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 :چکیده 

ساز تواند به عنوان زمینهها و به تبع آن کاهش منابع میناگهانی سپردهخروج  در نظام بانکی

کشور بر تصمیمات  گردد. از طرفی بانک محور بودن نظام مالیایجاد شوک منابع نقدینگی تعبیر 

 باشد.های تولیدی اثرگذار میگذاری بنگاهتولید و سرمایه چنین تصمیماتمصرفی خانوارها و هم

ثر از هجوم بانکی بر مصرف و أمنابع مت ثرگذاری شوکا در این مقاله به منظور بررسی

های جدید با لحاظ بخش ( کینزینDSGEگذاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی )رمایهس

های مربوطه ارائه گردیده است تا از طریق آن چگونگی واکنش متغیرهای اشاره بانکی و ویژگی

سازی و برآورد مدل در بازه زمانی گردد. نتایج حاصل از شبیه شده در قبال شوک موصوف ارزیابی

با متغیرهای روند زدایی شده ضمن مناسب بودن الگوی ارائه شده برای  1396-1360های سال

دهنده آن است که بروز شوک منابع بانکی باعث افزایش مصرف و کاهش اقتصاد ایران نشان

 خواهد شد.گذاریسرمایه

 .JEL :E12 ,E58 ,G21بندیطبقه

شوک منابع الگوی :کلیدی گانواژ سپرده، هجوم بانکی،  صادفی، خروج  تعادل عمومی پویای ت

 بخش بانکی. وبانکی 
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 . مقدمه 1
باشد که نقش ی این موضوع میدهنده نشان 2007تجربیات مرتبط با بحران مالی سال 

دار هکارگزاران مختلف اقتصاد را عهد ی انتقال وجوه میانهای مالی که وظیفهواسطه

ن دلیل تحقیقات است. به همی نوسانات اقتصاد کالن برجسته و موثر در تحلیلباشند، می

و  دادن ارتباطات میان بخش مالیهای نظری که توانایی شانو بررسی در خصوص مدل

 گذشته افزایش یافته است. یبخش حقیقی را داشته باشند، طی دهه

که در  گران مالین واسطههای بازنشستگی به عنواسرمایه، بیمه و صندوق بانک، بازار

باشند. یکی از ارکان دارند، همواره در اقتصاد مطرح می تجهیز و تخصیص منابع مالی نقش

ها تحت مهم نظام مالی به خصوص در کشورهای در حال وسعه، نظام بانکی است. بانک

امعه ای را در گردش پول و ثروت در جکنندهعنوان موسسات مالی و خدماتی نقش تعیین

ه میان ی انتقال وجوگرهای مالی که وظیفهنمایند. نقش آنان به عنوان واسطهایفاء می

رجسته دار هستند در تحلیل نوسانات اقتصاد کالن بکارگزاران مختلف اقتصاد را عهده

نکی از تامین باشد. به استناد آمار و اطالعات منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا، سهم سیستم بامی

صد و در 89درصد،  93به ترتیب  1392الی  1390های ایران در خالل سالمالی اقتصاد 

ت. در ید تسلط سیستم بانکی در نظام مالی اقتصاد ایران اسؤدرصد بوده که خود م 88

چنین تصمیمات های تولیدی و همگذاری بنگاهواقع تحت این شرایط تصمیمات سرمایه

ستم بانکی ثر از شرایط سیأمالی شدیداً متمصرفی خانوار به دلیل بانک محور بودن نظام 

 (.2: 1395کشور خواهد بود )درگاهی و هادیان، 

 کشور شاهد کاهش رشد نرخ سپرده بوده است که این های اخیر شبکه بانکیدر سال

ساز برداشت هموضوع همزمان با رونق بازارهای جایگزین نظیر، بازار مسکن، طال و ... زمین

ر دکشور شده است. از سوی دیگر، رویکرد شبکه بانکی کشور  سپرده از شبکه بانکی

انداز( بوده ه سپرده فرار )جاری وپسبدار پرده مدتهای اخیر تغییر سبد سپرده از سسال

گردد، ای بانک میهای بهرهچند این تغییر در رویکرد باعث کاسته شدن از هزینه است. هر

و دها خواهد شد. این دهی بانکقدرت وام ای ودر منابع سپرده ثباتیولیکن سبب بی

تواند منجر به خروج ی هجوم بانکی تلقی نمود، اما تداوم آن میتوان بهمنزلهرویداد را نمی

 (.2: 1393های کشور گردد )احمدیان وکیانوند، سپرده از بانک ناگهانی

آن  بانکی، کاهش ناگهانیترین منابع دلیل اهمیت سپرده به عنوان یکی از مهمبنابراین، به

گردد. لذا با توجه به مالحظات فوق، هدف اصلی ها میدر بانک باعث ایجاد شوک نقدینگی
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ی توانایی تعامل میان بخش مالی دهندهتحقیق این است که ضمن ارائه الگویی که نشان

یرهای و بخش حقیقی اقتصاد ایران است، آثار و نتایج حاصل از بروز شوک مذکور را بر متغ

 کالن اقتصادی یاد شده بررسی و ارزیابی نماید.

عمومی  های منحصر به فرد الگوهای تعادلجهت نیل به این اهداف با توجه به ویژگی

های کینزین 1DSGEهای مختلف از الگوی تصادفی در تحلیل نوسانات و آثار شوک پویای

ساختار ادامه مقاله بدین  جدید با مد نظر قرار دادن بخش بانکی استفاده گردیده است.

ترتیب است که در بخش بعدی به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده 

ها و چارچوب الگوی تحقیق و تعیین مقادیر ورودی الگو و است. سپس با بیان ویژگی

های اشاره شده بر متغیرهای مورد نظر بررسی و در نهایت ارزیابی اعتبار آن آثار تکانه

 ارائه شده است. پایانی بخش در یج و پیشنهادهای سیاستینتا

 

 . ادبیات موضوع2
 نظری. مبانی 1-2

شود. این های بانکی با عوامل مختلفی برانگیخته میبرداشت قبل از موعد مقرر سپرده

گذار، اندازه سپرده و اینکه آیا گذاری مجدد سپردهتوانند نظیر مشوق سرمایهعوامل می

رتبط فرد مه ب عوامل منحصرچنین هم وسپرده به عنوان وثیقه وام گروگذاری شده است 

گذاری مجدد شاخصی باشد. در واقع مشوق سرمایه گذارسپرده نیازهای نقدینگی با تغییر

؛ ری مجدد اغلب منفی استگذاگذار است. مشوق سرمایهگیری مالی سپردهبرای تصمیم

گذاری تر. با این وجود حتی اگر مشوق سرمایههای با موعد مقرر کوتاهخصوصاً برای سپرده

مقرر  موعد از برداشت قبل بیشتر باید با حجم بیشترگذاری هرگز مثبت نباشد، سرمایه

با  بلندمدتگذاران تواند مواجهه سپرده. توضیب این موضوع هم میرابطه داشته باشد

برای رفع نیاز  ها بین استقراضاین شرایط، آن در. بینی نشده باشدنیازهای نقدینگی پیش

هزینه  تأثیرگذار تحت و برداشت سپرده قبل از موعد مقرر راه دیگری ندارند. مسلماً سپرده

 شت زودکه در آن هزینه بردا گیردهنگام نسبت به هزینه استقراض قرار می برداشت زود

 منفی است.  مجدد گذاریسرمایه با مشوق نگام برابره

 قنرخ سپرده حداقل است، زیرا مشو غییرت تأثیرمدت، کوتاه هایسپرده برای

تر شدن موعد طوالنی ماند. بایم از نرخ تغییر، کوچک باقی نظر صرف گذاریبازسرمایه

                                                           
1. Dynamic Stochastic General Equilibriom  
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 گرددمی بیشتر بر گذاریخاص در نرخ سپرده به مشوق بازسرمایه سررسید سپرده، تغییر

باشد. نرخ برداشت مورد انتظار می بر )منفی یا مثبت(ر بزرگت تأثیر دال بر که در عوض

براون و ) تر، حساسیت برداشت بیشتری به نرخ بهره دارندهای با موعد طوالنیسپرده

 (.6: 1،2014همکاران

عبارتند از دیدگاه در ارتباط با خروج سپرده از بانک دو دیدگاه اصلی وجود دارد که 

دبویگ  -مطابق با دیدگاه دیاموند .(1998) 3گال-( و دیدگاه آلن1983) 2دبویگ-دیاموند

)تسهیالت اعطایی( تحت عنوان  منابع بانکی )سپرده( به عنوان نهاده و مصارف بانکی

ستاده در نظر گرفته شده است. طبق الگوی آنان هجوم بانکی نیز یکی از چند تعادل 

حتمالی سیستم اقتصادی است. عامل محرک هجوم بانکی این واقعیت است که ممکن و ا

ی رسانی به همهکافی برای خدمت ، بانک دارایی نقدی4ی جبران کسریدر سیستم ذخیره

تصمیم به برداشت سپرده خود در یک  گذار بایستیمشتریان نداشته باشد و لذا سپرده

سپرده  که افراد زیادی گذاران باور نمایندزمان مشخص نماید. در نتیجه چنانچه سپرده

 پول قادر نخواهد بود کهبانک  هآیند که درایکنند، به گونهبانک برداشت می ازخود را 

امروز اقدام به برداشت  گذارانتمامی سپرده، کافی برای پرداخت به آنان داشته باشد

اگر بانک  شود، حتیمی کیمنجر به هجوم بان این امر .کنندمیهای خود از بانک سپرده

گذاری خود را به بانک باید پرتفوی سرمایهدر این صورت باشد.  به لحاظ بنیه مالی قوی

امروز را که ممکن است توانایی پرداخت  یغیرمنتظره تا تقاضایسویه نماید قیمت حراج ت

: 2013، 5همکارانمحقق نمایند )چاکراوارتی و صدمه بزند، متاثر نموده و را  ی اودر آینده

2.) 

