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در مقالهی حاضر به بررسی اثر تحوالت قیمت ارز بر عرضهی وام بانکها بهعنوان بروز جدیدی از مسیر وامدهی بانکی پرداختهایم .رشد و
تالطم قیمت ارز میتوانند موجب تغییر بازدهی و ریسک اقالم ترازنامهی بانک شده و عرضهی وام را تحت تأثیر قرار دهند .ما با استفاده از
پنل ماهانه از شبکهی بانکی ایران بین سالهای  1۳۸۶تا  1۳۹۷نشان دادهایم رشد قیمت ارز عرضهی وام بانکها را کاهش میدهد؛
بهطوریکه هر  1۰واحد درصد افزایش قیمت ارز در ماه ،رشد وام بانکها را به میزان  ۰.۵واحد درصد کاهش میدهد .بانکها بسته به
میزان نقدشوندگی داراییهایشان ،واکنش متفاوتی نسبت به تغییرات قیمت ارز نشان میدهند؛ بانکهای با نقدشوندگی باالتر در مواجهه
با رشد قیمت ارز عرضهی وام خود را کمتر کاهش میدهند .نتایج همچنین نشان میدهد واکنش انواع وامها به رشد قیمت ارز با یکدیگر
متفاوت بوده و اثر رشد قیمت ارز را در عرضهی وامهای ریالی ،وامهای بخش غیردولتی و وامهای عقود مشارکتی قابل مشاهده است .اما
این اثر در وامهای ارزی ،دولتی و مبادلهای قابل شناسایی نیست.
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 1مقدمه
تحوالت بازارهای مالی میتواند با اثرگذاری بر ترازنامهی بانکها ،میزان عرضهی وام را در اقتصاد تغییر داده و از این طریق
بر بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد .این یکی از مسیرهای انتقال بین بخش مالی و حقیقی است که بهعنوان مسیر وامدهی
شناخته میشود .در مطالعات مرتبط با مسیر وامدهی بازارهای متعددی از جمله بازار پول (کاشیاپ و استین ،)۲۰۰۰ ،بازار
بین بانکی (بالدی و همکاران ،)۲۰۲۰ ،بازار مسکن (چاکرابورتی و همکاران )۲۰1۸ ،و غیره بررسی شدهاند .بازار ارز یکی از
بازارهایی است که طبق اطالعات نویسندگان ،تا به حال در مورد اثر تحوالت آن بر وامدهی بانکها مطالعهای انجام نشده
است .در این تحقیق قصد داریم به این مسئله بپردازیم.
تحوالت بازار ارز از مسیرهای متعدد بر بخشهای مختلف اقتصاد اثر میگذارد .در برخی کشورها ،خصوصاً کشورهای
درحالتوسعه ،تحوالت این بازار اهمیت ویژه دارد و میتواند منشأ تحوالت دیگری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد باشد.
ترازنامهی بانکها یکی از مواردی است که میتواند تحت تأثیر تحوالت قیمت ارز قرار گیرد و در نتیجهی آن ،عرضهی وام
بانکها تغییر کند .بهعبارتدیگر ،تحوالت قیمت ارز عالوه بر اثرات شناختهشدهای که برای اقتصاد به دنبال دارد ،با فعال
کردن مسیر وامدهی بانکها نیز میتواند بخش حقیقی اقتصاد را متأثر کند .فهم ابعاد و جهت این اثرگذاری اهمیت دارد؛
زیرا عدم توجه به آن باعث میشود تحلیلهای ما از ارتباط قیمت ارز و اقتصاد نادقیق باشد.
در مقالهی حاضر قصد داریم اثر تحوالت قیمت ارز بر وامدهی بانکها را بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا
رشد و تالطم قیمت ارز باعث کاهش عرضهی وام بانکها میشود؟ برای پاسخ به این سؤال از پنل نامتوازن دادههای ماهانه
ی بانکهای کل شبکه بانکی ایران در بازهی زمانی سالهای  1۳۸۶تا  1۳۹۷استفاده میکنیم که شامل اطالعات دفتر کل
 1۷تا  ۳۲بانک (پنل نامتوازن) است .اقتصاد ایران به واسطهی تغییرات قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی در بازهی مدنظر
تحوالت ارزی مختلفی را تجربه کرده است .بعضی سالها درآمدهای نفتی قابل توجه و قابل دسترس بوده و قیمت ارز ثبات
نسبی داشته است .در مقابل بعضی سالها رشد و تالطم باالیی را در قیمت ارز شاهد بودهایم .این تحوالت متنوع اثرات
زیادی بر بخشهای مختلف اقتصاد داشته است؛ بخش بانکی ،بهعنوان غالبترین نهاد تأمین مالی ،یک از این بخشها
است که در مطالعهی حاضر میخواهیم به بررسی آن بپردازیم.
