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هاي تجاري  دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن بر وام هدف از اين مطالعه، بررسي اثر بي
ثباتي  هاي تجاري و شاخص خودساخته بي هاي بانك در ايران، با استفاده از داده

جمعي  نتايج در چهارچوب روش هم. است 1388تا سال  1353اقتصاد كالن از سال 
هاي تجاري با  دهي بانك ه وامدهد ك و مدل تصحيح خطاي برداري نشان مي

به عبارت ديگر، در بلندمدت تغييرات . اي بلندمدت دارد ثباتي اقتصاد كالن رابطه بي
هاي تجاري  دهي بانك با كاهش وام) افزايش(ثباتي اقتصاد كالن  در شاخص بي

هاي  از سوي ديگر، افزايش در لگاريتم طبيعي دارايي بانك. همراه خواهد بود
دهي  از اندازه بانك بوده، حاكي از تأثير معنادار آن بر وام اكسيپرتجاري كه 

چند نسبت  دهد، هر دست آمده نشان مي همچنين نتايج به. هاي تجاري است بانك
هاي تجاري در بلندمدت داراي ارتباط متقابل  دهي بانك سپرده به سرمايه و وام

تعادل، خود را تعديل مدت نسبت به خطاي  نسبت به يكديگر هستند، اما در كوتاه
دهي بلندمدت  چند بر وام به عبارت ديگر، نسبت سپرده به سرمايه هر. كنند نمي
در واقع، اين متغير . پذيرد هاي تجاري مؤثر است، اما خود از آنها تأثير نمي بانك

  .زاي ضعيف است مدت برون نسبت به ساير متغيرها در كوتاه
 

 .JEL :C52, E44, G21 بندي طبقه

 .هاي تجاري، ايران دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن، وام بي: ها كليدواژه
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  مقدمه -1
هاي  كننده هاي مالي و تسهيل ها در اقتصاد، در قالب واسطه امروزه نقش و تأثيرگذاري بنيادين بانك
اده ها براي ايجاد درآمد استف ها از وام طور عموم بانك به. سيستم پرداخت اعتبار پذيرفته شده است

حجم وام . آيد دست مي كنند و عمده درآمدشان از شكاف بين نرخ سپرده و وام اعطا شده به مي
هاي داخلي آنها مانند اندازه، ميزان سپرده، نقدينگي،  ها نيز تابعي از ويژگي اعطا شده توسط بانك

  .سياست اعتباري و ديگر عوامل داخلي است
ها تا اندازه زيادي وابسته به شرايط محيطي  بانكهاي داخلي  دهد، سياست ها نشان مي بررسي

به . كننده عاليم اقتصادي است ها، منعكس دهي بيشتر بانك اي كه وام گونه اقتصاد كالن است، به
ها شرايط اقتصاد كالن را باثبات تصور كنند، انتظار دارند كه  رسد، اگر بانك نظر مي
بيني آنها در اين شرايط  خود برآيند، زيرا پيشهاي  كنندگان از عهده بازپرداخت بدهي استقراض

  .گذاري است هاي سرمايه حاكي از بازده مناسب پروژه
طور عمده تحت تأثير عوامل  دهي آنها به كنند، وام ها در خأل فعاليت نمي از آنجا كه بانك

سك شرايط اقتصادي از اجزاي ري. گيرد ويژه قواعد و عوامل اقتصاد كالن قرار مي محيطي، به
عملكرد كلي اقتصاد يك كشور . سازد اقصادي است كه هر شركت يا بنگاه اقتصادي را متأثر مي

هاي اقتصاد كالن، مانند توليد ناخالص داخلي، سطح اشتغال، ظرفيت صنعتي به  از طريق مؤلفه
ر دهي خود را د ها وام رو، بانك ازاين. شود كارگرفته شده، تورم، عرضه پول و نرخ ارز مشخص مي

ترغيب ) كمتر(دهي بيشتر  ها را به وام ، بانك)منفي(عاليم مثبت . كنند پاسخ به اين عاليم تعديل مي
ها نيز ممكن است تحت تأثير انتظارات آنها از عملكرد اقتصاد قرار  پرتفوي وام بانك. كند مي

ران رونق ها در دو دهد كه بانك ، نشان مي)2006( 1مطالعات ژولود، تساپين و تاالورا. گيرد
دهي خود را  كنند و برعكس وام اقتصادي و كاهش نااطميناني اقتصاد كالن، وام بيشتري اعطا مي

  . دهند در دوران ركود اقتصادي كاهش مي
  
  مباني نظري و ادبيات موضوع -2

هاي تجاري در مطالعات داخلي و خارجي چندان  دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن بر وام اثرگذاري بي
، معتقدند، سياست )1995( 2توجه و مطالعه قرار نگرفته است، با اين حال برنانكي و رتگرمورد 

                                                                                                                   
1- Talavera, Tsapin & Zholud 
2- Bernanke & Gertler 
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هاي  دهي بانك باعث كاهش وام) عامل مهم و مؤثر بر وضعيت ثبات اقتصاد كالن(پولي انقباضي 
، نشان دادند كه سياست پولي انقباضي به )1992( 1همچنين برنانكي و باليندر. شود تجاري مي
هاي  شود، زيرا انقباض رمستقيم مخارج از طريق كاهش در عرضه وام بانكي منجر ميكاهش غي

ها و  با فرض اينكه وام. ها كاهش خواهد داد هاي ترازنامه بانك ها را در سمت بدهي پولي، سپرده
ها  ها، جانشين ناقص يكديگر باشند، بانك هاي ترازنامه بانك اوراق بهادار در سمت راست دارايي

هاي سپرده از طريق كاهش نگهداري اوراق بهادار را ندارند و در  به جذب كامل زيان يتمايل
  .هاي تجاري منجر خواهد شد دهي بانك نتيجه، انقباض پولي به كاهش وام

هاي تجاري را تحت تأثير  دهي بانك ، معتقدند، اگر سياست پولي، وام)1989( 2رومر و رومر
هاي كمتر نقدشونده خواهد شد،  هاي با دارايي ها در بانك قرار دهد، آنگاه سبب كاهش بيشتر وام

توانند از سبد دارايي وام خود از طريق كم كردن  تر مي هاي نقدشونده هاي با دارايي زيرا بانك
هاي  هاي با دارايي اين در حالي است كه اگر بانك. اطي و اوراق بهادار محافظت كنندذخاير احتي

كمتر نقدشونده نخواهند نسبت وجوه نقد و اوراق بهادار خود را خيلي كم كنند، ناگزير خواهند 
  .دهي خود را كاهش دهند شد وام

گذاري كل در نيجريه  سرمايه بررا ثباتي اقتصاد كالن  ، در مطالعه خود آثار بي)2000( 3اوالنيان
ثباتي اقتصاد كالن در  بررسي كرد و نشان داد كه تورم و نوسانات آن بخش مهمي از نماگرهاي بي

گذاري در نيجريه  دهد، تورم، تأثير معنادار و معكوسي بر سرمايه اين مطالعه نشان مي. نيجريه است
و همچنين نوسانات آن معيار مناسبي  او از اين موضوع كه تورم و روند افزايش آن. داشته است

  .كند ثباتي اقتصاد كالن است، دفاع مي براي وضعيت بي
ها با نرخ سرمايه پايين، ناشي از  دهي بانك ، به اين نتيجه رسيدند كه وام)2000( 4كيشام و اوپيال

طور عموم اگر دارايي بانك كم باشد،  به. هاي سياست پولي است واكنش شديد آنها به شوك
گذارد كه اين امر ممكن است در  ها از طريق سرمايه بانك تأثير مي دهي بانك سياست پولي بر وام