چنین منابع بانکی شود، همگرفته می در نظر T=0,1,2ی زمانی در این الگو سه دوره

ها( به عنوان نهاده و مصارف بانک )اعتبارات اعطایی( به عنوان ستاده لحاظ )سپرده

گردند. در دوره صفر اگر منابع نقد نشوند، مصارف بازدهی باالی یک خواهند داشت و می

در دوره یک منابع قابل نقد شدن باشند بازدهی مصارف صفر خواهد بود. مشتریان  اگر

ی اول اقدام به برداشت که در دوره شوند، مشتریانیبانکی دو گونه در نظر گرفته می

                                                           
1. Brown et al. 
2. Diamond and Dybvig 
3. Allen,Franklin and Douglas Gale 

در ازای هر صد دالری که مشتریان در به این صورت است که مریکا آروش مبتنی بر ذخیره جبران کسری در . 4

 .دالر ذخیره قانونی داشته باشد 20ید ، بانک بانمایندگذاری میسپردهبانک 
5. Chakravarty et al. 
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ی دوم اقدام به خروج سپرده بانکی خود که در دوره نمایند و مشتریانیسپرده خود می

چنین فرض بر این است که مصرف جاری و مصرف آتی قابل جایگزینی نمایند و هممی

برابر صفر است. ارزش نهایی  tنیستند و میزان بهینه مصارف دو نوع مشتری در دوره 

برای مشتریان گروه اول تابعی از ارزش نهایی مصرف در همان دوره  tی مصرف در دوره

ع در هر دوره به بازدهی مصارف معادل باشد. مجموع نسبت مناببرای مشتریان نوع دوم می

واحد است و این بدان معناست که سطب مصرف خانوار بدون تغییر باقی مانده است و رفاه 

گردد. ای حاصل مییابد. مطابق این الگو سیاست بهینه با تدوین قرارداد سپردهمی بهبود

هی مصارف است. سیاست بهینه جذب سپرده نرخ بازدهی سپرده برابر با نرخ بازددر 

ی بینی نماید که مشتریان نوع اول سپرده خود را در دورهیا بنگاه پیش چنانچه نهاد خانوار

ی اول از بانک خارج اول از بانک خارج نمایند و مشتریان گروه دوم سپرده را در دوره

ی هجوم بانکی رخ ندهد. اگر نهادها متوجه که پدیده گرددنکنند، این موضوع باعث می

ی اول از بانک خارج نماید، ها را در دورهنهاد دیگری سپرده که احتمال دارد که هر گردند

بینی که احتمال پیشکاهش منابع کاهش خواهد یافت. زمانیهای بانک به دلیلدارایی

هجوم بانکی وجود داشته باشد مشتریان با رفتار عقالیی خود سعی در آن دارند که سپرده 

بایست نقدینگی الزم برای درخواست این حالت بانک می خارج نمایند. در خود را از بانک

برداشت سپرده مشتریان را داشته باشد، ولی چنانچه بانک ذخیره نقدینگی الزم را نداشته 

-مدل دیاموند گیرد. درتر باز پسچه سریع بایست تسهیالت اعطایی خود را هرباشد، می

شود. اگر بانک در معرض هجوم بانکی یان در بانک میدبویگ هجوم بانکی باعث ایجاد ز

آورد های غیر نقد به نقد فراهم میالزم را از طریق تبدیل دارایی قرار گیرد، نقدینگی

 (.4: 1394)احمدیان، 

. بر اساس 1افتدگال هجوم بانکی به دلیل بازدهی پایین دارایی اتفاق می-اما در دیدگاه آلن

ارتباط متقابل میان هجوم بانکی و کاهش تولید را نیز بررسی نمود و  توانمیاین مدل 

توانند در هجوم بانکی موثر باشند. اما در این بدان معناست که عوامل اقتصادی نیز می

ثر نیستند و هجوم بانکی ؤدبویگ لزوماً عوامل اقتصادی در هجوم بانکی م -مدل دیاموند

گیرد. در این مدل ل رخداد بحران بانکی صورت میمشتریان از احتما به دلــیل انتظار

باشند: سه دوره زمانی در نظر گرفته شده است ضمن اینکه مشتریان نیز دو گونه می

که تنها نمایند و مشتریانیی اول اقدام به برداشت سپرده میمشتریانی که صرفاً در دوره

ی ال اینکه مشتریان در دورهکنند. احتمی دوم اقدام به برداشت سپرده خود میدر دوره

                                                           
 .شوددبویگ  بازده دارایی ثابت در نظرگرفته می-در مدل دیاموند. 1
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ی دوم برداشت نمایند با یکدیگر ها را برداشت نمایند با احتمال اینکه در دورهاول سپرده

ی دانند که جزء کدام نوع هستند، اما در دورهی صفر مشتریان نمیباشد. در دورهبرابر می

ی اول نند در دورهتوای دوم میدانند که جزء کدام نوع هستند. مشتریان دورهاول می

توانند موجودی مازاد بر مصرف خود را در اقدام به برداشت سپرده نمایند. مشتریان می

گذاری نمایند. این در حالی است که بانک متناسب با آن اقدام به نگهداری بانک سپرده

 نماید. دارایی بدون ریسک همان دارایی با بازدهیدارایی ریسکی و دارایی بدون ریسک می

است و مکانیزم آن بدین صورت  Rصفر است و دارایی ریسکی دارایی با بازدهی تصادفی 

ی دوم بانک شود و در دورهی یک حاصل میدوره است که بازدهی دارایی ریسکی در

تواند آن را به دارایی نقد تبدیل نموده و در صورت درخواست خروج سپرده توسط می

دارایی نیاز مشتریان را پاسخ دهد. مشتریان نوع دوم مشتریان از محل دریافت بازدهی 

ی اول از بانک خارج نمایند و آن را در دوره های خود را درتوانند سپردهبانک نیز می

گذاری نمایند. در این حالت مشتریان مطلوبیت انتظاری خود ی دوم در بانک سپردهدوره

ها بدون ریسک بیش از مجموع سپرده های ریسکی ومجموع دارایی -1را با توجه به قیود: 

 -3تقاضای مشتریان برای سپرده بیش از میزان دارایی بدون ریسک نیست،  -2نیست، 

های ها بیش از میزان داراییکل میزان تقاضای مشتریان نوع اول و نوع دوم برای سپرده

ان تقاضای سپرده مشتریان نوع دوم حداقل به میز -4ریسکی و بدون ریسک نیست و 

نمایند. آنان با توجه به تحقیقات خود نشان دادند که مشتریان نوع اول است؛ حداکثر می

سازی با استفاده از قرارداد سپرده نیز قابل حصول است. ی بهینهنتایج حاصل از مسئله

دو نوع دارای  که مشتریان در شوددبویگ در این مدل فرض می-برخالف مدل دیاموند

 (. 5: 1393پرده و سطب برابر مصرف هستند )احمدیان و کیانوند، سطب برابر برداشت س

 پیشینه پژوهش. 2-2
 خارجی  . مطالعات2-2-1

های تعادل عمومی پویای در چارچوب مدل سازی هجوم بانکی( به مدل2009) 1تاتزاک

آلمان  تصادفی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق مذکور تحلیل مسائل مالی در کشور

هجوم بانکی باعث ایجاد پدیده  -1دهد که: نتایج مطالعه یاد شده نشان میبوده است. 

اثرات واقعی هجوم بانکی بر متغیرهای کالن اقتصادی پایدار  -2رکود تورمی شده است. 

ها باعث کاهش چسبندگی نرخ وام شده ثباتی منابع بانکنتایج حاصل از بی -3است. 

                                                           
1. Tatzek 
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تقراض ازخود به ثبات سیستم بانکی کمک بانک مرکزی با کاهش هزینه اس -4است. 

 شود.شوک برداشت سپرده باعث افزایش هزینه نهایی بنگاه و بانک می -5نماید. می

ثباتی بخش بانکی در جذب یا انتشار ادوار تجاری را در چارچوب (، اثر بی2009) 1زانگ 

تایج حاصل از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در تحقیق خود مورد ارزیابی قرار داد. ن

تواند در کاهش عرضه وام ثباتی در بخش بانکی به تنهایی میسازی نشان داد که بیشبیه

مدت ثباتی در بخش بانکی بر جذب و انتشار ادوارتجاری در کوتاهموثر باشد و همچنین بی

شوند مانندکاهش ناگهانی هایی که از بخش بانکی آغاز میگذار است. شوکنیز به شدت اثر

تواند منجر به رکود شدید در بخش واقعی ر سرمایه بانک یا کاهش ناگهانی در سپرده مید

ثباتی در بخش بانکی سبب کاهش سرمایه کل اقتصاد و در مدت بیاقتصاد گردد. در بلند

 شود.گذاری و تولید مینتیجه کاهش در سطب سرمایه

(، در مقاله خود چارچوب خردی را ارائه نموده است که در آن بخش بانکی 2010) 2دیب

در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی وارد شده است. سپس با استفاده از مدل نقش و 

های مالی را در ادوار تجاری آمریکا بررسی نموده است. اهمیت رفتار سیستم بانکی و شوک

ارائه خدمات بانکی و انتقال وجوه در بازار بین بانکی رفتار سیستم بانکی در دو حوزه 

های پولی، اعتباری و تغییردرحجم پول به بررسی شده است. در تحقیق مذکور اثر شوک

عنوان شوک پولی و تغییر در عرضه اعتبارات به عنوان شوک اعتباری و تغییر در میزان 

رات در نظر گرفته شده است. نتایج سرمایه و سپرده به عنوان عوامل موثر بر نوسانات اعتبا

دهد که وجود سیستم بانکی به عنوان واسطه مالی در کاهش نوسانات بررسی نشان می

های پولی، بانکی و متغیرهای کالن اقتصادی نظیر رشد اقتصادی در مواجه با شوک

 به سزایی دارد.  تأثیرتکنولوژی 

اثر شوک اعتباری و شوک برداشت  (، درشرایط رقابت انحصاری2012) 3هافستید و اسمیت

اند. مدل مد نظر مقاله آنها یک بار با وجود سپرده را بر متغیرهای کالن اقتصادی سنجیده

هایی سیستم بانکی و یکبار بدون وجود سیستم بانکی حل شده تا نشان دهد که شوک

دارد. تصادیگیرند، آثار منفی بزرگتری بر متغیرهای کالن اقکه از سیستم بانکی نشات می

های مختلف های تحقیق آنها حاکی از این است که وجود سیستم بانکی اثر شوکیافته

کند. دوم اینکه دهد اما بدون اثر نمیشود را کاهش میکه از اقتصاد کالن وارد می

طرف تقاضا برای منابع )سپرده برای  شوند هم درهایی که از سیستم بانکی آغاز میشوک

                                                           
1. Zhang 
2. Dib 
3. Hafstead & Smith Josephine 
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ای بنگاه و خانوار( و هم در طرف عرضه )عرضه وام توسط بانک و استقراض بانک و وام بر

ثباتی اقتصاد گردد. اما آثار منفی شوک تواند باعث بیاز بانک مرکزی و شبکه بانکی( می

طرف تقاضا کمتر از آثار منفی شوک طرف عرضه بر متغیرهای کالن اقتصادی 

 گذاری و تولید است.نظیرسرمایه

های بانکی به این سازی برداشت ناگهانی سپرده(، از طریق مدل2012) 1رسیارودریگز و گا

نتیجه دست یافتند که رونق بازارهای جایگزین سپرده شرایط اقتصاد کالن مانند رشد 

اقتصادی یا شرایط تورمی ممکن است تقاضای نقدینگی در دست را برای خانوارها افزایش 

برای نقدینگی توسط خانوار باعث خواهد شد که آنان دهد. در این صورت این شوک تقاضا 

یک  های بانکی اتفاق خواهد افتاد. دربه بانک مراجعه نموده و لذا برداشت ناگهانی سپرده

چنین شرایطی خواهد بود که اطالع برخی از مشتریان بانک از ناتوانی بانک در بازپرداخت 

دهد و اگهانی سپرده از بانک رخ میسپرده ها به دیگر مشتریان منتقل شده و برداشت ن

کافی برای پاسخگویی به این نیاز توان ادامه فعالیت  بانک در صورت نداشتن نقدینگی

 شود.هایش میها و حتی فراخوان وامنداشته و مجبور به نقد کردن دارایی

ضوع های تجربی به بررسی این مو(، به واسطه مطالعه بازی2014همکاران ) براون و

راسیمه های انتقال و تحت چه شرایط اطالعاتی هجوم سختند که کدام یک از کانالپردا

 گذاران در یک بانک ممکن است باعث ایجاد و گسترش موجی از چنین وحشتیسپرده

فتند که هایشان گردد. آنها دریاهای دیگر برای برداشت سپردهگذاران بانکدر سپرده

که دیگر  گذاران به ایناین باور در سایر سپردهبرداشت سپرده در یک بانک با افزایش 

شان اقدام نیز به برداشت حساباند گذاری نمودهگذاران در بانکی که آنها سپردهسپرده

به برداشت  گذران نیزبنابراین احتمال این که دیگر سپرده .قابل تسری است ،خواهند نمود

شده بر  های مشاهدهتر، برداشتحسابشان اقدام کنند نیز بیشتر خواهد شد. از همه مهم

اران متوجه گذگذارند و بنابراین تنها زمانی که سپردهمی تأثیرگذاران اعتقادات سپرده

وسط شوند که پیوندهای اقتصادی بین بانک آنها و بانکی که شاهد برداشت ذخایرش ت

 اند وجود داشته باشد، قابل گسترش هستند.گذارانش بودهسپرده

 داخلی مطالعات.  2-2-2

(، یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی 1391شاه حسینی و بهرامی )

نئوکینزی را با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی 

وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی های نفتی، بهرهو اثرات شوک

                                                           
1. Kiss Rodriguezand Rosa-garcia 
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سازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود اند. نتایج حاصل از شبیهکردهاقتصاد را بررسی 

مطالبات معوق در سیستم بانکی داللت بر کاهش اثرگذاری شوک پولی در جهت مقابله 

با نوسانات اقتصادی دارد. شایان ذکراست در مطالعه یادشده مطالبات معوق به صورت 

آنکه در دوران رکود با کاهش درآمدهای برون زا و ثابت در نظر گرفته شده است. حال 

 واقعی مطالبات معوق افزایش یافته و در دوران رونق از میزان آن کاسته خواهد شد.