تفکیک اثر عرضه و تقاضای وام و شناسایی سمت عرضه از جمله چالشهای ادبیات تجربی است؛ زیرا تحوالت متغیرهای
کالن مانند رشد و تالطم قیمت ارز بهصورت همزمان هر دو سمت عرضه و تقاضای وام را متأثر میکنند .یکی از ایدهها برای
تفکیک این اثرات ،استفاده از ناهمگنی در سمت عرضه (بانکها) است؛ به این معنی که اگر ارتباط بین وامدهی و عامل
بیرونی به ویژگیهای بانک بستگی داشته باشد ،میتوان گفت اثرگذاری از سمت عرضهی وام برقرار است .این روش برای
اولین بار در کاشیاپ و استین ( )۲۰۰۰برای سنجش اثر سیاست پولی بر وامدهی بانکها معرفی و استفاده شده است .ما
نیز به پیروی از این مقاله ،از نقدشوندگی داراییها بهعنوان عامل ناهمگنی بین بانکها استفاده میکنیم .نقدشوندگی یکی
از مهمترین ویژگیهای ترازنامه و از جمله شاخصهای سالمت بانکی است .بهعالوه ،نقدشوندگی داراییها نقش ضربهگیر را
در مقابل تکانههای وارد بر ترازنامه ایفا میکند و میتواند عرضهی وام را از تحوالت کالن اقتصاد مصون نگه دارد .به این
ترتیب انتظار داریم بانکهایی که سطح نقدشوندگی باالتری دارند ،از تحوالت قیمت ارز اثر کمتری بپذیرند .این روش در
مقاالت متعدد دیگری از جمله کاگالیان و خو ( )۲۰1۶و بالدی و همکاران ( )۲۰۲۰نیز برای شناسایی سمت عرضهی وام
استفاده شده است.
در مطالعهی حاضر اثر دو مؤلفه از قیمت ارز یعنی رشد و تالطم قیمت را بر روی رشد وام بانکها بررسی میکنیم .هر
دو مورد با تأثیرگذاری بر بازدهی و ریسک داراییهای بانک ،ترکیب ترازنامه را تغییر میدهد و میتواند موجب تغییر رفتار
بانک در عرضهی وام گردد .انتظار داریم بانکهایی با درجهی نقدشوندگی باالتر ،نسبت به تحوالت قیمت ارز مقاومتر بوده
و اثر کمتری بپذیرند .بررسی این فرضیه را با استفاده از رگرسیون پنل پویا بر روی  ۳۴۰۰مشاهده انجام میدهیم .یکی از
عوامل بالقوهی درونزایی در مدل ما ،ارتباط تحوالت قیمت ارز با انتظارات آحاد اقتصادی و شرایط نااطمینانی اقتصاد
است .رشد قیمت ارز میتواند هم علت و هم معلول انتظارات تورمی باشد؛ بنابراین ممکن است آنچه از مدل به دست می

آوریم ،نشاندهندهی اثر انتظارات تورمی بوده یا توسط آن تقویت شود .تالطم قیمت ارز نیز همزمان میتواند علت و معلول
نااطمینانی در اقتصاد باشد؛ در این مورد نیز ممکن است نتیجهی مدل صرفاً اثر تالطم قیمت ارز را نشان ندهد .برای رفع
درونزایی ناشی از انتظارات ،از شاخصی از رشد غیرمنتظرهی قیمت ارز میسازیم و آن را در تصریح اصلی استفاده میکنیم.
همچنین سعی میکنیم اثر نااطمینانی را با استفاده از شاخص نااطمینانی سیاستی در تصریح اصلی کنترل کنیم.