  .ابتدا ضعيف باشد، اما در بلندمدت بيشتر شود

                                                                                                                   
1- Bernanke & Blinder 
2- Romer & Romer 
3- Olaniyan 
4- Kishan & Opiela 
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، به بررسي اثر نااطميناني قيمت كل بر توزيع )2001( 1بيدري، شيانتارلي و كاگاليان
هاي مقطعي بريتانيا در سطح بنگاه  دادهگذاري در صنعت و كل اقتصاد با استفاده از  سرمايه

گذاري  گذاري به صورت مقطعي، به رفتار سرمايه نتايج آنها نشان داد كه توزيع سرمايه. پرداختند
از آنجا كه كاهش در نااطميناني تورم . هاي نااطميناني بسيار نزديك است ها در زمان بنگاه
دهد با به تعويق  ها اجازه مي شود، به بنگاه يتر منجر م دسترسي به اطالعات بيشتر و باكيفيت به

طور ضمني تأييد  آنها همچنين به. گذاري كنند ها سرمايه هاي انتظاري خود در پروژه انداختن بازده
  .كردند كه نااطميناني تورم مانع تخصيص كاراي منابع است

بانك رفتار  پردازند كه چگونه مالكيت ، به آزمون اين موضوع مي)2004( 2ميكو و پانيزا
. كند توسعه متأثر مي حال يافته و در ها را در ادوار تجاري و در كشورهاي توسعه دهي بانك وام

ها در هر كشور ارزيابي  ها را در قالب نرخ رشد وام بانك دهي بانك همچنين آنها رفتار وام
يق رشد توليد كه از طر(هاي اقتصاد كالن  نتايج آنها نشان داد كه رشد وام با شوك. كنند مي

در ) كاهش(درصد افزايش يك طوري كه  به مرتبط است،) شود گيري مي ي اندازهناخالص داخل
هاي خصوصي داخلي را به  دهي بانك در وام) كاهش(درصد افزايش  46/1توليد ناخالص داخلي، 
ن آنها همچني. هاي دولتي نيز مشاهده شده است همين الگو در مورد بانك. همراه خواهد داشت

توسعه كاهش يافته  حال نتيجه گرفتند كه اعتبار ادواري در كشورهاي صنعتي بيشتر از كشورهاي در
  .است

هاي بهره بانكي به  ، به بررسي سرعت و عدم تقارن پاسخ نرخ)2005( 3گامباكورتا و يانوتي
ل و با استفاده از مد 1985- 2002هاي  در ايتاليا طي سال) تغييرات(هاي سياست پولي  شوك

دهد كه بتوان تفاوت  مدل يادشده اين اجازه را مي. پرداختند (AVECM) تصحيح خطاي نامتقارن
هاي بهره  اين مطالعه نشان داد كه سرعت تعديل نرخ. مدت و بلندمدت را مشخص كرد رفتار كوتاه

نرخ . طور معناداري افزايش يافته است به 1993بانكي به تغييرات سياست پولي پس از قوانين بانكي 
  . مدت، نامتقارن است هاي مثبت و منفي در كوتاه بهره تعديل شده در پاسخ به شوك

                                                                                                                   
1- Beaudry, Caglayan & Schiantarelli 
2- Micco & Panizza 
3- Gambacorta & Iannoti 



 125 هاي تجاري   دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن بر رفتار وام اثر بي

 

هاي فصلي  هاي آمريكا را با استفاده از داده ، رفتار بانك)2005( 1باوم، كاگاليان و اوزكان
 هاي نتايج آنها نشان داد كه وام. ، در پاسخ به نااطميناني اقتصاد كالن مطالعه كردند2003-1973
ها را از  دهي بانك آنها رفتار وام. دهد درصد از كل دارايي آنها را تشكيل مي 55ها حدود  بانك

ها حول ميانگين، با استفاده از انحراف معيار  هاي بانكي نسبت به كل دارايي طريق پراكندگي وام
اقتصاد كالن ثباتي  عنوان معيار بي به CPIواريانس شرطي توليدات صنعتي فصلي و . ارزيابي كردند

درصد افزايش در  100ساله،  آنها متوجه شدند كه اثر تجميعي يك. به كار گرفته شده است
درصد كاهش در  9-11به  (CPI) و تورم (IP) نااطميناني از طريق انحراف مشروط توليد صنعتي
اقتصاد نتايج تحقيق نشان داد كه نااطميناني . شود پراكندگي نسبت وام به دارايي بانك منجر مي

  .انجامد كنندگان مي كالن به تخصيص كاراي وجوه سرمايه در بين استقراض
ها و نااطميناني اقتصاد كالن در  دهي بانك ، به بررسي رفتار وام)2006( 2تاالورا، تساپين و ژولود

ن نتايج آنها نشان داد كه بين نسبت وام بانكي به سرمايه و نااطميناني اقتصاد كال. اكراين پرداختند
  (M1,M2)كننده يا نوسان عرضه پول  كننده يا توليد كه از طريق واريانس شرطي تورم مصرف

دهي خود را  هاي وام ها نسبت اي كه بانك گونه به ،شود، رابطه منفي وجود دارد گيري مي اندازه
رات ها به تغيي واكنش بانك. دهند يابد، افزايش مي زماني كه نااطميناني اقتصاد كالن كاهش مي

مطالعه . هاي بانك، اندازه و سودآوري آن بستگي دارد نااطميناني يكنواخت نيست و به ويژگي
تر كمتر قادرند رفتار خود را در پاسخ به تغييرات سياست پولي  هاي كوچك نشان داد كه بانك

تر را هاي سودآور دهي بانك همچنين عامل نااطميناني سياست پولي، به نسبت رفتار وام. تغيير دهند
  . دهد بيشتر تحت تأثير قرار مي

ثباتي اقتصاد كالن بر رفتار  گذاري بي هاي مشابهي در زمينه تأثير در ايران مطالعه يا مطالعه
ثباتي اقتصاد كالن  تنها چند مطالعه به بي. هاي تجاري صورت نگرفته است دهي بانك وام

  . شود اند كه در ادامه به آنها اشاره مي پرداخته
، به تبيين »اهميت محيط باثبات اقتصاد كالن«اي با عنوان  ، در مقاله)1380(و رمضانپور  عراقي

آثار يك محيط باثبات اقتصاد كالن بر نرخ رشد توليد ناخالص واقعي سرانه براساس تفسير 
در اين تحقيق . پيشرفت فني پرداختند يزاي بر درون اي از مدل رشد نئوكالسيك مبتني يافته بسط

                                                                                                                   
1- Baum, Caglayan & Ozkan 
2- Talavera, Tsapin & Zholud 
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س يك معادله رگرسيوني پيشنهادي براي ايران، از چهار شاخص براي تصريح يك محيط براسا
نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، : بودند از  باثبات اقتصاد كالن استفاده شد كه عبارت

هاي تحقيق  يافته. نرخ تورم، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و انحراف معيار رشد رابطه مبادله
ايجاد و حفظ يك . ثباتي اقتصاد كالن در ايران يك مانع جدي رشد واقعي است دهد، بي ينشان م

برقراري اصل مهم (محيط باثبات اقتصاد كالن مستلزم تغييرات اساسي در ساختار مالي دولت 
هاي  هاي اقتصاد كالن در واكنش به شوك بوده و در اين راستا مديريت و سياست) انضباط مالي
  .اي دارند كننده جي نقش تعيينداخلي و خار

گذاري  ثباتي اقتصاد كالن و سرمايه بي«اي با عنوان  در مقاله ،)1385(گسكري، قنبري و اقبالي 
گذاري بخش خصوصي  ثباتي اقتصاد كالن بر سرمايه ، به بررسي تأثير بي»بخش خصوصي در ايران