بررسی  (، با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی به1394احمدیان )

زی و مرک واکنش تولید و تورم و برخی متغیرهای بانکی به شوک افزایش بدهی به بانک

پرده دهد که برداشت سبرداشت سپرده پرداخته است. نتایج حاصله تحقیق وی نشان می

شود و گذاری و تولید میکاهش سرمایهها و در نتیجهدهی بانکباعث کاهش قدرت وام

عتبارات افزایش بدهی به بانک مرکزی باعث افزایش نرخ سود سپرده و وام شده و عرضه ا

 یافت. خواهد تولید افزایش مالیو درنتیجه تامین 

کنش تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی وا (، با استفاده از مدل1395احمدیان )

های وککالن اقتصادی )نظیرتورم و تولید( و متغیرهای بانکی به دو متغیرش متغیرهای

خته پردا ی بانکی به عنوان شوک مصارفمانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه

افزایش  ی این است که باهای یادشده نشان دهندهاست. نتایج حاصل از بررسی آثار شوک

 ابد. همیگذاری و تولید، کاهش و تورم افزایش میمیزان مطالبات معوق بانکی، سرمایه

م کاهش گذاری و تولید افزایش و تورچنین با افزایش مطالبات از شبکه بانکی سرمایه

 یابد.می

آثار  (، با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی1395هادیان ) درگاهی و

اند. در تحقیق مذکور های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی پرداختهتکانه

ها، دولت و های استاندارد مانند خانوارها، بنگاهعالوه بر در نظرگرفتن ارکان اصلی مدل

های اسمی و حقیقی بخش بانکی کشور نیز با لحاظ ین چسبندگیچنمقام پولی و هم

های ها در داراییهای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانکواقعیت

ها گردیده، به مدل افزوده شده است. نتایج ثابت که باعث کاهش قدرت وام دهی بانک

بت سپرده قانونی باعث رشد خفیف سازی حاکی از آن است که کاهش نسحاصل از شبیه

چنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم تولید و افزایش تورم است. هم

شود. در مجموع نتایج تحقیق بیانگر این است که در نظر گرفتن بخش و تحریک تولید می

ها به ترازنامه بانک ها و بازخور سازی اقتصاد کالن به دلیل انتقال اثرات تکانهبانکی در مدل
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اثرات آن در بخش حقیقی اطالعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کالن 

 نماید.گذار فراهم میاقتصادی برای سیاست

 

 . تصريح الگوی تعادل عمومی پويای تصادفی 3
انوار وام خ انداز کننده ودر این تحقیق سعی شده با تقسیم خانوار به دو بخش خانوار پس

ها اقدام پردهسگذار در بانک و خانواری که از محل گیرنده یا به عبارت دیگر خانوار سپرده

نابعی و های مچنین تفکیک کارگزار بانکی به بخشنماید و همبه دریافت وام بانکی می

پویای  مصارفی و کاربرد همزمان این کارگزاران تفکیک شده در قالب مدل تعادل عمومی

نقش  ی برای ایران به عنوان وجه تمایز آن با تحقیقات مشابه، ضمن اهمیت بهتصادف

طه به های مربوهای بانکی و متغیر کلیدی تحقیق یعنی برداشت سپرده در تحلیلسپرده

غیراشاره مت تأثیری هجوم بانکی و تری در خصوص احتمال وقوع پدیدهنتایج واقع بینانه

 یافت. گذاری دست شده بر متغیرهای مصرف و سرمایه

 1مدل استفاده شده در این تحقیق چارچوب تحلیلی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

(، 2009(، تاتزاک )2010(، دیب )2012است که با کمک تحقیقات هافستفید و اسمیت )

( و دلیری و 1392(، شاه حسینی و بهرامی )1389(، متوسلی و همکاران )2008) 2گرالی

های بانکی بسط داده (؛ طراحی و با در نظر گرفتن شوک برداشت سپرده1395مهرگان )

 شده است.

کننده کاالی ها )تولیدکننده کاالی نهایی و تولیدهای خانوار، بنگاهاین مدل دارای بخش

باشد. منظور از جامعه آماری فت مین -ولی )بانک مرکزی( و دولتواسطه(، بانک، مقام پ

ز اشاره شده در سامانه بانک اعتباری مجا -ها و موسسات مالیها در این تحقیق بانکبانک

 باشد.مرکزی ج.ا.ا می

  خانوارها. 1-3
شود که اقتصاد از تعداد زیادی خانوار تشکیل شده است که بخشی از آنان پس فرض می

و ( ct( هستند. خانوار از مصرف کاالها )B) 4( و بخشی دیگر وام گیرندهP) 3کنندهانداز

                                                           
 یهاانحصاری به مدلت وارد کردن بحث چسبندگی اسمی و رقاب DSGEهای ترین مشخصه مدلمهم. 1

 RBC ماز عد استای نمونه ها مطرح شدهها که توسط نئوکینزینباشد. البته بحث چسبندگی قیمتمی 

 العات و ... .های تعدیل قیمت، عدم تقارن اطها به دالیلی نظیر وجود هزینهپذیری سریع قیمتانعطاف 
2. Gerali, Anddrea 
3. Patient (Savers) 
4. Impatient (Borrowers) 
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( از ntی کار)نماید و با عرضهمطلوبیت کسب می (𝑥𝑡) های پولی حقیقینگهداری دارایی

شود. هدف خانوار این است که تابع مطلوبیت مورد انتظار خود را مطلوبیتش کاسته می

 ای حداکثر نماید.ی بین دورهنسبت به قید بودجه
Mtهای پولی،، شاخص ترکیبی داراییXtدر اینجا 

c.p میزان نگهداری اسکناس و مسکوک ،

ی ، انواع سپرده نزد سیستم بانکی فرض شده که به صورت حقیقی به شکل رابطه𝐷𝑡و 

 گردد::  ( بیان می1)

𝜇𝜖    ر                                                          (1) xt؛ (1و0) = (mt
c)μ(dt)

1−μ 

ذا به دلیل لها محسوب شده و انداز کننده به عنوان مالکین بنگاهو در آن خانوارهای پس

ای فراتری هها دارای مازاد منابع مالی هستند و انتخابجذب عایدی سرمایه و سود بنگاه

در  گذاریچنین سپردهگذاری و همپول نقد مانند سرمایهنسبت به مصرف و نگهداری 

ه بر مصرف ها در اختیار دارند. در چنین شرایطی خانوار نماینده در هر دوره عالوبانک

 کار رای نیرویخصوصی و نگهداری اسکناس و مسکوک مازاد، درآمد حاصل از عرضه

ود و سگذاری نموده و از ها و موسسات اعتباری و سرمایهگذاری در بانکصرف سپرده

 گردند.مند میمنافع حاصله بهره

خود که  درصدد حداکثر نمودن مطلوبیت انتظاری (P)پس اندازکننده  (i)نماینده خانوار 

 باشد:ی زیر است، میبه شکل رابطه

Et ∑ βp
t [εt

z (ct
p(i)−apct−1

p
)
1−σc

1−σc
+ φx log (

Xt
pi

Pt
) −

nt
p(i)1+∅

1+∅
]∞

t=0      (2)                        

 باشد:ای زیر مواجه میلذا با قید و محدودیت بودجهو 

ct
p(i) +

pt
i

pt
it
p(i) + mt

c.p
+ dt

p(i) ≤ wt
p
nt

p(i) +
(1+rt−1

d )(1−λt)dt−1
p (i)

πt
+

mt−1
c.p

πt
+

Rt
kkt−1 − tt

p(i) (3)                                                                                               

عکس کشش جانشینی  ∅های پولی، تقاضای دارایی ای، کشش بهرهφxدر روابط فوق 

ای عکس کشش جانشینی بین دوره  σcی نیروی کار نسبت به دستمزد حقیقی،عرضه

ttمصرف و
pباشد. ضمناً ، خالص مالیات پرداختی میwt

pی نرخ واقعی ، نشان دهنده

انداز کننده )صبور( و ی پسدستمزد برای نیروی کار هر خانواده
(1 + 𝑟𝑡−1

𝑑 )𝑑𝑡−1
𝑝

𝜋𝑡
⁄ ،
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𝜋𝑡ی گذشته است که در آن ای ناخالص سپرده در دورهدرآمد بهره ≡
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
، مبین ⁄

 باشد.نرخ تورم می

برداشت ناگهانی سپرده توسط خانوار در این تحقیق به عنوان شوک منابع در نظر گرفته 

اعتباری صرفًا ها و موسسات گذاری در بانکشده است و با توجه به اینکه موضوع سپرده

اندازکننده موضوعیت دارد، لذا برای لحاظ شوک منابع بانکی چنین جهت خانوارهای پس

ی بانکی خارج شود که این خانوارها به طور ناگهانی سپرده خود را از شبکهفرض می

ی هایم. بنابراین، این خانوارها به اندازنشان داده 𝜆𝑡نمایند. این برداشت ناگهانی سپرده را با

(1 + 𝑟𝑡−1
𝑑 )(1 − 𝜆𝑡)

𝑑𝑡−1

𝜋𝑡
ی سپرده در شبکه بانکی را دریافت درآمد از باقی مانده 

(( ملحوظ نظر قرار گرفته 3ی)ی مربوطه )رابطهکند که این موضوع در قید بودجهمی

 AR(1)مقدار برداشت سپرده توسط خانوار است که از یک فرایند تصادفی  𝜆𝑡است. 