نتایج نشان میدهد افزایش قیمت ارز اثر منفی و معناداری بر عرضهی وام بانکها دارد؛ بهطوریکه هر  1واحد درصد
افزایش قیمت ارز در هر ماه ،رشد وام را به میزان  ۰.۰۵واحد درصد کاهش میدهد .این اثر منفی برای بانکهایی با نسبت
نقدشوندگی باالتر ضعیفتر است .مقدار اثر مذکور در مقایسه با میانگین و میانهی رشد حقیقی وام (به ترتیب  1.۲۴و ۰.۴۲
درصد) کوچک است ،اما نمیتوان از آن صرفنظر کرد .بهخصوص اینکه اثرگذاری مذکور بهطور خاص در شرایط بحران و
جهش ارزی که رشد قیمت ارز ارقام باالیی تجربه میکند ،اهمیت پیدا میکند ویژه دارد .بهطوریکه اگر متوسط رشد ارز
در دورههای جهش ارزی  1۰درصد باشد ،رشد وام در این بازهها  ۰.۵واحد درصد کاهش مییابد که معادل بیش از  ۴۰درصد
از تغییرات رشد وام است .البته بررسی اثرات غیرخطی با لحاظ جملهی درجه دوم رشد قیمت ارز نشان میدهد در مقادیر
باالی رشد ارز ،کاهش رشد وام با شدت بیشتری اتفاق میافتد.
با دستهبندی انواع وامها مشخص میشود رشد قیمت ارز بر عرضهی وامهای ارزی ،وامهای بخش دولتی و عقود
مبادلهای اثر معناداری ندارد یا حداقل نمیتوان اثر سمت عرضه را از طریق مدل ما شناسایی نمود .اما در وامهای ریالی،
وامهای بخش غیردولتی و وامهای عقود مشارکتی اثر منفی و معنیدار رشد قیمت ارز بر وامدهی دیده میشود .این نتیجه
نشان میدهد نمیتوان وام بانکها را همگن فرض کرد و واکنش انواع وامها نسبت به تحوالت بیرونی بانک متفاوت است.
درک این موضوع میتواند به تدقیق نحوه اثرگذاری مسیر اعتبار بر بخش حقیقی کمک کند.
پژوهش حاضر نسبت به مطالعات گذشته چند نوآوری دارد .اول اینکه بر اساس اطالعات نویسندگان ،ما برای اولین بار
مسیر جدیدی از اثرگذاری تحوالت قیمت ارز بر بخش حقیقی اقتصاد ،یعنی مسیر وامدهی بانکی را بررسی کردهایم .این
مسئله بهصورت توأم با ادبیات مسیرهای انتقال بین بخش مالی و حقیقی و ادبیات اثرگذاری قیمت ارز بر اقتصاد مرتبط
است .در ادبیات مسیرهای انتقال ،نقش تحوالت ارزی عمدتاً از طریق تأثیراتی که بر تراز پرداختها و رقابتپذیری اقتصاد
دارد ،دیده میشود .نتایج مقالهی حاضر مسیر دیگری را نیز معرفی میکند که در صورتبندی مسیرهای انتقال به آن توجه
نمیشود .از طرف دیگر ،اثرگذاری قیمت ارز از طریق عرضهی وام بانکها سازوکار جدیدی است که با توجه به توسعه فعالیت
بانکها در سطوح بینالمللی و تحوالت ارزی اخیر کشورها باید در تحلیل اثر تحوالت ارزی به آن توجه شود.
دوم اینکه ما بر اهمیت توجه به بازدهی تعدیلشده با ریسک داراییها و ارتباط آن با ترکیب داراییهای بانک تأکید
کردهایم که میتواند یکی از عوامل تحوالت وامدهی باشد .در مطالعات مرتبط با مسیرهای انتقال بین بخش مالی و حقیقی
(نظیر کاشیاپ و استین ( ،)۲۰۰۰کیشان و همکاران ( )۲۰۰۰و بوئکس و همکاران ( ،))۲۰۲۰توجه اصلی بر تحوالت مؤثر
بر سمت منابع بانکها بوده است .در مطالعات دیگری نظیر چاکرابورتی و همکاران ( ،)۲۰1۸بوردو و همکاران ( )۲۰1۶و
کاگالیان و خو ( )۲۰1۶تغییر ترکیب سمت داراییها بررسی شده است؛ اما این مقاالت فقط بر یکی از دو عامل بازده یا
ریسک تأکید داشتهاند .در این مقاله ،با توجه به منشأ مشترک ،هر دو عامل را بهصورت توأم در نظر گرفتهایم.