ازرگاني، نرخ تورم، نرخ ارز و در اين مقاله، متغيرهاي كسري بودجه، كسري تراز ب. پرداختند
ثباتي اقتصاد كالن در نظر گرفته شدند و با استفاده از روش  عنوان پايه بي رابطه مبادله خارجي به

ثباتي متغيرهاي مورد نظر برآورد و سپس، انحراف  ساله روند بي ميانگين متحرك با يك دوره پنج
نتايج مطالعه يادشده نشان داد كه سطح . تثباتي اقتصاد كالن تعريف شده اس عنوان بي از آن به

ها رابطه منفي و معنادار و توليد ناخالص داخلي رابطه مثبت و معناداري با متغير  عمومي قيمت
طوري كه يك درصد افزايش در توليد ناخالص  گذاري ثابت بخش خصوصي دارند، به سرمايه

افزايش . شود صوصي منجر ميگذاري ثابت بخش خ سرمايه درصدي در 5/1داخلي، به افزايش 
اثر . نسبت كسري بودجه و كسري تراز بازرگاني نيز با دو وقفه زماني مثبت و معنادار هستند

نتايج نشان داد كه . معني و اثر نوسانات نرخ ارز نيز بسيار ضعيف است نوسانات رابطه مبادله بي
زياد دولت است و بيشترين اثر  دهنده دخالت ثباتي كسري بودجه در توليد ناخالص داخلي نشان بي

  .گذاري بخش خصوصي دارد را بر سرمايه
، )1385(تقوي و لطفي هاي پولي،  ها از سياست پذيري تسهيالت اعطايي و سپرده در زمينه تأثير

اي به بررسي آثار سياست پولي بر حجم سپرده، تسهيالت اعطايي و نقدينگي نظام بانكي  در مقاله
مدل مورد استفاده در اين تحقيق برمبناي كار تجربي . پرداختند 1374-1382هاي  كشور طي سال

عنوان شاخص  به(در مدل يادشده از نرخ سپرده قانوني . بود 1995در سال  2و استين 1كاشياپ

                                                                                                                   
1- Kashyap 
2- Stein 
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هاي خاص بانك و نرخ رشد  عنوان ويژگي اي بانك به ، اندازه بانك و ارزش سرمايه)سياست پولي
ها  ي، نرخ تورم، سپرده، تسهيالت اعطايي، نقدينگي بانك و تعداد بانكتوليد ناخالص داخلي واقع

ها از طريق نسبت سرمايه  ها و سرمايه انباشته بانك اندازه بانك از طريق لگاريتم دارايي. استفاده شد
 Panel Dataمدل مورد استفاده در تحقيق يادشده به روش . گيري شدند ها اندازه به كل دارايي
نتايج نشان داد كه شاخص سياست پولي تأثير منفي، اما بسيار ناچيزي بر حجم . دتخمين زده ش

بنابراين، وجود كانال اعتباري سياست . گذارد ها و مانده تسهيالت اعطايي آنها مي هاي بانك سپرده
اما از آنجا كه اين اثر بسيار ناچيز است، در  عمل كارايي سياست . شود پولي در ايران تأييد مي

  .شود ي و كاركرد كانال اعتباري از اعتبار ساقط ميپول
ثباتي اقتصاد  اثر بي«اي با عنوان  ، در مقاله)2011(صامتي، داللي اصفهاني و كارنامه حقيقي 

، به بررسي رابطه )1974-2008(ايران  :، مطالعه موردي»كالن بر انباشت سرمايه و رشد اقتصادي
آنها براي . الن و انباشت سرمايه و رشد اقتصادي پرداختندثباتي اقتصاد ك تجربي بلندمدت بين بي

شاخص يادشده، تركيب وزني . ثباتي اقتصاد كالن از يك شاخص تركيبي جديد استفاده كردند بي
نرخ تورم، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، نوسان نرخ واقعي ارز و نوسان رابطه 

اي در نظر گرفته شدند كه مجموع آنها يك  گونه و به ندر بودها انحراف معيار متغي وزن. مبادله بود
گذاري ثابت واقعي بخش  در تخمين معادله از لگاريتم توليد ناخالص واقعي، سرمايه. شود

ثباتي اقتصاد كالن به صورت خصوصي و عمومي و همچنين لگاريتم شاخص بي
(1 )mii Ln MII  در مقاله مزبور براي تخمين و بررسي رابطه بلندمدت از . استفاده شد

ثباتي مزمن اقتصاد كالن در ايران است  نتيجه اصلي تحقيق يادشده بي. جمعي استفاده شد روش هم
در اين مقاله نشان داده شد كه . سازد طور جدي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي را متأثر مي كه به
آنها پيشنهاد كردند كه دولت بايد . كالن بر انباشت سرمايه اثر معكوس داردثباتي اقتصاد  بي

هاي  منظور حفظ ثبات اقتصاد كالن تا حد ممكن دنبال كند و آن را سياست هاي تثبيت را به برنامه
  .اول قرار دهدسياست  خود،

، »د كالن در ايرانثباتي اقتصا بررسي بي«اي با عنوان  ، در مقاله)2011(صامتي و كارنامه حقيقي 
ثباتي اقتصاد  ثباتي اقتصاد كالن در ايران با استفاده از شاخص خودساخته بي به بررسي وضعيت بي

دست آوردن تصوير كلي از وضعيت ثبات اقتصاد كالن، از  به اين منظور براي به. كالن پرداختند
و تغيير در رابطه  يك شاخص تركيبي، مركب از تورم، كسري بودجه، نوسانات نرخ واقعي ارز
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كننده استفاده  بيني براي انتخاب بهترين متغيرهاي پيش KLRمبادله و همچنين ايده الگوريتم غربال 
نتايج بررسي آنها نشان داد . بود 1974-2008اطالعات مورد استفاده محدود به سري زماني . شد

ه مورد بررسي در دامنه ثباتي اقتصاد كالن در طول دور كه مقادير محاسبه شده براي شاخص بي
تعيين شد كه با توجه به  49/0ثباتي براي ايران  آستانه بحران بي. در نوسان بوده است 69/0تا  13/0

وپنجه نرم كرده  ثباتي دست ، اقتصاد كالن ايران با بحران بي1987و  1981، 1980هاي  آن در سال
و كمترين آن مربوط به سال  1995ال ثباتي مربوط به س در دو دهه اخير بيشترين ميزان بي. است

ثباتي اقتصاد كالن افزايش يافته، رشد اقتصادي  هايي كه بي همچنين در سال. بوده است 2001
ثباتي اقتصاد كالن مانعي جدي براي  به عقيده آنها بي. تحت تأثير قرار گرفته و كاهش يافته است

بر كمترين مقدار خطاي هر يك  مبتنيبراساس يك مدل احتمالي ساده . رشد اقتصادي ايران است
، تورم 50/0كننده نيز ضريب احتمال وقوع بحران براساس كسري بودجه  بيني از متغيرهاي پيش

  .محاسبه شده است 166/0و رابطه مبادله  333/0
  
  روش تحقيق -3
  ها منابع داده - 3-1

هاي  بانك مركزي، سالنامههاي منتشر شده از سوي  هاي مورد استفاده در اين تحقيق از حساب داده
استخراج شده  1353-1388هاي  هاي سري زماني بانك مركزي ايران، براي سال آماري و داده

  .است

  تصريح مدل  - 3-2
دهي هر بانك تحت تأثير عوامل مشخصه آن و برآورد آنها از شرايط جاري و  طور عموم وام به

  :د به صورت مدل زير نشان داده شودتوان مياين شرايط و انتظارات . آتي اقتصاد قرار دارد
L

X V
A

    
L

A
  .است tنسبت وام به دارايي بانك در زمان : 

X : شود است كه به صورت زير تجزيه ميبردار عوامل مشخصه بانك:  

 
D

K
  .است t بانك به سرمايه در زمان نسبت سپرده: 
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L

K
  .است tنسبت وام به سرمايه در زمان: 

 A :ها در زمان لگاريتم طبيعي داراييt است.  
  :كننده بانك است پارامترهاي عوامل مشخص.  
  :ثباتي اقتصاد كالن است پارامترهاي عوامل بي.  
 V :ثباتي اقتصاد كالن است بردار عوامل بي.  