 که:ای کند به گونهپیروی می

λt = ρλλt−1 + (1 − ρλ)λ̅ + ελ.t      (4)                                                               

موجودی سرمایه در  ،ktو tگذاری در زمان ی میزان سرمایه،  نشان دهندهitکه چنان 

sباشد، با لحاظ هزینه تعدیل به شکل می tزمان  (
it

it−1
فرایند انباشت سرمایه توان می (

 ی زیر نشان داد:به فرم رابطه را

kt = (1 − δk)kt−1 + (1 − s (
it

it−1
)) it         (5)                                                    

ی نیروی کار منبع درآمدی دیگری گیرنده با توجه به اینکه به جز عرضهو اما خانوار وام

نیازمند اخذ تسهیالت شود که جهت تامین مخارج مصرفی خود ندارد، لذا فرض می

𝑙𝑡مالی)
𝑖ها و موسسات اعتباری خواهند بود. حداکثر مبلغ وامی که بانک به این ( از بانک

باشد که میزان واقعی آن کند بر اساس نسبتی از درآمد آن خانوار میخانوار اعطاء می

 عبارت است از:

lt
i = ltvi(wtnt

i)        (6)                                                                                            

یردرنظر زی ( را به شکل رابطهIوام گیرنده ) ( خانوارiچنانچه تابع مطلوبیت نماینده )

 بگیریم:
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Et ∑ βI
t∞

t=0 [εt
z (ct

I(i)−aIct−1
I )

1−σc

1−σc
+ φx log (

xt
Ii

pt
) −

nt
I(i)1+∅

1 + ∅
⁄ ]       (7)        

د ای زیر درصدد حداکثر نمودن مطلوبیت خواین صورت با لحاظ محدودیت بودجهدر 

 باشد:می

ct
I(i) + mt

c.I +
(1+rt−1

I.l )lt−1
I (i)

πt
≤ wt

Int
I(i) +

mt−1
c.I

πt
+ lt

I(i) − tt
I(i)    (8)                 

در این شرایط خانوار نماینده در هر دوره عالوه بر مصارف خصوصی و نگهداشت اسکناس 

𝑟𝑡−1و مسکوک، قسمتی از درآمد خود را مصروف بازپرداخت بدهی دوره گذشته با نرخ 
𝐼.𝑙 

( برای این دسته خانوار به  Xtهای پولی )چنین شاخص ترکیبی دارایینماید. هممی

𝑀𝑡ی بانکی همان میزان نگهداری اسکناس و مسکوک )ی نداشتن سپردهواسطه
𝑐.𝐼 )

 توان نوشت:خواهد بود؛ به عبارتی می

 𝑥𝑡 = 𝑚𝑡
𝑐.𝐼 (9)                                                                                                      

𝑙𝑡−1ی فوق )در رابطه
𝐼 ) بازپرداخت وام دریافتی با نرخ سود𝑟𝑡−1

𝐼  و𝑤𝑡
𝐼  میزان دستمزد

휀𝑡باشد. ضمنًا های وام گیرنده میخانواده
𝑧1 ی شوکی است که بر روی مطلوبیت نماینده

چنین توابع مطلوبیت خانوار با فرض عادات مصرفی آنان بیان خانوار اثرگذار بوده و هم

𝑎ℎ(؛7( و )2) وابطای که در رگردیده است به گونه = 𝑎𝐼 = 𝑎𝑃  در نظر گرفته شده و

𝑎ℎ مقداری بـــین صفر و یک دارد و متغیر عادت مصرفی  2به عنوان پارامتر ثبات عادت

ℎ𝑡به صورت = 𝑎ℎ𝑐𝑡−1 3.گرددتعریف می 

( 3) نسبت به قید بودجه( 2)انداز کننده حداکثرسازی تابع مطلوبیت هدف خانوار پس

 شود:الگرانژ این مسئله به صورت زیر تعریف میاست. تابع 

                                                           
محاسبات از بررسی آثار ی ولی به منظور سادگ نمایدمی پیروی AR)1(شوک مذکور از فرایند تصادفی مرتبه اول . 1

 نظر شده است.این شوک بر مطلوبیت خانوار است صرف
2. Habit persistence   

 تواند انجام گیرد. حالت اول زمانیصورت می الزم به ذکر است که ورود فرض عادت مصرف در تابع مطلوبیت به دو. 3

 شود و حالت دوم زمانی است کهاست که مصرف دوره قبل به صورت تفاضل از مصرف جاری در نظر گرفته می 

𝑈𝑡شود که در این حالت به  صورتمصرف دوره قبل به صورت نسبت وارد تابع مطلوبیت می =
1

1−𝜎
(

𝑐𝑡

𝑐𝑡−1
ℎ )

1−𝜎

 

 (.1396شود )توکلیان و صارم، بیان می
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L = Et ∑ βp
t {[

(ct
p(i)−ht

p
)
1−σc

1−σc
+ φx log (

Xt
pi

Pt
) −

nt
p(i)1+∅

1+∅
] + ϑt (wt

p
nt

p(i) +∞
t=0

(1+rt−1
d )(1−λt)dt−1

p (i)

πt
+

mt−1
c.p

πt
+ rt

kkt−1 − tt
p(i) − ct

p(i) −
pt

i

pt
it
p(i) − mt

c.p
−

dt
p(i)) + τt [(1 − δk)kt−1 + (1 − s (

it

it−1
)) it − kt]}  (10                         )  

ضریب الگرانژ مربوط به  𝜏𝑡ضریب الگرانژ مرتبط با قید بودجه و  𝜗𝑡، (10)ی دررابطه

 رابطه انباشت سرمایه است. شرایط بهینه مرتبه اول این مسئله عبارت است از:

𝜕𝐿

𝜕𝑐𝑡
= 0 → (𝑐𝑡

𝑝
− ℎ𝑡

𝑝
)
−𝜎𝑐 − 𝜗𝑡 = 0              (11)                                                 

𝜕𝐿

𝜕𝑛𝑡
= 0 → −𝑛𝑡

𝑝∅
+ 𝜗𝑡𝑤𝑡

𝑝
= 0                   (12                                                  )  

𝜕𝐿

𝜕𝑚𝑡
= 0 → 𝜑𝑥𝜇(𝑚𝑡

𝑐.𝑝
)
−1

− 𝜗𝑡 + 𝛽𝐸𝑡
𝜗𝑡+1

𝜋𝑡+1
= 𝟎 (13)                                      

𝜕𝐿

𝜕𝑑𝑡
= 0 → 𝜑𝑥(1 − 𝜇)(𝑑𝑡)

−1 − 𝜗𝑡 + 𝛽(1 + 𝑟𝑡
𝑑)𝐸𝑡(1 − 𝜆𝑡+1)    𝐸𝑡

𝜗𝑡+1

𝜋𝑡+1
= 0 (14)          

𝜕𝐿

𝜕𝑖𝑡
= 0 → −𝜗𝑡 + 𝜏𝑡 − 𝜏𝑡𝑆 (

𝑖𝑡

𝑖𝑡−1
) − 𝜏𝑡𝑖𝑡

1

𝑖𝑡−1
�́� (

𝑖𝑡

𝑖𝑡−1
) +

𝛽𝐸𝑡𝜏𝑡+1 (
𝑖𝑡+1

𝑖𝑡
)
2
�́� (

𝑖𝑡+1

𝑖𝑡
) = 0       (15)                                                                

𝜕𝐿

𝜕𝑘𝑡
= 0 → 𝛽𝑡+1[𝜗𝑡+1𝑟𝑡+1

𝑘 + 𝜏𝑡+1(1 − 𝛿𝑘)] − 𝛽𝑡𝜏𝑡 = 0  (16)                          

ر و کا یرویعرضه ن ،یگذارپول، سپرده یقیمصرف، مانده حق ینهیبه ریمس در نهایت

 :گرددمی ( استخراج21( تا )17)در روابط  متیق یهاییایو پو یگذارهیسرما

(𝑐𝑡
𝑝

− ℎ𝑡
𝑝
)
−𝜎𝑐

= 𝛽𝑝𝐸𝑡 [
(𝑐𝑡+1

𝑝
−ℎ𝑡+1

𝑝
)
−𝜎𝑐

(1+𝑟𝑡
𝑑)(1−𝜆𝑡+1)

𝜋𝑡+1
] + 𝜑𝑥(1 − 𝜇)(𝑑𝑡)

−1  (17)            

𝑚𝑡
𝑝.𝑐

= 𝜑𝑥(𝜇) [(𝑐𝑡
𝑝

− ℎ𝑡
𝑝
)
−𝜎𝑐

− 𝛽𝐸 [
(𝑐𝑡+1

𝑝
−ℎ𝑡+1

𝑝
)
−𝜎𝑐

𝜋𝑡+1
]]

−1

(18)                                               

𝑑𝑡
𝑝

= 𝜑𝑥(1 − 𝜇) [(𝑐𝑡
𝑝

− ℎ𝑡
𝑝
)
−𝜎𝑐

− 𝛽𝐸 [
(𝑐𝑡+1

𝑝
−ℎ𝑡+1

𝑝
)
−𝜎𝑐

(1+𝑟𝑡
𝑑)(1−𝜆𝑡+1)

𝜋𝑡+1
]]

−1

(19)              

𝑛𝑡
𝑝∅

=
1

(𝑐𝑡
𝑝
−ℎ𝑡

𝑝
)
𝜎𝑐 𝑤𝑡

𝑝             (20     )                                                                   

pt
i

pt
ϑt

p
= Qt [1 − S (

it

it−1
) − Ś (

it

it−1
) (

it

it−1
)] + βEtQt+1Ś (

it

it−1
) (

it

it−1
)

2

    (21)                 

Qt = βpEtϑt+1
P 𝑟t+1

k + βp(1 − δk)EtQt+1       (22)                                                   

نرخ نهایی توبین و برابر با نسبت ضرایب الگرانژ قید انباشت سرمایه به  𝑄𝑡در روابط باال، 

 قید بودجه است.
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( و 8) ( نسبت به قید بودجه7سازی تابع مطلوبیت )خانوار وام گیرنده نیز با حداکثر

ند میزان تواطور مشابه با تشکیل تابع الگرانژ می ( به6چنین محدودیت دریافت وام )هم

خص کار بهینه خود را مطابق روابط ذیل مشمصرف، مانده حقیقی پول و عرضه نیروی

 نماید:

L = Et ∑ βI
t∞

t=0 [
(ct

I(i)−ht
I)

1−σc

1−σc
+ φx log (

xt
Ii

pt
) −

nt
I(i)1+∅

1 + ∅
⁄ ] + ςt (wt

Int
I(i) +

mt−1
c.I

πt
+ lt

I(i) − tt
I(i) − ct

I(i) − mt
c.I −

(1+rt−1
I.l )lt−1

I (i)

πt
) + ψt(ltv

i(wtnt
i) − lt

i)     (23 )   

 در این حالت شرایط بهینه مرتبه اول عبارتند از:
∂L

∂ct
= 0 → (ct

I − ht
I)

−σc
− ςt = 0           (24  )                                                

∂L

∂nt
= 0 → −nt

I∅ + ςtwt
I + ψt(ltv

iwt) = 0                   (25 )                                  
∂L

∂mt
= 0 → φx(mt

c.I)
−1

− ςt + βIEt
ςt+1

πt+1
= 0      (26)                                               

∂L

∂lt
= 0 → ςt − βI(1 + rt

I.l)Et
ςt+1

πt+1
− ψt = 0    (27)                                                   

ی سازی معادالت فوق، معادالت مصرف، نگهداری پول و عرضه نیرولذا پس از ساده

 گردد:گیرنده مطابق روابط ذیل حاصل میکاربرای خانوار وام 

(ct
I − ht

I)
−σc = βI(1 + rt

I.l)Et [
(ct+1

I −ht+1
I )

−σC

πt+1
] + ψt    (28)                            

mt
c.I = φx [(ct

I − ht
I)

σC − βIEt [
(ct+1

I −ht+1
I )

−σC

πt+1
]]

−1

(29)                                 

nt
I∅ =

wt

(ct
I−ht

I)
σC (1 − rt

lltvi)      (30)                                                           

