/1) 

pi گاما ضریب تورم در سياست پولی 
73/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

3314/1 

(15/1) 

mio
 

 گاما ضریب رشد پول در سياست پولی
71/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

3173/1 

(15/1) 

y 
 گاما ضریب توليد در سياست پولی

93/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

1111/1 

(19/1) 

pi

eta
 

 گاما ضریب تورم در تابع نسبت ذخيره قانونی
131/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

13443/1 

(14/1) 

eta

eta
 

ضریب نسبت ذخيره قانونی دوره گذشته در تابع 

 نسبت ذخيره قانونی
 گاما

79/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

7911/1 

(115/1) 

di

di
 

ضریب بدهی به شبکه بانکی در تابع بدهی به 

 شبکه بانکی
 گاما

191/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

1919/1 

(14/1) 

y

di
 

 گاما ضریب توليد درتابع بدهی به شبکه بانکی
511/4 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

5143/4 

(14/1) 

l

dc
 

 گاما ضریب وام در تابع بدهی به بانک مرکزي
14/4 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

1414/4 

(115/1) 

dc

dc
 

ضریب بدهی به بانک مرکزي دوره گذشته در 

 بدهی به بانک مرکزي تابع
 گاما

813/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

8447/1 

(4/1) 

d

li
 

 گاما ضریب سپرده در تابع مطالبات از شبکه بانکی
83/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

8511/1 

(4/1) 

li

li
 

ضریب مطالبات از شبکه بانکی در تابع مطالبات 

 از شبکه بانکی
 اماگ

585/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

5859/1 

(14/1) 

 بتا ضریب تأمين مالی توليد 
35/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

1995/1 

(15/1) 

 
 بتا ضریب شوک برداشت سپرده

311/1 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

311/1 

(114/1) 

k 
 گاما هزینه تعدیل سرمایه

3/7 

(14/1) 

محاسبات 

 تحقيق

53/7 

(14/1) 

 
 انحراف معيار شوک برداشت سپرده

گاماي 

 معکوس

13/4 

() 
 انتخابی

9318/41 

() 

 محاسبات تحقيق مأخذ:
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جهت صورت گرفته است.  MATLABتحت نرم افزار  4برآورد مدل در فضاي برنامه داینار

بررسی صحت برآوردهاي حاصل از روش بيزي از دو آزمون تشخيصی تک متغيره و چندمتغيره 

اي و . بر اساس آزمون تک متغيره واریانس درون نمونه1شود( استفاده می4337) بروکز و گلمن

اند و با توجه ایتاً به مقدار وابتی همگرا شدهاي کليه پارامترها به یکدیگر نزدیک شده و نهبين نمونه

اي نيز به مقدار وابتی همگرا اي و بين نمونهبه اینکه آزمون چند متغيره واریانس درون نمونه

توان گفت نتایج برآورد رویکردي بيزي با استفاده از روش بيزي از صحت خوبی شوند، میمی

به شده براي هر پارامتر با حداکثر لگاریتم چگالی روش دیگر انطباق نماي محاسبرخوردار هستند. 

نماي محاسبه شده با حداکثر لگاریتم چگالی پسين در مورد کليه در این مدل  .9پسين است

بيانگر صحت برآوردها است. در این نمودار، چنانچه کرنل لگاریتم منطبق بوده و پارامترها 

ي مورد استفاده حاوي اطالعات در مورد درستنمایی افقی باشد، به معنی آن است که داده ها

 باشد. پارامتر نمی
 

 العملتجزیه و تحلیل توابع عکس -6

پس از برآورد پارامترهاي مدل، مرحله بعد استفاده از این پارامترها در مدل و شبيه سازي مدل براي 

ه یک العمل آنی در برابر یک شوک برداشت سپرده به اندازاقتصاد ایران است. توابع عکس

طور که در مدل دیاموند و دبویگ ( نشان داده شده است. همان4) انحراف معيار در نمودار شماره

ها دهند. سپردهآوري و به تسهيالت اختصاص میها را جمع، سپردههابانک(، بيان گردید، 4379)

باشند. مدت میدهاي بلنمدت هستند، اما تسهيالت، از جمله داراییاز جمله منابع با سررسيد کوتاه

شوند. بر با ریسک نقدینگی مواجه می هابانکها، ها و بدهیبه دليل عدم تطابق سررسيد دارایی

که بيمه سپرده وجود نداشته باشد، به محض برداشت سپرده توسط یک اساس این مدل زمانی

 سازند.گذاران نيز سپرده خود را از بانک خارج میگذار، سایر سپردهسپرده

باشد. اول اینکه، اشت ناگهانی سپرده از چند طریق بر متغيرهاي کالن اقتصاد اور گذار میبرد

طور که در طراحی مدل بيان گردید، خانوارها بخشی از درآمد خود را به صورت سپرده نزد همان