و همچنين كريستوفر و ) 2005(بر مدل باوم، كاگاليان و اوزكان  مدل به كار گرفته شده مبتني
تفاوت مدل استفاده شده در اين مقاله با مدل باوم و ديگران در اين بوده . ، است)2009( 1باميدل
از سوي ديگر، مدل . دهي در مطالعه حاضر از طريق نسبت وام به دارايي مشخص شده است كه وام

ا از اي كه در مدل آنه گونه هاي معناداري دارد، به به كار رفته با مدل كريستوفر و باميدل نيز تفاوت
ثباتي اقتصاد كالن به  عنوان نماگرهاي بي رشد پول، تورم، نرخ ارز و رشد توليد ناخالص داخلي به

ثباتي اقتصاد كالن به صورت مجموع  صورت منفرد استفاده شده، در حالي كه در تحقيق حاضر بي
و  (EX) ، درصد تغيير در نرخ ارز غيررسمي(CPI)ها  وزني درصد تغيير در سطح عمومي قيمت

اين تجميع، فرصت ورود متغيرهاي . تعريف شده است (M2) درصد تغيير در حجم نقدينگي
  .دهد مراتب افزايش مي كند و درجه آزادي مدل را به تأثيرگذار اضافي را به مدل فراهم مي

  داليل استفاده از متغيرها  - 3-3
L

A
. كند است و در مدل يادشده نقش متغير وابسته را ايفا مي اين متغير، نسبت وام به دارايي بانك: 

كننده  اين نسبت بيان. دهي بانك به كارگرفته شده است نسبت يادشده براي ارزيابي رفتار وام
رود نسبت يادشده  انتظار مي. هاي بانك بوده كه در قالب وام نشان داده شده است سهمي از دارايي

انكي به بانك ديگر، با توجه به عوامل مشخصه بانك و همچنين از زماني به زمان ديگر و از ب
  .عوامل اقتصاد كالن تغيير كند

D

K
دهد، يك بانك تا  نسبت سپرده به سرمايه نشان مي. ها هستند ها منابع اصلي وجوه بانك سپرده: 

دهي بيشتر  كننده ظرفيت وام نسبت بيانمقدار بيشتر اين . چه اندازه به سپرده مشتريان وابسته است
  .بانك است

                                                                                                                   
1- Bamidele & Christopher 
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L

K
طور معمول نسبت بهينه وام به سرمايه را در چهارچوب مشخص شده از سوي  ها به بانك: 

دهنده سطح دارايي بانك،  اين نسبت معياري از ريسك بوده و نشان. كنند بانك مركزي تعيين مي
هاي  هاي با سرمايه زياد در پرداخت وام طور عموم بانك به. ي استبدون پوشش ريسك اعتبار

هاي  ويژه محدوديت بزرگ از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، زيرا آنها تحت فشار جدي، به
  .اي قرار ندارند سرمايه

A :بيشتر از ظرفيت باالتري  رود بانك با دارايي انتظار مي. هاي كل بانك است دهنده دارايي نشان
كنند و  ها از پورتفوي متنوع استفاده مي گونه بانك طور عموم اين به. دهي برخوردار باشد براي وام

  .دهند بعضاً بدون پوشش مطلوب وام مي

 )نااطميناني(ثباتي اقتصاد كالن  بي - 3-4

اي  گونه كمك گرفت، بهتوان از تعريف ثبات اقتصاد كالن  ثباتي اقتصاد كالن مي براي تعريف بي
براساس تعريف مؤسسه تحقيقاتي . ثباتي اقتصاد كالن نقطه مقابل ثبات اقتصاد كالن است كه بي
كند كه در آن  وضعيتي از اقتصاد ملي را توصيف مي» ثبات اقتصاد كالن«اصطالح  1ريوت
صاد كالن اگرچه ثبات اقت. هاي خارجي به حداقل رسيده باشد هاي ناشي از شوك پذيري آسيب

تواند  نوسانات ارز، بار زياد بدهي و تورم مديريت نشده مي. براي رشد الزم است، اما كافي نيست
  . هاي اقتصادي و كاهش شديد در توليد ناخالص داخلي باشد از علل بحران

تورم پايين . شود ، ثبات اقتصاد كالن از طريق پنج متغير سنجيده مي2براساس ضوابط ماستريخت
، نسبت )درصد 9محدود به دامنه (، نرخ بهره بلندمدت پايين )درصد 3حد باالي تورم (باثبات و 

، )درصد توليد ناخالص داخلي 60حد باالي بدهي(اندك بدهي ملي به توليد ناخالص داخلي 
نوسان (و ارز باثبات ) درصد توليد ناخالص داخلي 3حد باالي كسري (كسري ساالنه پايين دولت 

  ).درصد 5/2ثر تا ارز حداك
مانند تغيير در شرايط تجاري يا (ثباتي اقتصاد كالن بيشتر اوقات پيامد عوامل خارجي است  بي

در تعريف يك محيط باثبات . ، اما گاهي اوقات علت سياستي دارد)نوسانات نرخ بهره جهاني

                                                                                                                   
1- Reut 

كه ضوابط ماستريخت نيز ناميده مي شود، ضوابطي است براي اعضاي اتحاديه اروپا  گرايي اتحاديه اروپا ضوابط هم 2-
  .عنوان واحد پولي خود ورود به مرحله سوم اتحاديه اقتصادي و پولي اروپايي و اتخاذ يورو به منظور به
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الي دولت و طور عموم بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعيت م اقتصاد كالن به
  .1شود ها تأكيد مي وضعيت تراز پرداخت

در سطحي مناسب و ) به صورت نسبتي از توليد ناخالص داخلي(در صورتي كه كسري بودجه 
بيني باشد، نرخ واقعي ارز رقابتي و نزديك به سطح تعادلي و وضعيت  نرخ تورم نيز كم و قابل پيش
باشد، محيط اقتصاد كالن از شرايط باثباتي  ها مناسب رشد و توسعه نرخ بهره و تراز پرداخت

  .2برخوردار خواهد بود
كننده اقتصاد كالن در قالب دو دسته و به شكل زير مورد  ثبات در تحقيق حاضر عوامل بي

  :اند استفاده قرار گرفته
 ).و تغييرات نرخ ارز M2گيري شده با  اندازه(عوامل پولي  -الف

  ).گيري شده از طريق نرخ تورم ساالنه ندازها(ها  تغييرات سطح عمومي قيمت -ب
و كارهاي بيدري، ) 2004( 3راستا با پيشنهادهاي ساتياناث و سوبرامانيت هاي يادشده هم پراكسي

هر عامل نيز از ) نااطميناني(ثباتي  سطح بي. است) 2000( 5و اوالنيان) 2001( 4كاگاليان و شياترلي
كارگيري  از آنجا كه به. شود گذشته آن سنجيده مي طريق درصد تغييرات آن نسبت به سطح سال

، بنابراين، به اين 6تر است زمان، براي تعيين وضعيت اقتصاد كالن مناسب طور هم عوامل مختلف به
شود، زيرا هر متغير به صورت جداگانه تنها داراي  منظور از شاخص تركيبي خودساخته استفاده مي

ورم شاخص خوبي از وضعيت پولي و مالي بوده، اما ممكن جزيي از اطالعات است؛ براي مثال، ت
  . ها قرار گيرد است تحت تأثير كنترل قيمت

تري از  معيار نسبتاً جامع (MII)7ثباتي اقتصاد كالن  با توجه به موارد بيان شده شاخص بي
ناي ثباتي اقتصاد كالن، به مع طوري كه يك افزايش در شاخص بي به ،ثباتي اقتصاد كالن است بي

                                                                                                                   
1- Fischer, 1988. 