 کننده کاالی نهايی تولید هایبنگاه. 2-3
وجود دارد که کاالهای متمایز عرضه شده توسط  ( j)ای کنیم که بنگاه نمایندهفرض می

کننده کاالهای واسطه را خریداری کرده و از ترکیب آنها کاالی نهایی را های تولیدبنگاه

که  𝑦𝑡(𝑗)ای کاالهای واسطه، 𝑦𝑡فروشد. کاالی نهایی تولید و به خریداران نهایی می

θمتمایز و با کشش ثابت  > جانشین ناقص همدیگر هستند را بر اساس یک جمعگر  1

 نماید:ی زیرترکیب میبه شکل رابطه 1استیگلیتز -دیکسیت 

                                                           
1. Dixit-Stiglitz 
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yt = [∫ yt(j)
θ−1

θ⁄ dj
1

0
]
θ

θ−1⁄

      (31)                                                             

کند که می بنگاه تولیدکننده کاالی نهایی در شرایط بازار رقابت کامل عمل نموده و سعی

ین نمایدکه تعیایخرید خود را از کاالهای واسطه با توجه قیمت کاالهای متمایز به گونه

 :گرددسودش حداکثر

Max   yt(j):  ptyt − ∫ pt(j)yt(j)dj
1

0
       (32)                                                          

           𝒔. 𝒕.→   ( 31رابطه)  

رتبه اول یابی نامقید، شرط مبا جایگذاری قید فوق در تابع هدف و تبدیل آن به بهینه

 یابی عبارت است از :بهینه

pt [
θ

θ−1
.
θ−1

θ
yt(j)

−1

θ ] [∫ yt(j)
θ−1

θ
1

0
]

1
θ−1⁄

− pt(j) = 0    (33)                                  

برای بنگاه از قبل مشخص  𝑝𝑡و  𝑝𝑡(𝑗)یابی فوق، مقادیر باید توجه داشت که در بهینه

𝑦𝑡ی فوق برابر شود. عبارت کروشه دوم رابطهفرض می

1

𝜃  است. بنابراین، تابع تقاضای بهینه

 آید:به صورت زیر به دست می

yt(j) = (
pt(j)

pt
)
−θ

yt            (34)                                                                 

 داریم:( 31)ی در رابطه( 34)ی با جایگذاری رابطه

yt = [∫ {(
pt

pt(j)
)
θ
yt}

θ−1

θ

dj
1

0
]

1

θ−1

        (35                         )                                 

 به عبارت زیر رسید:توان که با ساده کردن رابطه فوق می

pt = (∫ pt(j)
1−θ1

0
dj)

1

1−θ
     (36 )                                                                         

قیمت هر یک از هاست که یک ترکیب وزنی از رابطه فوق مبین سطب عمومی قیمت

 باشد.ای میکاالهای واسطه
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 ای کاالی واسطه کنندهتولیدهای . بنگاه3-3
های رقابت انحصاری وجود دارد که از ای از بنگاهکنیم که در اقتصاد، زنجیرهفرض می

𝑏𝑡طریق دریافت وام )
𝐸(𝑖)های نیروی کار و چنین به کارگیری نهادهها و هم( از بانک

به تولید کاالی واسطه )  (𝑎𝑡)ها تحت تکنولوژی مشخصی سرمایه و از طریق ترکیب آن

𝑦𝑡
𝐸(𝑖) )نماید:اقدام  می 

yt
E(i) = at (kt−1

E (i))
α
(nt

E(i))
1−α

         (37)                                                

کننده های تولیدمعرف سهم سرمایه در تولید بوده و تکنولوژی بین بنگاه αدر این رابطه 

 نماید:تبعیت می AR(1)های متداول از یک فرایند کاالی واسطه مشترک بوده و در مدل

log at = (1 − ρa) log a̅̅ ̅̅ ̅̅ + ρa log at−1 + ut
aو ut

a~N(0وσa
2)           (38)                   

( از هزینه نیروی کار و سرمایه که تامین مالی 𝑙𝑡𝑣𝐸مقدار وام دریافتی با توجه به نسبتی )

𝑟𝑡و  𝑤𝑡ی زیرکه در آن ( به شکل رابطه202:  2006) 1گردد، مطابق راوانا و والشمی
𝑘 

 گردد:باشد، تعریف میبه ترتیب معرف دستمزد نیروی کار و قیمت سرمایه می

bt
E(i) = ltvE. (wtnt(i) + rt

kkt−1(i))        (39)                                             

لید، وام بنگاه های توتوان میزان تقاضا را برای نهادهسازی هزینه بنگاه میاز طریق حداقل

 نمود:و هزینه نهایی معین 

wt =
1−α

α
rt
k kt−1

nt
       (40 )                                                                        

mct = (1 + ltvE)
1

at
(
rt
kα

αα ∗
wt

1−α

(1−α)1−α)           (41)                                                   

ptسپس بنگاه با توجه به مقدار تقاضای بازار قیمت محصول خود 
(i) ای انتخاب را به گونه

( فرض 1983)2نماید که سود حاصله حداکثر گردد. در روش تعدیل قیمت کالوومی

ها در هر دوره قادر به تنظیم قیمت جدید نبوده و لذا قیمت درصد از بنگاه γشود که می

1دارند. در مقابل میخود را طی دوره ثابت نگه  − γ توانند قیمت بهینه ها میدرصد بنگاه

که قیمت خود را محصول خود را باتوجه به تقاضای آن تعیین نمایند. بنابراین، بنگاهی

                                                           
1. Ravenna & Walsh  
2. Calvo 
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ای بر سازی سود بنگاه واسطهگردد و مسئله حداکثردهد با مسئله زیر مواجه میتغییر می

 د:شواساس روش کالوو به صورت زیر بیان می

max
pt(i)

Et ∑ (βγ)k λt+k

λt
[
pt(i)

pt+k
− mct+k] yt+k(i)

∞
k=0          (42)                               

S. t     . yt
E(i) = (

pt(i)

pt
)
−θ

yt          (43      )                                                        

معرف کشش جانشینی مصرف میان کاالهای مختلف بوده و چنانچه  ،θی فوق در رابطه

ptمعادل  tها در زمان فرض کنیم که قیمت انتخاب شده توسط این بنگاه
  باشد در این

 به شکل رابطه زیر خواهد بود: F.O.Cحالت شرط مرتبه اول 

pt


pt
= (

θ

θ−1
)

Et ∑ (βpγ)kλp.t+k∗yt+k∗mct+k(
pt+k

pt
)
θ

∞
k=0

Et ∑ (βpγ)kλp.t+k∗yt+k(
pt+k
pt

)
θ−1

∞
k=0

         (44                                )  

های خود را نسبت های تنظیم کننده قیمت چگونه قیمتدهد که بنگاهاین رابطه نشان می

های تنظیم شده با نسبت متوسط قیمت pt نمایند.های فعلی تنظیم میبه قیمت
(1 − 𝛾) های خود را در زمان هایی که قیمتاز بنگاهt کنند و نسبت تنظیم می(γ)  از

باشد. لذا بر اساس رابطه اند، میهایی که قیمت خود را در زمان قبلی تنظیم نمودهبنگاه

 توان نوشت:ی زیر میرا به شکل رابطه tمتوسط قیمت در دوره ( 31)

pt = [(1 − γ)(pt
)1−θ + γ(pt−1)

1−θ]
1

1−θ             (45                                           )  

 هابانک. 4-3
های کند. با توجه به اینکه سپردهبخش بانکی نقش اساسی را در مدل این تحقیق ایفا می

شدن نقش سپرده باشد، لذا به منظور روشنترین متغیر تعریف شده تحقیق میبانکی مهم

و نحوه اثرگذاری آن در مدل ارائه شده، بخش بانکی به دو شاخه اصلی، اصطالحاً واحد 

. واحد خرده فروشی نیز خود به 1واحد عمده فروشی تفکیک گردیده است خرده فروشی و

دو بخش منابعی و مصارفی یا خرده فروشی سپرده و خرده فروشی وام تفکیک گردیده و 

ای مراد از واحد عمده فروشی نیز بازار بین بانکی است که با توجه به محدودیت ترازنامه

                                                           
بندی انجام شده در مدل معرفی شده بخش بانکی در این تحقیق بر اساس تقسیمبندی صورت گرفته برای . تقسیم1

بندی که ( بوده که با توجه به تأیید نتایج تحقیق مذکور برای اقتصاد ایران از این دسته1395حیدری و مالبهرامی )

 باشد، استفاده گردیده است.قسمت منابعی و مصارفی میدر واقع تفکیک بخش بانکی به دو 
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منابع بانکی در قالب پذیرش سپرده و اعطای وام  و تابع سود مربوطه ضوابط نقل و انتقال

گردد. اولین شعبه خرده فروشی در آن تعریف و معین میبه واحدهای خرده فروشی

های متمایز هاست، دومی برای افزایش سپردههای متمایز به خانوار و بنگاهمسئول دادن وام

شاخه عمده فروشی تحت  نماید.است و واحد عمده فروشی موقعیت سرمایه را مدیریت می

و ( 𝐷𝑡)های بانکی و سپرده( 𝑘𝑏)کند. در سمت بدهی، سرمایه بانک کامل عمل میرقابت

قرار دارد. به طور خاص هر زمان که در بانک  (𝐵𝑡)های عمده فروشی در سمت دارایی، وام

ktنسبت سرمایه به دارایی
b

Bt
انحراف پیدا کند، بانک هزینه  υbاز مقدار هدف خود یعنی ⁄

مدت تقریباً ثابت است و به آرامی از ها درکوتاهپردازد. سرمایه بانکرا می 1درجه دومی

گردد. سرمایه بانک در تعیین تامین اعتبار طریق تجمع درآمدهای تقسیم نشده تعدیل می

سمت واقعی و مالی نقش کلیدی ایفاء خواهد کرد، زیرا به طور بالقوه حلقه بازخورد میان 

شود، سود و سرمایه کند. همانطور که شرایط اقتصاد کالن بدتر میاقتصاد را ایجاد می

ها ممکن است ها نیز ممکن است منفی گردد. بسته به ماهیت شوک اقتصادی، بانکبانک

دهی واکنش نشان دهند و در نتیجه این به کاهش تداوم وضعیت مالی خود با کاهش وام

ی بانک ازدرآمدهای تقسیم نشده تجمیع کند. سرمایهمی قباضی را تشدیدوضعیت ان

 گردد:می

πtKt
b = (1 − δb)Kt−1

b + Jt−1
b      (46)                                                          

𝜋𝑡جایی که  =
𝑝𝑡−1

𝑝𝑡
𝐽𝑡ی تورم، نشان دهنده 

𝑏   مجموع سود واقعی ایجاد شده )توزیع

مورد استفاده در مدیریت سرمایه بانکی را منابع  𝛿𝑏نشده( توسط عملیات بانکی و 

کند. در این حالت مشکل بانک انتخاب میزانی از وام و سپرده است به گیری میاندازه

 ای که جریان نقدی تنزیل شده ) واقعی( را حداکثر نماید:گونه

max
[Bt.Dt]

E0 ∑ ᴧ0.t
p

[(1 + Rt
b)Bt − Bt+1πt+1 + Dt+1πt+1 − (1 − λt)(1 +∞

t=0

Rt
d)Dt + (Kt+1

b πt+1 − Kt
b) −

kkb

2
(
Kt

b

Bt
− υb)

2

Kt
b]   (47 )                                