 گذاري نزد بانک، از آن نرخ سود سپرده دریافتد و در مقابل سپردهنکنگذاري می، سپردههابانک

                                                           
1. dynare 

 موجود بوده و قابل دسترسی است. . اسناد نزد نویسنده1
 موجود بوده و قابل دسترسی است. . اسناد نزد نویسنده9
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د. بنابراین با برداشت سپرده به دليل از دست دادن درآمد حاصل از سود بانکی، مصرف نماینمی

دهند، یابد. اما فرض شده است، خانوارها برداشت سپرده را به مصرف اختصاص میکاهش می

 یابد.بنابراین به دليل برداشت سپرده و افزایش نقدینگی در دست افراد، مصرف افزایش می

ریق مربوط به اور برداشت سپرده بر ترازنامه بانک است. سپرده مهمترین منبع بانک را دومين ط

دهد که براي تأمين مالی تسهيالت اعطایی به بخش غير بانکی و بخش بانکی مورد تشکيل می

به بخش  هابانکدهی گيرد. برداشت سپرده باعث کاهش منابع و کاهش قدرت واماستفاده قرار می

عالوه بر اعطاي اعتبارات به بخش غير بانکی، به بازار بين بانکی نيز  هابانکشود. میغير بانکی 

ها، توان بانک را براي اعطاي کنند. کمبود منابع بانک ناشی از خروج سپردهاعتبارات عرضه می

ها از بانک، )خروج سپرده اعتبار به بازار بين بانکی کاهش خواهد داد. لذا همه این رویدادها

اهش عرضه اعتبارات به بخش غير بانکی و کاهش عرضه اعتبارات به بازار بين بانکی( باعث ک

کاهش سهم از بازار بانک در شبکه بانکی شده و قدرت رقابت آن را کاهش خواهد داد. از آنجا 

باشد بنابراین با کاهش تسهيالت هاي تأمين مالی توليد، استفاده از وام بانکی میکه یکی از راه

گذاري و توليد کاهش خواهد یافت. به عطایی، تأمين مالی توليد کاهش یافته و در نتيجه، سرمایها

 دليل کاهش عرضه کاال، مقدار تورم ناشی از فشار تقاضا افزایش خواهد یافت.

با افزایش ریسک نقدینگی ناشی از کاهش منابع، مواجه  هابانکدر شرایط خروج سپرده از بانک، 

 هابانکشوند. لذا انعت از ورشکستگی مجبور به استقراض از بانک مرکزي میشده و جهت مم

کنند کاهش سپرده را با اضافه برداشت از بانک مرکزي جبران نمایند که این مسئله سعی می

 باتوجه به اوري که بدهی به بانک مرکزي در پایه پولی دارد، اور تورمی خود را خواهد داشت. 

است با افزایش نرخ برداشت رداشت سپرده را کمتر از حد تخمين بزنند، ممکن ميزان ب هابانکاگر 

ذخيره به اندازه کافی نگهداري نکنند و شکاف نقدینگی ایجاد شده را با استقراض از بانک  سپرده،

جبران نمایند. در نتيجه هزینه نهایی تأمين مالی براي بانک افزایش یافته و  هابانکمرکزي یا سایر 

یابد. از طرف توليد نيز به دليل اینکه بخشی از هزینه توليد از طریق هره وام افزایش مینرخ ب

کننده افزایش یافته و نرخ تورم نيز به دليل شود، هزینه نهایی توليددریافت وام تأمين مالی می

انک را یابد. بنابراین شوک برداشت سپرده هزینه نهایی بنگاه و بافزایش هزینه توليد، افزایش می

ها در یک نهاده 4شيوه جدیدي در ورود شوک افزایش هزینه مقالهدهد. در واقع این افزایش می

 کند. مدل نيوکينزینی معرفی می

                                                           
1. Cost Push Shock 
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افزایش اوليه در هزینه نهایی بنگاه باعث افزایش تورم و از طرف دیگر باعث کاهش تقاضا براي 

کند. بنابراین کاهش توليد و افزایش تورم نيروي کار شده و بنابراین توليد کمتري را ایجاد می

گردد. در کل به خاطر کاهش تقاضاي باعث ایجاد شرایط رکود اقتصادي در اقتصاد کالن می

یابد. در نتيجه این شوک باعث افزایش نرخ دستمزد نيروي کار، دستمزد نيروي کار کاهش می

 شود.ف کننده میبراي مصر واقعیکننده و کاهش نرخ دستمزد براي توليد واقعی

ها، نرخ بهره سپرده را افزایش داده و با این بر اساس قاعده تيلور بانک مرکزي جهت جذب سپرده