  .1380و رمضانپور، خليلي عراقي  -2
3- Satyanath & Subramanian 
4- Beaudry,Caglayan & Schiaterelli 
5- Olaniyan 
6- Sahay and Goyal, 2006. 
7- Macroeconomic Instability Index 
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ثباتي اقتصاد كالن است؛ مانند افزايش در نرخ تورم، تغيير  يك افزايش در يك يا چند شاخص بي
  .1در نرخ ارز و تغيير در حجم نقدينگي

ثباتي اقتصاد  ، شاخص بي)2007( 2در مطالعه حاضر با استفاده از روش جاراميلو و سانكاك
، درصد تغيير در نرخ (CPI)ها  يمتكالن به صورت مجموع وزني درصد تغيير در سطح عمومي ق

وزن هر متغير . تعريف شده است (M2) و درصد تغيير در حجم نقدينگي (EX) ارز غيررسمي
  . معكوس انحراف معيار است

1 1 1

1 1 1

2

2 2
( ) ( ) ( )

2
t t t t t

t t t
t

CPI EX M

CPI CPI EX EX M M
Ln

CPI EX M
MII

  

  

  

  

    

  . ثباتي بيشتر است مقدار بيشتر اين شاخص به معناي بي
  :به صورت زير بازنويسي كرد توان يبا توجه به شاخص يادشده، مدل اصلي را م

  

1 2 3, , 0, 0i     
هاي تجاري مانند نسبت سپرده به سرمايه،  انتظار بر اين است كه معيارهاي عملكردي بانك
هاي تجاري تأثير مثبت و شاخص  دهي بانك نسبت وام به سرمايه و لگاريتم طبيعي دارايي، بر وام

  .هاي تجاري تأثير منفي بگذارد دهي بانك بر وام ثباتي اقتصاد كالن بي

    روش تخمين - 3-5
بسيار بااليي دست يافت، اگرچه هيچ  R2اگر متغيرهاي سري زماني ناپايا باشند، ممكن است به 

با عنوان  3پيش از طرح مباحث انگل و گرنجر. ارتباطي بين متغيرهاي الگو وجود نداشته باشد
و (حل تفاضل مرتبه اول  در شرايطي كه متغيرها ناپايا بودند، تنها راه 4جمعي و تصحيح خطا هم

شد تا روابط باارزش  حل سبب مي براي پايا كردن متغيرهاي مزبور بوده است، اما اين راه) باالتر

                                                                                                                   
نيز از تركيب متغيرهاي ) 2007(و جاراميلو و سانكاك ) 2003(در مطالعه صورت گرفته از سوي ايزميهان  -1

 .تأثيرگذار بر ثبات اقتصاد كالن استفاده شده است

2- Jaramillo & Sancak 
3- Engle & Granger 
4- Co-integration and Error Correction 

1 2 3( ) ( ) ( )
L D L

A MII
A K K
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اين در حالي است كه . و نه تفاضل آنها بود، از ميان برود 1بلندمدت بين متغيرها كه براساس سطح
. شود هاي اقتصادي به شكل رابطه بلندمدت بين سطح و نه تفاضل متغيرها بيان مي اغلب نظريه

گيري پايا  بار تفاضل پس از يك Xtبراساس ايده انگل و گرنجر اگر تمام متغيرهاي سري زماني 
جمع  وجود داشته باشد كه پايا باشد، در اين صورت متغيرها هم aشوند و يك تركيب خطي مانند 

. گيري ضرايب را برآورد كرد توان بدون تفاضل و مي) ل موج يكساني قرار دارندروي طو(هستند 
 aوجود داشته باشد كه در آن  aجمعي  البته در عمل ممكن است چندين تركيب خطي يا بردار هم

هاي زماني ناپايا و  دهد، حتي اگر خود سري جمعي نشان مي رابطه هم. يك ماتريس خواهد بود
 .2حدود باشند، انحراف از تعادل بلندمدت پايا و داراي واريانس محدود استداراي واريانس نام

استفاده شده است كه  3در اين تحقيق از بين الگوهاي مرتبط از الگوي تصحيح خطاي برداري
در الگوهاي تصحيح . جمعي است هاي هم در اساس يك الگوي خودبازگشتي برداري با ويژگي

كنند و هم اجزاي  ا كه از قيود تعادل بلندمدت پيروي ميخطا، هم اجزاي بلندمدت متغيره
پذيري هستند، مورد بررسي قرار  مدت كه روابط غيرپايدار و داراي حالت پوياي انعطاف كوتاه
عالوه بر آن، اين . توان به پويا بودن آن اشاره كرد هاي اين روش مي از جمله ويژگي. گيرد مي

كند و  مدت جدا مي ط تعادلي بلندمدت را از روابط كوتاهروش در قالب الگوي تصحيح خطا، رواب
  . گذارد اطالعات بسيار سودمندي را از نحوه تعامل متقابل متغيرها در اختيار ما مي

  
  بحث، تخمين و نتايج -4
  هاي تجاري در ايران هاي بانك آمارهاي توصيفي مشخصه - 4-1

    

  )ارقام به ميليارد ريال) (1353- 1387(تجاري  هاي ها و متوسط عملكرد ساالنه بانك مشخصه - 1جدول 
  انحراف معيار  كمينه  بيشينه  ميانگين  هاي بانك مشخصه

  2/293306  8/544  9/1120155  8/149248  ها وام
  7/765416  2/1332  2772231  4/415247  ها دارايي
  7/31225  1/9  7/108270  5/13648  سرمايه
  303483  8/464  5/1117431  9/175538  سپرده

  .محاسبات تحقيق: مأخذ

                                                                                                                   
1- Level 

  .1378گجراتي،  -2
3- Vector Error Correction Model(VECM) 
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  ثباتي اقتصاد كالن در ايران هاي بي آمارهاي توصيفي شاخصه - 4-2
  

  )درصد) (1353- 1387(ثباتي اقتصاد كالن  هاي بي متوسط ساالنه شاخص - 2جدول 
  انحراف معيار  كمينه  بيشينه  ميانگين  ثباتي اقتصاد كالن هاي بي شاخصه

  10  6  57  8/26  رشد پول
  08/0  06/0  49/0  19/0  تورم
  1/17  -8/5  1/53  3/16  نرخ ارز

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
  
  هاي تجاري در ايران آمارهاي توصيفي معيارهاي عملكردي بانك - 4-3

  

  )1353- 1387(ها تجاري  هاي عملكرد بانك متوسط ساالنه ارزش شاخص - 3جدول 

  هاي بانك مشخصه
ميانگين 

  )درصد(
بيشينه 

  )درصد(
كمينه 

  )درصد(
  معيارانحراف 

  1/125  9/1968  85/7  4/364 (D/K) نسبت سپرده به حساب سرمايه
  1/70  2/1068  8/4  9/100 (L/K) نسبت وام به حساب سرمايه