ᴧ0.𝑡که  با توجه به این
𝑝 = 𝛽𝑡 𝑝𝑡𝑢𝑐.𝑡

𝑝0𝑢𝑐.0
ای بانک به صورت : های ترازنامهو لحاظ محدودیت 

𝐵𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝐾𝑡
𝑏  و در نظر گرفتن𝑅𝑡

𝑏  نرخ وام( و(𝑅𝑡
𝑑 ی فوق را )نرخ سود سپرده( رابطه

                                                           
 ( .quadratic Cost) هزینه تعدیل درجه دوم. 1
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توان به شکل زیر خالصه نویسی نمود، لذا تابع سود تنزیل شده انتظاری بانک به فرم می

 : (8: 2013،  1)هوالندر و لیو باشدزیر می

max
[Bt.Dt]

Rt
bBt − (1 − λt)Rt

dDt − λtDt −
Kkb

2
(
Kt

b

Bt
− υb)

2

Kt
b      (48)                    

𝑘𝑡که در این رابطه 
𝑏 ی بانک، ی میزان سرمایهنشان دهنده𝜆𝑡  مقدار برداشت سپرده

، ضریب تابع درجه دوم هزینه تعدیل سرمایه بانک است. حداکثرسازی 𝑘𝑘𝑏توسط خانوار و 

تابع سود تنزیل شده انتظاری بخش بانکی نسبت به قید ترازنامه بانک، شرط مرتبه اول 

F.O.C های سود سپرده و تسهیالت بخش بانکی را به نرخ ی متقابل میاننهارتباط بهی

 گذارد، یعنی:نمایش می

Rt
b = (1 − λt)Rt

d (
Kt

b

Bt
− υb) − kkb (

Kt
b

Bt
− υb) (

Kt
b

Bt
)
2

                    (49)                

های خرده فروشی در بازار وام و بازار سپرده رقبای انحصاری یکدیگر هستند. شعبه بانک

Rtرا از واحد عمده فروشی با نرخ  𝐵𝑡(𝑗)وام های عمده فروشی  jبانک خرده فروشی 
b  به

فروشد. در انجام این کارهر های تولیدی مجدداً میدست آورده و آن را به خانوارها و بنگاه

ها در طول زمان که وام را بانک خرده فروشی با هزینه تعدیل درجه دوم برای تغییر نرخ

𝑘𝑏𝐸گردد. نماید، مواجه میپرداخت می  . 𝑘𝑏𝐻 ی ضرائب تعدیل تابع هزینه نشان دهنده

 jدرجه دوم بانک در اعطای تسهیالت به بخش خانوار و بنگاه است. بانک خرده فروشی

𝑟𝑡نسبت به 
𝑏𝐻(𝑗)و 𝑟𝑡

𝑏𝐸(𝑗) نماید:سازی هدف خود اقدام میبه حداکثر 

E0 ∑ ᴧ0,t
p

[rt
bH(j)bt

I(j) + rt
bE(j)bt

E(j) − Rt
bBt(j) −

kbH

2
(

rt
bH(j)

rt−1
bH (j)

−∞
t=0

1)
2

rt
bHbt

I −
kbE

2
(

rt
bE(j)

rt−1
bE (j)

− 1)
2

rt
bEbt

E]  (50         )                                           

𝐵𝑡(𝑗)که با توجه به این = 𝑏𝑡(𝑗) = 𝑏𝑡
𝐼(𝑗) + 𝑏𝑡

𝐸(𝑗)  شرط مرتبه اول(F.O.C) 

 باشد:ها به صورت رابطه زیر میسازی سود این رده از بانکمشتق حداکثر

                                                           
1. Hollanderand Liu 
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1 − εt
bs + εt

bs Rt
b

rt
bs − kbs (

rt
bs

rt−1
bs − 1)

rt
bs

rt−1
bs + βpEt {

λt+1
p

λt
p kbs (

rt+1
bs

rt
bs −

1)(
rt+1
bs

rt
bs )

2
bt+1

s

bt
s } = 0     (51      )                                                               

فرم  های خانوار و بنگاه دارایاز طرفی فرض بر این است که تابع تقاضای وام بخش

 باشد:به صورت زیر می استیگلیتز-دیکسیت

bt
I(j) = (

rt
bH(j)

rt
bH )

−εt
bH

 (52)                                                                                

bt
Ibt

E(j) = (
rt
bE(j)

rt
bE )

−εt
bE

bt
E  (53              )                                                         

 از: ی فوق عبارت استطهخطی شده راب -معادله لگاریتم

r̂t
bs =

kbsr̂t−1
bs

εbs−1+(1+βp)kbs
+

βpkbsEtr̂t+1
bs

εbs−1+(1+βp)kbs
+

(εbs−1)R̂t
b

εbs−1+(1+βp)kbs
−

ε̂t
bs

εbs−1+(1+βp)kbs
   (54                                                                                     )  

𝑟𝑡ی رابطه
𝑏𝑠 =

𝜀𝑡
𝑏𝑠

𝜀𝑡
𝑏𝑠−1

ها برای اعطای یا قدرت بازاری بانک 1ی حاشیه سودنشان دهنده 

 .دردوره جاری است تسهیالت به بخش خانوار و بنگاه

dtهای ، سپردهjاما شعبه خرده فروشی سپرده بانک 
p(j) آوری نموده را از خانوارها جمع

دهد. به آنها سود می 𝑟𝑡دهد که با نرخ و وجوه حاصله را به واحد عمده فروشی انتقال می

 از:باشد، عبارت استکه شعبه سپرده با آن مواجه میای مسئله

max
{rt

d(j)}
E0 ∑ ᴧ0.t

p
[rtDt(j) − rt

d(j)dt
p(j) −

kd

2
(

rt
d(j)

rt−1
d (j)

)
2

rt
ddt]

∞
t=0   (55 )               

dtبا در نظرگرفتن تابع تقاضا به فرم 
p(j) = (

rt
d(j)

rt
d )

−εt
d

dt  و Dt(j) = dt
p(j)  و پس از

 اعمال شرط تقارن، نرخ سود سپرده عبارت است از:

                                                           
1. Mark-up 
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−1 + εt
d − εt

d rt

rt
d − kd (

rt
d

rt−1
d − 1)

rt
d

rt−1
d + βpEt {

λt+1
p

λt
p kd (

rt+1
d

rt
d −

1)(
rt+1
d

rt
d )

2
dt+1

dt
} = 0  (56)                                                                              

휀𝑡ذکر است که  الزم به
𝑑 ی های بانکی در دورهبرابر کشش جانشینی بین انواع سپرده

 جاری است.

 بانک عبارت است از مجموع درآمدهای خالص حاصله از واحدهایدر حالت کلی سود 

 شود:ی زیر بیان میعمده فروشی و دو شعبه خرده فروشی که به صورت رابطه

jt
b = rt

bHbt
H + rt

bEbt
E − rt

ddt −
kkb

2
(
kt

b

Bt
− υb)

2

kt
b − Adjt

B    (57)                   

Adjtی فوق در رابطه
B باشد.ها میو سپرده های تنظیم نرخ وامی هزینهدر برگیرنده 

 ی ) بانک مرکزی(. مقام پول5-3
گذاران اقتصادی کشور و مرجع تصمیمات پولی است. در بانک مرکزی یکی از سیاست

𝑟𝑡+1=کشور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادربه تنظیم و تعیین نرخ سپرده بانکی)
𝑑 

𝑅𝑡
𝑑 1در تنظیم نرخ سیاستی از قاعده تیلورکنیم که بانک مرکزی باشند، لذا فرض می( می 

( در این قاعده سیاست پولی از طریق 16: 1391نماید )شاه حسینی و بهرامی ، پیروی می

گردد و در واقع پاسخ به انحراف از نرخ سپرده بازخورد نرخ سود سپرده بانکی تعیین می

 است: 2های اقتصادی در وضعیت باثباتو برخی شاخص

(1 + rt
d) = (

πt−1

π̅
)
ρπ

(
yt

y̅
)
ρy

(
1+rt−1

d

1+rd̅̅ ̅ )
ρrd

εt
rd    (58                                  )  

های مربوط به شکاف تورم، شکاف تولید و به ترتیب وزن ρr𝑑و   πρ،ρyی فوقدر رابطه

 3باشند.شکاف نرخ سود دراعمال سیاست پولی می

휀𝑡در رابطه فوق 
𝑟𝑑 در ی شوک سیاست پولی بوده که ناشی از خطا نشان دهنده

باشد. این شوک به عنوان یک گذاری بانک مرکزی درتعیین نرخ بهره هدف میسیاست

 نماید.گذاری را متاثر میزا و تصادفی، متغیر نرخ بهره سپردهمتغیر برون

                                                           
1. Taylor Role  
2. Steady State 

 درصد در طول سال در نظر گرفته شده است.12طور متوسط برابر با  به �̅�در این مدل . 3
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 . دولت و بخش نفت 6-3
تامین  کنیم که دولت مخارج خود را ازمحل مالیات، درآمدهای نفتی و خلق پولفرض می

 کند:می
gt = tt + ort + mt −

mt−1

πt
                          (59                     )                            

صادرات نفت از یک  های حاصل ازکنیم که درآمد(، فرض می1394مطابق احمدیان )

تواند که مینماید که با یک شوک پیروی می AR(1)فرایند خود رگرسیون مرتبه اول 

𝑝𝑡، تغییرات در قیمت نفت 𝑜𝑟𝑡ناشی از تغییرات صادرات نفت 
𝑜  یا تغییر در نرخ ارز𝑒𝑡 

 شود:خالصه شده به شکل رابطه زیر تعریف می 휀𝑜𝑟,𝑡ها در باشد و همه این شوک

ort = ρorort−1 + (1 − ρor)or̅ + εor.t       εor.t≈N(0.σεor.t)
       (60  )                 

𝑜𝑟̅̅ی فوق در رابطه شود که درآمدهای نفتی است. فرض می ی سطب با ثباتدهندهنشان ̅

حاصل از صادرات نفت مقدار ثابتی است و تمام نفت تولیدی صادر و به درآمدهای نفتی

 رسد و براساس نرخ ارزی که درهای تعیین شده در بازارهای جهانی به فروش میقیمت

 1شود.گردد، به ریال تبدیل میتعیین میزا توسط دولت کشور به صورت برون

 . شرط تسويه بازار 7-3
 باشد:تسویه در بازارکاالهای نهایی به صورت زیر می

yt = ct + it + gt + δb kt−1
b

πt
+ Adjt               (61)                                                   

it = kt − (1 − δ)kt−1                                  (62)                                                   

𝑐𝑡در این رابطه؛  ≡ 𝑐𝑡
𝑃 + 𝑐𝑡

𝐼 ،مصرف تجمعی𝑘𝑡  ، سرمایه فیزیکی تجمعی𝑘𝑡
𝑏 سرمایه ،

در  𝐴𝑑𝑗𝑡چنین گذاری و هم، میزان سرمایه𝑖𝑡، مخارج دولت،  𝑔𝑡تجمعی بانک، 

بر اساس این رابطه کل تولید نهایی به  باشد.های تعدیل میی تمامی هزینهبرگیرنده

 گذاری خواهدگردید.مصرف خانوارها و دولت رسیده و مازاد آن نیز سرمایه

 سازیخطی. لگاريتم 8-3
غیرخطی بودن معادالت تعادلی  DSGEهای سازی با مدلهای مدلیکی از چالش