یابد. این موضوع باعث افزایش واکنش بانک مرکزي هزینه فرصت خانوارها افزایش می

يه جهت حفظ حاش هابانکگردد. با افزایش نرخ سود سپرده، گذاري و کاهش مصرف میسپرده

دهند. با افزایش نرخ سود وام، نرخ بهره سرمایه افزایش سود بانکی، نرخ سود وام را نيز افزایش می

 شود.گذاري مییافته و باعث کاهش موجودي سرمایه و سرمایه

گذاري در ، سپردههابانکو توقف برداشت ناگهانی سپرده از  برداشت سپرده با ميرا شدن شوک

تسهيالت اعطایی افزایش خواهد یافت. در نتيجه به دليل افزایش منابع  شبکه بانکی و به تبع آن

بانک، اعطاي اعتبارات به بازار بين بانکی نيز افزایش یافته و نياز بانک به استقراض از بانک 

مرکزي کاهش خواهد یافت. اور ميرا شدن این شوک بر متغيرهاي کالن مورد نظر بيانگر افزایش 

ي و کاهش تورم خواهد بود. نتایج حاصل از این مدل مشابه نتایج مدل تجربی گذارتوليد و سرمایه

(، تاتزاک 1117) ( و گرالی و همکاران1141) (، دیب1113(، زانگ )1141) هافستيد و اسميت

 بر متغيرهاي بانکی و کالن نشان داده شده است. هاسپرده( اور برداشت 4( است. در نمودار )1113)

آنی یک شوک بدهی به بانک مرکزي به اندازه یک انحراف معيار در نمودار توابع عکس العمل 

( بررسی شده است. مهمترین دليل استقراض از بانک مرکزي، تغيير در حجم ذخایر 1شماره )

ها است. استقراض از بانک مرکزي در مواقعی براي مقابله با نوسانات سپرده هابانکمورد نياز 

بينی نکرده و براي وضعيت ذخایر روزانه خود را به درستی پيش هابانکگيرد که صورت می

 شوند.جبران این نقيصه و تأمين موقت منابع مالی بانک، ناچار به اخذ وام از بانک مرکزي می

صورت  هابانکدر کشور ما به دليل فقدان بازار مالی گسترده، عمده تأمين مالی توليد، توسط 

، از محل جذب سپرده، بدهی به بانک مرکزي هابانکاکافی بودن منابع گيرد. بنابراین به دليل نمی

 هاي اخير با شدت بيشتري در حال افزایش است. در سال
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 العمل آنی یک شوک برداشت سپرده به اندازه یک انحراف معیار: توابع عکس(1)نمودار 

 مصرف خصوصی

 

 توليد

 

 اشتغال

 

 تورم

 

 گذاريمایهسر

 

 موجودي سرمایه

 

 نرخ بهره سپرده

 
 

 نرخ بهره وام

 

 سپرده

 
 

 بدهی به بانک مرکزي

 

 وام

 

 مطالبات از شبکه بانکی

 

 نتایج تحقيق مأخذ:

 

 : توابع عکس العمل آنی یک شوک بدهی به بانک مرکزی به اندازه یک انحراف معیار2نمودار 
 صیمصرف خصو

 
 

 تولید

 
 

 اشتغال

 
 

 تورم

 
 

 گذاریسرمایه

 
 

 موجودی سرمایه

 
 

 نرخ بهره سپرده

 
 

 نرخ بهره وام

 
 

 سپرده

 

 بدهی به بانک مرکزی

 

 وام

 

 مطالبات از شبکه بانکی

 

 نتایج تحقيق مأخذ:
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اول از طریق بدهی به بانک مرکزي از دو کانال بر متغيرهاي کالن اقتصادي اور گذار است. کانال 

بانک و کانال دوم از طریق اور بر پایه پولی و در نتيجه بر نقدینگی اقتصاد.  هابانکاور بر ترازنامه 

از بانک مرکزي پاسخ دهد، نرخ ذخيره قانونی را  هابانکمرکزي براي اینکه بتواند به استقراض 

 . شودمی هابانکدهد که این پدیده باعث کاهش سپرده نزد افزایش می

به بانک مرکزي، نرخ سود سپرده را افزایش  هابانکبانک مرکزي در واکنش به افزایش بدهی 

بتوانند جذب سپرده نمایند. افزایش نرخ سود سپرده باعث افزایش نرخ سود وام  هابانکدهد تا می

زینه . افزایش نرخ سود وام، باعث افزایش هشودمینرخ سود سپرده تعریف شده است،  که تابعی از

از سوي دیگر با افزایش بدهی به بانک مرکزي، منابع  .شودمینهایی توليد و در نتيجه تورم 

 یابد.افزایش و قدرت وام دهی آنها افزایش می هابانک

شود. افزایش توليد مستلزم گذاري و توليد میدهی باعث افزایش سرمایهافزایش در قدرت وام

تيجه با افزایش اشتغال و دستمزد، درآمد خانوارها افزایش و افزایش اشتغال و دستمزد است. در ن

مصرف نيز افزایش خواهد یافت. از سوي دیگر خانوارها بخشی از درآمد خود را در بانک 

 کنند، بنابراین سپرده نيز افزایش خواهد یافت.گذاري میسپرده

مرکزي، پایه پولی افزایش و کانال دوم از طریق اور بر پایه پولی است. با افزایش بدهی به بانک 

نقدینگی نيز افزایش خواهد یافت و از سوي دیگر به دليل اور تورمی این شاخص، تورم افزایش 

نتایج حاصل از مدل با نتایج  یافته و در صورت تداوم افزایش توليد، تورم نيز کاهش خواهد یافت.