  349/0  423/0  193/0  05/0 (L/A)ها  نسبت وام به دارايي
  9/10  9/14  2/7  3/2 (LnA) لگاريتم طبيعي دارايي

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
  

   1جوسيليوسبه روش يوهانسن ـ جمعي  تخمين رابطه بلندمدت و استخراج بردارهاي هم - 4- 4
انباشتگي،  در اين قسمت به دليل ايرادهاي وارد بر روش انگل و گرنجر در تعيين بردارهاي هم

انباشتگي، عدم امكان آزمون فرض و  از بردار هم OLSمانند عدم كارايي مجانبي برآوردگرهاي 
كه توسط  ML3، از روش 2انباشتگي در صورت بيش از يك بودن آنها اريب در تخمين بردار هم

قبل از ورود به بحث تعيين . شود مدت استفاده مي يوهانسن ابداع شده است، در تعيين ارتباط بلند
طور كلي تنها براي متغيرهايي بحث  شد، بايد گفت، به طور كه پيشتر بيان انباشتگي، همان بردار هم

به همين دليل در ابتدا . جمع از يك مرتبه باشند جمعي قابل طرح است كه همگي ناپايا و هم هم
البته لزومي . يافته مورد آزمون قرار گرفته است تمام متغيرهاي مد نظر با آماره ديكي فولر تعميم

                                                                                                                   
1- Johansen and Juselius 

  .1381ابريشمي و مهرآرا،  -2
3- Maximum Likelihood 
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تا از بروز ) است K=2مگر وقتي (مع از مرتبه يكساني باشند ج ندارد تمام متغيرهاي الگو هم
اي از  اين امكان وجود دارد كه وقتي متغيرهاي الگو مجموعه. رگرسيون كاذب جلوگيري شود

جمعي حاصل  باشد و در نتيجه هم I (0)هستند، تركيب خطي آنها  I (2)و  I (0) ،I (1)متغيرهاي 
را  I (1)ند و تشكيل يك متغير جمع شو هم I (2)رهاي زيرا ممكن است تركيب خطي متغي ،شود

شود و در نتيجه، رابطه  I (0)الگو  I (1)بدهند و آنگاه تركيب خطي اين متغير با ساير متغيرهاي 
بين متغيرهاي الگو، امكان  I (2)در عين حال كه وجود متغيرهاي . جمعي را تضمين كند هم
 Iكند، با وجود اين، روش يوهانسن كه براي متغيرهاي  دست آوردن يك رابطه پايا را نفي نمي به

 I (2)تواند بردارهاي پاياي الزم را هنگام وجود متغيرهاي  طراحي شده است، نمي I (1)و  (0)
الگو وجود دارد، چنانچه بخواهيم از در بين متغيرهاي  I (2)در نتيجه، وقتي متغيرهاي . ارايه كند

 I (1)را به  I (2)گيري، متغيرهاي  روش معمول يوهانسن استفاده كنيم، بايد به نوعي با تفاضل
جمع  كننده كه بايد متغيرها هم البته در كارهاي تجربي، همواره از اين قاعده محدود. 1تبديل كنيم

  .2شود از يك مرتبه باشند، پيروي نمي
دست آوردن رابطه بلندمدت ميان متغيرها، ابتدا با  يوهانسن ـ جوسيليوس براي بهدر روش 

جمعي و  وجود هم (λtrace) 4و آزمون اثر (λmax) 3استفاده از دو آماره حداكثر مقدار ويژه
در آزمون حداكثر مقدار ويژه به ترتيب فرضيه صفر، . شود جمعي مشخص مي تعداد روابط هم

وجود يك يا كمتر از يك «و » جمعي جمعي در مقابل وجود يك رابطه هم نبود رابطه هم«يعني
در آزمون اثر نيز به ترتيب . شود ، آزمون مي...و» جمعي جمعي در مقابل دو رابطه هم رابطه هم

وجود يك «و » جمعي جمعي در مقابل وجود يك يا بيشتر از يك رابطه هم فرضيه نبود رابطه هم«
، آزمون ...و» جمعي جمعي در مقابل وجود دو يا بيشتر از دو رابطه هم يا كمتر از يك رابطه هم

  5درصد يكهاي آزمون مربوط به اين متغيرها از مقادير بحراني در سطح  اگر آماره. شود مي
. آيد دست مي جمعي به شود و براساس اين، تعداد بردارهاي هم بيشتر باشد، فرضيه صفر رد مي
. گيرد دن روي بردارها براساس يكي از متغيرهاي دلخواه انجام ميدر مرحله بعد عمل نرمال كر

                                                                                                                   
  .1378نوفرستي،  -1
  .1381ابريشمي و مهرآرا،  -2

3- Maximum Eigen Value Test 
4- Trace Test 

  .درصد در نظر گرفته شده است يكدر تحقيق حاضر سطح معناداري  -5
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، معنادار بودن هر يك از (ML) نمايي در ادامه، با استفاده از آزمون نسبت حداكثر راست
  . گيرد ضرايب مورد بررسي قرار مي

 1يافته ي متغيرها ـ آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميمبررسي پاياي - 1- 4- 4

هاي اقتصاد كالن ناپايا هستند و ناپايايي هاي زماني در بررسيطور معمول سري اينكه بهبا توجه به 
پايايي متغيرها با  ،رو اين آورد، ازآنها امكان بروز رگرسيون كاذب را در مطالعات تجربي فراهم مي

نتايج  خالصه. يافته مورد آزمون قرار گرفته است استفاده از آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم
  . ، آمده است4يافته در جدول شماره  آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم

  

  )درصديك در سطح (يافته در سطح  تعميم فولر ديكي ريشه واحد آزمون نتايج خالصه - 4جدول 
 ADFمقدار بحراني ADF مقدار آماره آزمون  متغير  سري زماني رديف

 -LnA 67/1- 64/3  لگاريتم طبيعي دارايي 1

 -DK 54/3- 64/3  نسبت سپرده به سرمايه  2

 -LK 61/3- 64/3  نسبت وام به سرمايه 3

 -LA 65/2- 64/3  نسبت وام به دارايي 4

 -MII 11/3-  64/3  ثباتي اقتصاد كالن شاخص بي  5

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
شود، تمام متغيرها در سطح و در مقدار بحراني  ، مشاهده مي4طور كه در جدول شماره  همان

به همين دليل پايايي متغيرهاي . ، ناپايا هستند)براي رد فرضيه صفر( 2درصد مك كينونيك 
، 5يادشده در تفاضل مرتبه اول و در همان مقدار بحراني بررسي شده كه نتايج در جدول شماره 

  .ده شده استنشان دا
درصد و در تفاضل مرتبه اول پايا  يك، تمام متغيرها در سطح معناداري 5براساس جدول شماره 

  .اند شده
  

  

   

                                                                                                                   
1- The augmented Dickey – Fuller (ADF) Unit Root Test 
2- MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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  )درصد يكدر سطح (يافته در تفاضل مرتبه اول  تعميم فولر ديكي واحد ريشه آزمون نتايج - 5جدول 

  متغير سري زمانيرديف
مقدار آماره 

 ADFآزمون

مقدار 
 ADFبحراني

ي درجه
 جمعي

 LnA 87/3- 65/3-  )1(I  لگاريتم طبيعي دارايي 1

 DK 79/5- 64/3-  )1(I  نسبت سپرده به سرمايه  2

 LK 9/5- 64/3-  )1(I  نسبت وام به سرمايه 3

 LA 52/4- 64/3-  )1(I  نسبت وام به دارايي 4

 MII 12/5-  64/3-  )1(I  ثباتي اقتصاد كالن شاخص بي  5

  .تحقيقمحاسبات : مأخذ

  انباشتگي بين متغيرها تعيين بردارهاي هم - 2- 4- 4
انباشتگي در  انباشتگي بين متغيرهاي يادشده و تعداد بردارهاي هم نتايج حاصل از برآورد بردار هم 