زای مدل است که تحلیل تجربی مدل را با مشکالت محاسباتی مواجه درونمتغیرهای

                                                           
به ریال در نظر گرفته  یپیچیدگی محاسبات در تبدیل درآمد ارزی نفت به ریال، در آمد نفتجهت جلوگیری از . 1

 سازی نشده است.شده و تبدیل درآمد ارزی به ریالی مدل
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یابی توابع هدف هر کدام از کارگزاران فوق و ملحوظ نظرقراردادن سایر سازد. با بهینهمی

ها، نتیجه مجموعه روابط اقتصادی به دست آمده سیستم معادالت ساختاری و تکانه

توان با استفاده از تکنیک است که می معادالت تفاضلی غیرخطی تحت انتظارات عقالیی

جواب مدل را در محدوده تقریب به صورت کاربردی محاسبه نمود. در این تحقیق  1تقریب

 اند.خطی شده -( لگاریتم1999) 2مجموعه معادالت از روش اهلیگ

 

 . حل و تقريب مدل4
 هاداده. 1-4

ها، بانک و معادالت خانوار، بنگاهمدل معرفی شده در این تحقیق با توجه شرایط مرتبه اول 

های تعریف شده در مجموع چنین تکانهنفت و تسویه بازار و هم -رفتاری مقام پولی، دولت 

باشدکه شرط تقارن در خصوص این متغیرها متغیر مجهول می 20معادله و 20شامل 

شامل های استفاده شده در این تحقیق برای اقتصاد ایران اعمال گردیده است. داده

داخلی، شاخص بهای مصرف کننده، های فصلی روندزدایی شده تولید ناخالصداده

-1360های های سرمایه، وام بانکی، سپرده بانکی، مالیات و تورم دربازه سالموجودی

. 4باشد، اخذ شده از بانک اطالعاتی سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می13963

استفاده  5پرسکات-از فیلتر هودریکمتغیرها از وضعیت پایدار آنبرای محاسبه انحراف 

گردیده است. الزم به ذکر است به دلیل اینکه در مدل فرض شده است که اقتصاد کشور 

صرفاً از طریق فروش نفت با دنیای خارج مراوده دارد و صادرات و واردات سایر کاالها در 

ات از تولید ناخالص داخلی حذف گردیده نظر گرفته نشده است، لذا میزان خالص صادر

 است.

 مترهاپارا. مقداردهی 2-4
محاسبه 6از روش مقــداردهی  مدلکردن معادالت، ضرایب در ادامه و پس از لگاریتم خطی

گردند. مقداردهی، روشی معمول و مورد استفاده در مطالعات اقتصادی مبتنی بر الگوی می

                                                           
1. Perturbation 
2. Uhlig 

مربوطه در )به واسطه توصیه انجام شده(، مقدار متغیرهای  1396های آماری سال . باتوجه به در دست نبودن داده3

 سال یادشده برآورد شده است.
 باشد.می 1383های سال پایه های واقعی بر پایه قیمت. داده4

5. Hodrick-Prescott Filter 
6. Calibration 
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مقداردهی مدل عبارت است از تعیین مقادیر تعادل عمومی پویای تصادفی است. 

دهی شده مقادیر پارامترهای معادالت به نحوی که بتوان با استفاده از مدل مقدار

(، یک الگو زمانی مقداردهی 1995)1زا را بازتولید نمود. مطابق تعریف هوورمتغیرهای درون

سنجی )حتی غیر شده است که ضرائب آن از سایر مطالعات تجربی یا مطالعات اقتصاد

توسط محقق به نحوی انتخاب گردد که الگو توانایی بازسازی برخی مرتبط( یا به طورکامل

کند که روش ( بیان می1994)2چنین کانواهای دنیای واقعی را داشته باشد. هماز ویژگی

دهی یک روش اقتصادسنجی است که درآن ضرائب به جای استفاده از معیارهای مقدار

 شود.معیارهای اقتصادی تخمین زده میآماری با 

 ین استفادهدر این تحقیق برای مقدار برخی ازپارامترها از سایر مطالعات و تحقیقات پیش

( به نحوی 2007) 3و سایر پارامترها نیز با توجه به الگوریتم معرفی شده در تحقیق کانوا 

های ایران را در خالل سالهای اصلی اقتصاد اند که ضمن اینکه ویژگیمقدار دهی شده

اشاره شده به تصویر بکشند، بیشترین انطباق میان گشتاورهای الگوی طراحی شده با 

 4های دنیای واقعی را حاصل نمایند.داده

 ( ذکر شده است.1ضرائب الگو درجدول شماره )نتایج حاصل از مقداردهی

قات گذشته و ها از نتایج تحقیگونه که نشان داده شده است، مقادیر برخی از پارامترهمان

 سایر پارامترها نیز محاسبه گردیده است.

 5دهی ضرائب الگو. نتايج حاصل از مقدار1جدول 
 منبـــــــــع مـــقدار عـــــــنوان ضـریب

𝑎ℎ انتخابی 5/0 ضریب ثبات عادت 
𝛽𝑃 های تحقیقیافته 9943/0 انداز کنندههای پسعامل تنزیل در خانواده 
𝛽𝐼  های تحقیقیافته 975/0 های وام گیرندهعامل تنزیل در خانواده 
 (1387توکلیان و شاهمرادی ) 17/2 ی نیروی کارفریشعکس کشش عرضه ∅
𝜑𝑥 (1385داوودی و زارع پور ) 7/0 های پولیای داراییکشش بهره 
𝜎𝑐 های تحقیقیافته 3/1 ای مصرفعکس کشش جانشینی بین دوره 

                                                           
1. Hoover 
2. Canova 

 . 231( صفحه 2007) دهی رجوع شود به : کنوابرای مطالعه بیشتر در زمینه مقدار. 3
از طریق برآورد بیزی یا  Dynare. الزم بذکر است فرایند برآورد پارامترهای الگو به لطف امکانات نرم افزار 4

 باشد. نمایی امکان پذیر میحداکثردرست
-دهی شده در مدل در انطباق و سازگاری با واقعیت. با تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامترها، پارامترهای مقدار5

ترین گشتاورهای حاصل از مدل را نسبت به اند که در نهایت نزدیکشور طوری انتخاب شدههای اقتصادی ک

  اند.های دنیای واقعی ایجاد کردهگشتاورهای داده
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∅R (1394احمدیان ) 802/0 یپول استینرخ سود در س بیضر 

∅y (1394احمدیان ) 36/0 یپول استیدر س دیتول بیضر 

∅pi (1394احمدیان ) 89/0 یپول استیتورم در س بیضر 

α های تحقیقیافته 250/0 سهم سرمایه در تابع تولید 
𝛿𝑘 های تحقیقیافته 025/0 نرخ استهالک در سرمایه فیزیکی 
𝜌𝜆 های تحقیقیافته 902/0 شوک برداشت سپرده بیضر 

𝜎𝜆 (1394احمدیان) 29/1 شوک برداشت سپرده اریانحراف مع 

𝑘𝑏𝐸 ضریب تعدیل هزینه بانک در تسهیالت به  

 بنگاه

 های تحقیقیافته 0/3

𝑘𝑏𝐻  ضریب تعدیل هزینه بانک در تسهیالت به

 خانوار

 های تحقیقیافته 0/6

𝜌𝑜𝑟  (1395حسینی و بهرامی )شاه 798/0 درآمدهای نفتیشوک  بیضر 
𝜆𝑜𝑟 (1395حسینی و بهرامی )شاه 2/0 درآمدهای نفتیشوک  اریانحراف مع 

휀𝑑  (1395حیدری و مال بهرامی ) 46/1 هاکشش جانشینی بین سود انواع سپرده 
휀𝑏  کشش جانشینی بین سود انواع تسهیالت

 اعطایی

 (1395بهرامی )حیدری و مال  79/2

𝜎𝑎 (1395حسینی و بهرامی )شاه 001/0 ضریب شوک تکنولوژی 
𝜌𝑎  (1395حسینی و بهرامی )شاه 8349/0 تکنولوژیشوک  اریانحراف مع 
𝑡̅

�̅�⁄  (1394درگاهی وهادیان ) 35/0 ها به مخارج دولتنسبت مالیات 
�̅�

�̅�⁄ نسبت منابع حاصل از خلق پول به مخارج  

 دولت

 (1388و دیگران )متوسلی  97/0

𝑐̅
�̅�⁄  (1394درگاهی وهادیان ) 54/0 نسبت مصرف خصوصی به تولید 

�̅�
�̅�⁄  (1394درگاهی وهادیان ) 27/0 نسبت مخارج دولت به تولید 

𝑘𝑏̅̅ ̅
�̅�⁄ ( و 1394درگاهی و هادیان ) 028/0 نسبت سرمایه سیستم بانکی به تولید 

 (1395حسینی و بهرامی )شاه
𝑜𝑟̅̅ ̅

𝑔⁄  (1394درگاهی وهادیان ) 629/0 نفت به مخارج دولتنسبت ارزش افزوده  
𝑖̅

�̅�⁄  (1394درگاهی وهادیان ) 19/0 گذاری به تولیدنسبت سرمایه 

 های تحقیق و مطالعات پیشینماخذ: یافته

 

 . ارزيابی الگو5
صل از مقدار سته خروجی حا سه د ستفاده میبه جهت ارزیابی الگو از  نماییم: دهی الگو ا

زای الگو است که از طریق مقایسه آن ها، گشتاورهای متغیرهای دروندسته اول خروجی

های ســازی واقعیتتوان میزان موفقیت الگو را در شــبیهبا گشــتاورهای دنیای واقعی می
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نزدیک بودن این مقادیر به هم معیار خوبی و مناســـب 1اقتصـــادی مورد ارزیابی قرار داد.

شده می صله در جدول بودن الگوی طراحی  شد که نتایج حا تایید کننده موفقیت  (2)با

شبیه شده برای  سبی مدل طراحی  سته دوم نزدیک بودن ن ست. د صاد ایران ا سازی اقت

ـــتگی و هم ئب خود همبس ـــرا قدار ض ئب خودچنین همم ـــرا هت بودن الگوی ض  ج

حاصله  است که با توجه به نتایج (3) های نمونه مورد مطالعه در جدول شمارههمبستگی

خوبی دارد و ســازی شــده قابلیت اتکایتوان این چنین عنوان نمود که مدل شــبیهمی

های بررســی توابع عکس العمل آنی متغیرهای حاضــر در الگو در برابرتکانهدســته ســوم 

ــوص  ــواهد دنیای واقعی در خص ــاس مبانی نظری و ش مختلف خواهد بود. در واقع بر اس

گردد )جعفری صـمیمی و دیگران، ه تکانه قضـاوت مینحوه عکس العمل متغیر نسـبت ب

1393 :24.) 
 . مقايسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای نمونه در دست بررسی2جدول 

 انحراف معیار نام متغیر

 سازیهای شبیهداده های واقعیداده

 0262/0 0271/0 تولید ناخالص داخلی

 0823/0 0811/0 گذاریسرمایه

 0203/0 020/0 مصرف خصوصی

 749/0 823/0 تــــــــــورم

 245/0 263/0 مخارج دولت

 786/7 869/6 های بانکیسپرده

 341/11 112/10 تسهیالت بانکی )خانوار(

 688/6 569/6 تسهیالت بانکی )بنگاه(

 های تحقیقماخذ: یافته

 

 

                                                           
به شکل  گشتاورهای متغیرهای تئوریک حاضر در مدل که از کالیبراسیون مدل به دست آمده است )این متغیرها. 1