 مشابهت دارد.  (1141) ( و هافستيد و اسميت1141) حاصل از مطالعات تجربی دیب
 

 نتیجه گیری -7

 مختلف هايبخش با نهاد این که ارتباطی و ایران اقتصاد در بانکی سيستم نقش اهميت به توجه با

 بر مختلف هايشوک انتقال در تواندمی که نقشی و دارد هابنگاه و خانوارها نظير اقتصادي

در این فصل ارتباط سيستم  باشد، داشته اقتصادي کالن متغيرهاي و اقتصادي مختلف کارگزاران

کينزي در نيو پایه مدل از استفاده با هابنگاهخانوارها و  نظير نهادها دیگر و مرکزي بانک بانکی با

 این مدل در منظور همين به .سازي گردیدتعادل عمومی پویاي تصادفی مدل هايمدلچارچوب 

 در هاوام و هاسپرده براي را متفاوتی سود نرخ که است دارا را مرکزي نقش بانکی سيستم مقاله

 گذاراور کالن متغيرهاي بر نتيجه در و آن مصارف بر بانک منابع در ناگهانی تغييرات. گيردمی نظر
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بانکی، تعيين نرخ سود سپرده و نسبت  سيستم به نقدینگی تزریق با مرکزي بانک همچنين. است

 .داشت اور کارگزاران رفتار بر يجهنت در و بانکی شبکه ذخيره قانونی بر ترازنامه

پایه نيوکينزي دارد. اول اینکه  هايمدلدو تفاوت اساسی با  مقالهبخش خانوار مدل مورد نظر این 

موجود در اقتصاد، اسکناس و مسکوک در  به جاي در نظر گرفتن کل نقدینگی در تابع مطلوبيت

خاطر در نظر گرفتن سپرده در بودجه دست خانوار در نظر گرفته شده است و دليل این فرض، به 

خانوار و ممانعت از احتساب مضاعف نقدینگی موجود در جامعه بوده است. دوم اینکه با توجه به 

پذیرد، سعی شد براي برداشت سپرده یک فرآیند اینکه برداشت سپرده توسط خانوار صورت می

 ه در نظر گرفته شود. خودرگرسيونی تعریف شود و شوک حاصل از آن به عنوان شوک سپرد

سازد که دهی مواجه میشوک برداشت سپرده، بانک را با مخاطره کاهش منابع و قدرت وام

 (، زانگ1141) (، دیب1141) طور که نتایج مدل نشان داد و در مطالعات هافستيد و اسميتهمان

برداشت  ( مشاهده گردید، با ورود شوک1117) (، گرالی و همکاران1113) (، تاتزاک1113)

گذاري و توليد کاهش یافته و تورم با افزایش همراه بوده است. سپرده، عرضه اعتبارات، سرمایه

( مبنی بر اور 4371) ( و اسميت4337) (،آلن گال4379) نتایج موید نظریات دیاموند و دبویگ

ي کالن انتظارات مشتریان بر برداشت سپرده، ارتباط متقابل برداشت ناگهانی سپرده و متغيرها

 باشد. اقتصادي و همچنين فرض عدم تقارن اطالعات بين بانک و مشتریان بر برداشت سپرده می

ها بيانگر اهميت منابع بانک در تأوير بر متغيرهاي کالن نتایج حاصل از بررسی اورات شوک

به  گوییپاسخ، عدم توان بود منابع، بانک با ریسک نقدینگیاقتصادي است. در صورت کم

شت سپرده از سوي مشتریان و کاهش عرضه اعتبارات مواجه خواهد بود. در این شرایط مجبور بردا

ضروري  شود که از طریق پایه پولی اورات تورمی خواهد داشت.به استقراض از بانک مرکزي می

به براشت ناگهانی سپرده برخوردار  گوییپاسخهاي نقدشونده الزم براي از دارایی هابانکاست 

هاي نقد شونده اي را براي نسبت داراییهمين منظور ضروري است بانک مرکزي آستانه. به باشند

بهتر است بانک مرکزي در تعيين نرخ سود سپرده به نرخ تورم نيز توجه  به کل دارایی تعيين نماید.

 داشته باشد.
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