در دو قسمت . شود اين جدول از سه قسمت تشكيل مي. 1ارايه شده است 7و  6هاي شماره  جدول
. اند انباشتگي محاسبه شده قادير ويژه براي تعيين تعداد بردارهاي همهاي اثر و حداكثر م اول، آماره

، 7هاي گزارش شده در اين دو قسمت، آماره حداكثر مقدار ويژه در جدول شماره  براساس آماره
كه آماره اثر در جدول شماره  كند، در صورتي  ارتباط بلندمدت بين متغيرهاي يادشده را تأييد نمي

، در )1990(يوهانسن و جوسيليوس . كند انباشتگي بين متغيرها را تأييد مي هم، وجود يك بردار 6
. انباشتگي برآورد شده و ارتباط بلندمدت تفسير شود كنند كه بردار هم چنين مواقعي پيشنهاد مي

انباشتگي  بنابراين، در سطح اطمينان يك درصد و با استناد به نتايج آماره اثر، وجود يك بردار هم
دهي  ثباتي اقتصاد كالن، لگاريتم طبيعي دارايي، نسبت سپرده به سرمايه و وام خص بيبين شا
  .شود پذيرفته مي) يعني نسبت وام به دارايي(هاي تجاري  بانك

  
   

                                                                                                                   
خطي  دهنده هم نشان (LK)و نسبت وام به سرمايه  (DK)از آنجا كه بررسي رفتار متغير نسبت سپرده به سرمايه  -1

منظور جلوگيري از تورش تصريح، متغير نسبت وام به سرمايه حذف و متغير  رو، به شديد اين دو متغير است، ازاين
  .ر مدل به كار گرفته شده استنسبت سپرده به سرمايه د
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  انباشتگي ـ آماره اثر نتايج حاصل از برآورد بردار و تعداد بردارهاي هم - 6جدول 
     

ypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE (s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

     

None **  0.518467  56.50942  47.21  54.46 
At most 1 *  0.446390  33.12443  29.68  35.65 
At most 2  0.273359  14.20302  15.41  20.04 

At most 3 *  0.117081  3.984687  3.76  6.65 

 * (**) denotes rejection of the hypothesis at the 5% (1%) level
 Trace test indicates 2 cointegrating equation (s) at the 5% level
Trace test indicates 1 cointegrating equation (s) at the 1% level 

  
  انباشتگي ـ آماره حداكثر مقدار ويژه بردارهاي همنتايج حاصل از برآورد بردار و تعداد  - 7جدول 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE (s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

     

None  0.518467  23.38499  27.07  32.24 
At most 1  0.446390  18.92141  20.97  25.52 
At most 2  0.273359  10.21833  14.07  18.63 

 At most 3 *  0.117081  3.984687  3.76  6.65 
     

 * (**) denotes rejection of the hypothesis at the 5% (1%) level
eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels-Max 

  
  . انباشتگي گزارش شده است ، مقدار نرمال شده بردار هم8در جدول شماره 

  
  سازي نتايج حاصل از نرمال - 8جدول 

1 Cointegrating Equation (s):  Log likelihood  136.1009  
     

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
LA MII LnA DK  

 1.000000  0.39901 -0.978206 -1.61E-04  
  (9.2590)  (-2.2640)  (-1.0702)  
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  :شود به صورت رابطه زير تصريح مي اين ارتباط بلندمدت

0.39 0.97 0.00016LA MII LnA DK        
  

ثباتي اقتصاد كالن و  براساس اين عبارت، يك رابطه معكوس و قابل مالحظه بين شاخص بي
تر، در بلندمدت تغييرات در شاخص  به عبارت ساده. مشاهده استهاي تجاري قابل  دهي بانك وام
از طرف . هاي تجاري همراه خواهد بود دهي بانك با كاهش در وام) افزايش(ثباتي اقتصاد كالن  بي

حاكي  ،از اندازه بانك بوده پراكسيهاي تجاري كه  افزايش در لگاريتم طبيعي دارايي بانك ،ديگر
  .هاي تجاري است دهي بانك واماز تأثير معنادار آن بر 

هاي تجاري  جز نسبت سپرده به سرمايه بانك به ،دهنده معناداري تمام متغيرها نشان tهاي  آماره
  . است

هاي تجاري  دهي بانك دهد، هرچند نسبت سپرده به سرمايه و وام دست آمده نشان مي نتايج به
مدت نسبت به خطاي  ، اما در كوتاهدر بلندمدت داراي ارتباط متقابل نسبت به يكديگر هستند

دهي بلندمدت  چند بر وام به بيان ساده، نسبت سپرده به سرمايه هر. كنند تعادل، خود را تعديل نمي
در واقع، اين متغير نسبت به ساير . پذيرد هاي تجاري مؤثر است، اما خود از آنها تأثير نمي بانك

  .است 1زاي ضعيف مدت برون متغيرها در كوتاه

  العمل تحريك تجزيه واريانس و توابع عكس - 3- 4- 4
توان دو تحليل ديگر  براساس نتايج حاصل از تخمين مدل خودرگرسيون برداري بين متغيرها، مي

تحليل تجزيه : اند از اين دو تحليل عبارت. براي بررسي چگونگي ارتباط بين متغيرها انجام داد
  . العمل تحريك واريانس و تحليل تابع عكس

، آمده 9هاي تجاري در جدول شماره  دهي بانك حليل تجزيه واريانس كه نتايج آن براي وامت
هر يك از متغيرها چند درصد از خطاي ) در ده دوره آينده(دهد، در آينده  است، نشان مي

با  -1كه  دهد نتايج اين جدول نشان مي. هندد هاي تجاري را توضيح مي دهي بانك بيني وام پيش
هاي  دهي بانك در ده دوره آينده پس از وام - 2يابد و  بيني افزايش مي ان، خطاي پيشافزايش زم

ثباتي اقتصاد كالن،  بيني خود دارد، شاخص بي تجاري كه بيشترين سهم را در توضيح خطاي پيش
در دوره اول صد . هاي بعدي قرار دارند لگاريتم طبيعي دارايي و نسبت سپرده به سرمايه در رده

                                                                                                                   
1- Weakly Exogenous 
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درصد  3/96ها ناشي از خود متغير است كه در دوره دوم به  دهي بانك ييرات در وامدرصد تغ
مانده  درصد باقي 3ثباتي اقتصاد كالن و حدود  درصد آن متعلق به شاخص بي 41/3كاهش يافته و 

از دوره سوم . هاي تجاري است آن مربوط به لگاريتم طبيعي دارايي و نسبت سپرده به سرمايه بانك
  .شود تدريج بر ميزان تأثيرگذاري ساير متغيرها افزوده مي به به بعد،

  

  هاي تجاري دهي بانك بيني وام نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيش -9جدول 

 Period S.E. LA MII LnA DK 

 1  0.040930  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.048937  96.30111  3.414997  0.021052  0.012844 
 3  0.052685  94.27072  5.543843  0.141741  0.043693 
 4  0.054382  93.19378  6.351886  0.328809  0.125530 
 5  0.055089  92.69612  6.584283  0.518009  0.201586 
 6  0.055364  92.45712  6.621039  0.670594  0.251249 
 7  0.055466  92.33252  6.612749  0.776682  0.278052 
 8  0.055505  92.26237  6.603895  0.842948  0.290786 
 9  0.055521  92.22138  6.601245  0.881104  0.296270 
 10  0.055528  92.19748  6.602383  0.901702  0.298437 