 ات یا مسیر رشد متوازن هستند( با گشتاورهای متغیرهای متناظر در دنیای واقعیانحراف لگاریتمی از مقدار باثب

ها به هم معیار خوبی و روند هستند(، مقایسه شده و میزان نزدیکی آن ها هم به صورت انحراف لگاریتمی از)که آن

 گیرد. مناسب بودن الگوی طراحی شده قرار می
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 . مقايسه ضريب خودهمبستگی نمونه مورد مطالعه با ضريب  3جدول 

 خود همبستگی مدل 
 

 1ضرائب خود همبستگی نام متغیر

1 2 3 4 5 
تولیدناخالص 

 داخلی

7481/0 

(7560/0) 

6435/0 

(7112/0) 

5566/0 

(5784/0) 

4867/0 

(5124/0) 

4316/0 

(4475/0) 

 9892/0 گذاریسرمایه

(8542/0) 

9676/0 

(8954/0) 

9405/0 

(9212/0) 

9112/0 

(8910/0) 

8817/0 

(8713/0) 

 9864/0 مصرف خصوصی

(9541/0) 

9606/0 

(9540/0) 

9279/0 

(9145/0) 

8916/0 

(8712/0) 

8538/0 

(8430/0) 

 464/0 تــــــــــورم

(432/0) 

184/0 

(201/0) 

077/0 

(095/0) 

039/0 

(056/0) 

026/0 

(055/0) 

 767/0 مخارج دولت

(536/0) 

559/0 

(469/0) 

397/0 

(432/0) 

276/0 

(263/0) 

187/0 

(201/0) 

 979/0 سپرده های بانکی

(951/0) 

948/0 

(861/0) 

909/0 

(875/0) 

868/0 

(902/0) 

825/0 

(765/0) 

تسهیالت بانکی 

 )خانوار(

971/0 

(981/0) 

934/0 

(882/0) 
891/0 

(903/0) 

845/0 

(769/0) 

794/0 

(789/0) 

تسهیالت بانکی 

 )بنگاه(

989/0 

(954/0) 

973/0 

(884/0) 

955/0 

(920/0) 

939/0 

(899/0) 

926/0 

(931/0) 

 های تحقیقماخذ: یافته

رفتار پویای متغیرهای الگو در طول زمان هنگام وارد شدن  2توابع عکس العمل آنی،

 دهد.ای به میزان یک انحراف معیار به هر متغیر را نشان میتکانه

کانه ت -2کانه برداشت سپرده، ت -1های تعریف شده در این تحقیق عبارتند از: تکانه

پولی که به ترتیب  تکانه سیاست -4 وتکانه نفتی  -3وری عوامل تولید(، )بهره تکنولوژی

های مذکور بر متغیرهای مورد نظر مدل)مصرف خصوصی و آثارهرکدام از تکانه

 های زیر نشان داده شده است.معیار در شکل گذاری( به میزان یک انحرافسرمایه

 برداشت سپرده تکانه. 1-5
اثر تکانه برداشت سپرده به عنوان شوک واردشده منابع بانکی بر متغیر مصرف در نمودار 

گونه که داده شده است. همان( نشان2گذاری در نمودار)( و اثر آن بر متغیر سرمایه1)

پیداست بروز تکانه برداشت سپرده به اندازه یک انحراف معیار در وهله اول باعث افزایش 

واحد گردیده است.  1988/0گذاری به واحد و کاهش سرمایه 2744/0مصرف به میزان 

                                                           
1. Coefficients of Autocorrelation  
2. Impulse Response Function(IRF)  
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انداز گردیده است، خانوارپسهمچنان که در ساختار مدل طراحی شده تحقیق مذکور بیان

ها نموده تا از منافع حاصله گذاری در بانککننده قسمتی از درآمد خود را صرف سپرده

ها تحت عنوان منابع بانکی تلقی نزد بانکمند گردد. سپرده اشخاص )سود دریافتی( بهره

ها از محل تسهیالت اعطایی گیرد. بانکها قرار میشده و در ترازنامه بانکی در سمت بدهی

نمایند که های تولیدی و بخش خانوار وام گیرنده کسب درآمدهای مشاع میبه بنگاه

نمایند. برداشت سپرده گذاران پرداخت میصورت سود سپرده به سپردهبخشی از آن را به

گردد. های اکتسابی آنان میالشعاع قرار گرفتن درآمددر واقع در سمت خانوار باعث تحت

ولی دریافت نخواهد کرد،  ای راشوند، اما خانوار هیچ بهرهها به پول نقد تبدیل میسپرده

ر نهایت دهد، لذا دباتوجه به اینکه خانوار سپرده برداشت شده را به مصرف تخصیص می

ترین منبع جهت ها مهمگونه که اشاره شد سپردههمان 1مصرف آنان افزایش خواهد یافت.

باشد. برداشت ناگهانی سپرده های تولیدی از طریق اعطای تسهیالت میتامین مالی بنگاه

دهد. ضمن اثرگذاری بر ترازنامه بانک توان اعطای تسهیالت مالی توسط آنان را کاهش می

-های تهیه نهادهکننده کاالی واسطه بخشی از هزینههای تولیدحی شده، بنگاهدرمدل طرا

نمایند. بنابراین به دلیل های تولید خود را از محل دریافت تسهیالت بانکی تامین می

ها نیز با مشکل مواجه شده و لذا متعاقب ها، تامین مالی بنگاهدهی بانککاهش قدرت وام

نیز کاهش خواهد یافت. ازطرفی با توجه به اینکه افزایش نرخ گذاری و تولید آن سرمایه

های تامین مالی بانک و تواند باعث بروز شکاف نقدینگی شده و هزینهبرداشت سپرده می

نرخ موثر تسهیالت را افزایش دهد، لذا هزینه نهایی بنگاه تولیدی نیز افزایش یافته و از 

در نتیجه باعث تولید کمتر خواهد شد. کاهش میزان تقاضا برای نیروی کارکاسته شده و 

ها گردیده و افزایش دهی بانکو نهایتاً توقف برداشت سپرده باعث افزایش توان تسهیالت

 گذاری را در پی خواهد داشت.تولید وسرمایه

 . اثرتکانه برداشت سپرده به میزان يک انحراف معیار بر متغیرهای مصرف2و  1نمودار 

 گذاریخصوصی و سرمايه 

 های تحقیقماخذ: یافته
 

                                                           
ها حاوی یک گزینه نهفته )اختیار( برداشت هستند. برخالف خود برداشت که به طور فرض بر آن است که سپرده. 1

 گردد. های فرصت میطبیعی منجر به هزینه
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 . تکانه تکنولوژی2-5
 

وری عوامل تولید، انتظار ی آن افزایش بهرهبا اعمال تکانه تکنولوژی مثبت و به واسطه

گذاری و تولید های تولیدی، حجم سرمایهرود که میزان تسهیالت درخواستی بنگاهمی

کار ناشی از افزایش دستمزد نیروی آنان افزایش پیدا کند. از طرف دیگردرآمد خانوار که

گذاری و اجاره سرمایه است نیز افزایش خواهد یافت و به تبع آن میزان مصرف و سپرده

وری بر متغیرهای مصرف و نیز افزایش پیدا خواهد نمود. اثر بروز تکانه مثبت بهره

 نشان داده شده است.  (4و ) (3گذاری در نمودارهای )سرمایه

اثرتکانه تکنولوژی به میزان يک انحراف معیار بر متغیرهای مصرف خصوصی و  .4و  3نمودار 

 سرمايه گذاری

 های تحقیقماخذ: یافته

 . تکانه نفتی3-5
در اثر بروز تکانه نفتی مثبت، حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت که این امر میزان مصرف 

سرمایه خواهد شد. با کاهش کاال توسط خانوار را افزایش و باعث کاهش نرخ بهره حقیقی 

افزایش خواهد یافت. اثر بروز تکانه مثبت  گذاری در اقتصادهزینه سرمایه، میزان سرمایه

( 6( و )5های)گذاری به ترتیب در نمودارنفتی بر متغیرهای مصرف خصوصی و سرمایه

 است. نشان داده شده

 
بر متغیرهای مصرف خصوصی و . اثرتکانه نفتی به میزان يک انحراف معیار 6و  5نمودار 

 گذاریسرمايه

 های تحقیقماخذ: یافته
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 پولی  سیاست. تکانه 4-5
با فرض بروز تکانه پولی انقباضی، سطب تولید و تقاضای کل در اقتصاد کاهش خواهد 

یافت. موجودی سرمایه در اقتصاد به دلیل افزایش نرخ سود ناشی از سیاست انقباضی و 

یابد. به دلیل کاهش مصرف ناشی از بروز تکانه منفی، کاهش میگذاری، کاهش سرمایه

ها را در عرضه تسهیالت یابد که بانککاهش میهای بانکی هممیزان تقاضا برای سپرده

های تامین مالی نماید. از طرفی به دلیل افزایش هزینهبانکی با محدودیت مواجه می

یابد. اثر بروز تکانه پولی انقباضی بر می ها، تقاضا برای تسهیالت بانکی نیز کاهشبنگاه

( نشان داده 8( و)7گذاری به ترتیب در نمودارهای )متغیرهای مصرف خصوصی و سرمایه

 شده است.

 

. اثرتکانه سیاست پولی به میزان يک انحراف معیار بر متغیرهای مصرف خصوصی 8و  7نمودار 

 گذاریو سرمايه
 های تحقیقماخذ: یافته

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع6

گونه که نتایج حاصل از همان سیستم بانکی در اقتصاد ایران نقش بسیار پراهمیتی دارد.

تحقیق نشان داد شوک منابع بانکی ناشی از برداشت سپرده باعث افزایش مصرف، کاهش 

گردد. برداشت ناگهانی گذاری و تولید میها، کاهش سرمایهدهی بانکتوان تسهیالت

ای که در گردد؛ پدیدهگذاران بانکی نهایتًا منجر به هراس بانکی میتوسط سپردهسپرده 

 گذاران، سهامداران، تسهیالتصورت وقوع یک تعادل باخت باخت است که در آن سپرده

بینند. منابع بانک و همچنین بخش اصلی گیرندگان بانک و شبکه بانکی آسیب می

گذاران به بخش محدود ود، دسترسی سپردهرگذاران از بین میهای سپردهسپرده

ها برای تامین مالی افتد و بنگاههای بانک به تاخیر میشان تا زمان نقد شدن داراییمنابع

گذاران کنونی و آتی به کل شبکه بانکی کاهش شوند و اعتماد سپردهخود دچار مشکل می
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مانند صندوق ضمانت سپرده  یابد. با این همه استفاده صحیب و به موقع از ابزارهاییمی

تواند امنیت شبکه بانکی را حفظ و هراس بانکی را متوقف نماید، به عالوه ابزاری برای می

نظارت در اختیار بانک مرکزی بگذارد. الزم است که بانک مرکزی به جهت جلوگیری از 

ا را ههای نقدشونده به کل دارایی، بانکریسک نقدینگی از طریق تعریف نسبت دارایی

شونده به میزان الزم در ترازنامه خود برخوردار گردند. نکته های نقدملزم نماید تا از دارایی

گذاران بانکی جهت حفظ ارزش نقدینگی خود اقدام به قابل توجه دیگر آنکه اغلب سپرده

گذار پولی بهتر است که در هنگام تعیین نمایند، لذا سیاستها میگذاری در بانکسپرده

 سود سپرده بانکی، نرخ تورم را نیز مد نظر قراردهد. نرخ
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