  
مقادير عددي توابع . پردازيم مي 1العمل تحريك سرانجام در اين قسمت به بررسي توابع عكس

ازاي هر يك واحد افزايش در انحراف معيار خطاي  دهند كه به العمل تحريك نشان مي عكس
مربوط به هر متغير، ديگر در چه  3هر يك از معادالت اتورگرسيو برداري ساختاري 2ساختاري

ايج حاصل از تحليل ، نت10جدول شماره . دهند العمل نشان مي جهتي و چه ميزان از خود عكس
هاي تجاري نشان  دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن را براي وام العمل تحريك شاخص بي توابع عكس

  .دهد مي
دهي  ، اين موضوع است كه در ده دوره آتي، وام10نكته مهم در مورد نتايج جدول شماره 

ابتدا مثبت و  هاي تجاري در برابر يك انحراف معيار افزايش در خطاي ساختاري خود، بانك
ثباتي اقتصاد كالن نيز ابتدا مثبت، اما سپس، تا دوره هشتم  كاهنده است و در پاسخ به شاخص بي

  .منفي و پس از آن مثبت است
                                                                                                                   
1- Impulse Response Functions 
2- Innovation 
3- Structural Vector Auto Regressive 
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ييرات در 
ت زمان به 

  ر متغيرها

  

هاي تجا هي بانك

  حريك

Period 

1  0. 
2  0. 
3  0. 
4  0. 
5  0. 
6  0. 
7  0. 
8  0. 
9  0. 
10  0. 
 

ري نسبت به تغي
تغيرها با گذشت

 تغييرات در ساير

دهي ن بر رفتار وام

العمل تح ع عكس

LA 

.040930  0 

.025215 -0 

.017482 -0 

.011809 -0 

.007554 -0 

.004558 -0 

.002578 -0 

.001343 -0 

.000614  0 

.000211  0 
 

هاي تجار  بانك
طلب است كه مت

تجاري نسبت به 

ثباتي اقتصاد كالن

ل از تحليل توابع

MII 

0.000000
0.009109
0.008420
0.005828
0.003460
0.001767
0.000704
0.000105
0.000189
0.000302

 

دهي  حريك وام
گوياي اين مطل 
 

  

هاي تج هي بانك

ث اثر بي

نتايج حاصل -10 

DK 

 0.000000
 0.000691
 0.001883
 0.002458
 0.002500
 0.002240
 0.001858
 0.001461
 0.001105
 0.000810

 

العمل تح عكس
اين نمودار. هد
 .شوند گرا مي م

د ل تحريك وام

جدول 

LnA 

 0.000000 
 0.000578 
-0.000888 
-0.001499 
-0.001467 
-0.001183 
-0.000861 
-0.000587 
-0.000380 
-0.000236 

 

، تابع ع1 شماره 
ده ها را نشان مي

يگر متمايل و هم

العمل تابع عكس - 

نمودار 
ساير متغيره
سمت يكدي

-1نمودار 
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  گيري بندي و نتيجه جمع -5
خصوص حل مسأله اطالعات  اي در سيستم مالي، به هاي تجاري نقش ويژه از آنجا كه بانك

هاي تجاري براساس همين نقش ويژه  دهي بانك كنند، كانال وام نامتقارن بازارهاي اعتباري ايفا مي
واسطه نظام بانكي به بازارهاي مالي دسترسي  كنندگان به به ترتيبي كه استقراض. شكل گرفته است

هاي بانكي و ديگر منابع مالي وجود ندارد  و از سوي ديگر، هيچ جانشين كاملي بين سپرده يابند مي
  .هاي تجاري است دهي بانك تأكيدي بر اهميت كانال وام ،كه اين خود

هاي تجاري در ايران بررسي شده  دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن بر وام در تحقيق حاضر تأثير بي
هاي آماري  هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، سالنامه استفاده از حساب هاي مورد داده. است
نتايج . استخراج شده است 1353-1388هاي  هاي سري زماني بانك مركزي ايران براي سال و داده

  :دهد كه در چهارچوب روش يوهانسن ـ جوسيليوس نشان مي
به . ي بلندمدت و معكوس داردا ثباتي اقتصاد كالن رابطه هاي تجاري با بي دهي بانك وام - 1

با كاهش ) افزايش(ثباتي اقتصاد كالن  عبارت ديگر، در بلندمدت تغييرات در شاخص بي
دست آمده شدت  براساس ضرايب به. هاي تجاري همراه خواهد بود دهي بانك در وام

ثباتي  درصدي در شاخص بي يكاي كه هر افزايش  گونه تأثيرگذاري قابل توجه است، به
  .كاهد هاي تجاري مي دهي بانك درصد از ميزان وام 4/0اد كالن در بلندمدت، اقتص

از اندازه بانك  پراكسيهاي تجاري كه  معناداري ضريب لگاريتم طبيعي دارايي بانك - 2
اي كه با  گونه هاي تجاري است، به دهي بانك بوده، حاكي از تأثير معنادار آن بر وام

. شود دهي آنها افزوده مي ادار و قابل توجهي بر ميزان وامطور معن ها به افزايش اندازه بانك
تر به دليل كاهش  هاي با اندازه بزرگ طور عموم بانك قبالً نيز توضيح داده شد كه به

  . دهي بيشتر خواهند بود ريسك اعتباري قادر به وام
هاي  كدهي بان چند نسبت سپرده به سرمايه و وام دهد كه هر دست آمده نشان مي نتايج به - 3

مدت  تجاري در بلندمدت داراي ارتباط متقابل نسبت به يكديگر هستند، اما در كوتاه
به بيان ساده، نسبت سپرده به سرمايه . كنند نسبت به خطاي تعادل، خود را تعديل نمي

. گيرد هاي تجاري مؤثر است، اما خود از آنها تأثير نمي دهي بلندمدت بانك چند بر وام هر
  .زاي ضعيف است مدت برون متغير نسبت به ساير متغيرها در كوتاهدر واقع، اين 
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ثباتي اقتصاد كالن براي  العمل تحريك شاخص بي نتايج حاصل از تحليل توابع عكس - 4
دهي  كننده اين موضوع است كه در ده دوره آتي، وام هاي تجاري بيان دهي بانك وام

خطاي ساختاري خود، ابتدا مثبت  هاي تجاري در برابر يك انحراف معيار افزايش در بانك
ثباتي اقتصاد كالن نيز ابتدا مثبت، اما سپس، تا  و كاهنده است و در پاسخ به شاخص بي
هاي  دهي بانك العمل تحريك وام تابع عكس. دوره هشتم منفي و پس از آن مثبت است

با گذشت تجاري نسبت به تغييرات در ساير متغيرها نيز گوياي اين مطلب است كه متغيرها 
  .شوند گرا مي زمان به سمت يكديگر متمايل و هم

ها بايد وضعيت  شود كه بانك دست آمده در تحقيق حاضر نتيجه گرفته مي با توجه به نتايج به
هاي  طور مرتب رصد و دولت و بانك مركزي نيز بايد از سياست ثباتي اقتصاد كالن را به بي

ويژه تورم و نوسان نرخ ارز استفاده  اقتصاد كالن، به ثباتي منظور كاهش بي هدفمند و كنترلي به
دهي و به  هاي تجاري، كاهش وام دهي بانك ثباتي اقتصاد كالن بر وام آور بي كنند، زيرا پيامد زيان

  . گذاري و رشد اقتصادي در بلندمدت است كاهش سرمايه ،تبع آن
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