سوم اینکه ما اثرگذاری تحوالت ارزی را بر دستهبندیهای مختلف وام بررسی کردهایم و نشان دادهایم انواع وامهای
بانکی حساسیت متفاوتی نسبت به تحوالت مذکور دارند .در مطالعات تجربی مسیرهای انتقال معموالً به این مسئله توجه
نمیشود و وام بانکها همگن فرض میشود .متفاوت بودن واکنش انواع وامها به تحوالت بیرونی نکتهای است که باید در
سیاستگذاری به آن توجه شود؛ زیرا ممکن است تصمیمات سیاستگذار سیاستهای احتیاطی ترکیب وامدهی بانکها را
در جهت خاصی تغییر دهد .درصورتیکه این نکته در تصمیمگیریها لحاظ شود ،جهتدهی فعاالنه به وامهای بانکی
امکانپذیر خواهد بود.
نتایج بهدستآمده برای تعاریف مختلف رشد قیمت ارز ،و رشد وام بانکها و شیوه تخمین پایدار است .همچنین ما در
این تحقیق عالوه بر دادههای سطح بانک ،از دادههای سطح گروه بانکی نیز استفاده کردهایم که از منبع متفاوتی تهیه شده
۳

است .این دادهها نیز نتایج ما را تائید میکنند .تعریفهای مختلف از شاخصهای سالمت بانکی و متغیرهای اقتصاد کالن
و همچنین تغییر نمونهی مشاهده از نظر بازه زمانی و شمول بانکها نیز اثر قابل توجهی بر نتیجهی مذکور ندارد .تصریح
آرالنو-باند که اثرات درونزایی ناشی از وقفهی متغیر وابسته را کنترل میکند ،به علت طوالنی بودن بازهی زمانی دادهها
( ،)T=135کارایی نتایج را کاهش میدهد؛ اما در مقدار ضرایب تأثیر قابل توجهی نشان نمیدهد.
این پژوهش در  ۶بخش نوشته شده است؛ در بخش  ۲دادهها و اطالعات مورد استفاده در پژوهش را معرفی میکنیم.
در بخش  ۳روش پژوهش و تصریح اصلی را ارائه کرده و مالحظات مربوط به شناسایی سمت عرضهی تسهیالت را بررسی
میکنیم .در بخش  ۴نتایج مدلها ارائه شده و با جزئیات تشریح میشود .بخش  ۵به آزمونهای پایداری اختصاص دارد و
بخش  ۶جمعبندی مباحث است.

 2دادهها
در این تحقیق از اطالعات دفتر کل بانکها در دو سطح بانک و گروه بانکی بهعنوان دادهی اصلی استفاده میشود .این
دادهها شامل مجموعهی بیش از  ۴۵۰حساب دفتر کل برای  ۳۳بانک و موسسه اعتباری رسمی است که توسط بانک مرکزی
ایران بهصورت ماهانه جمعآوری میشود .این مجموعه داده بازه زمانی  1۳۸۶:۰1تا  1۳۹۷:۰۳را به شکل پنل نامتوازن در
بر میگیرد .از آنجا که در مدلسازی به اقالم ترازنامهای بانکها احتیاج داریم ،حسابهای دفتر کل را با توجه به طبقهبندی
مناسب به متغیرهای ترازنامهای تبدیل میکنیم.
متغیر وابسته در تصریح اصلی ،تغییر ماهانهی لگاریتم وام حقیقی است .منظور از وام ،مجموع تمام وامهای جاری و
غیرجاری ،ریالی و ارزی ،دولتی و غیردولتی در تمام عقود اسالمی است که با شاخص قیمت مصرفکننده حقیقی میشود.
در ادامه اثر تحوالت ارزی بر هر یک از این دستهبندیهای وام را نیز بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همچنین آزمونهای پایداری بر روی سایر شکلهای تابعی از جمله تغییر لگاریتم وام اسمی و رشد ساالنهی وام (اسمی و
حقیقی) انجام خواهد شد.
1
در جدول  1خالصهی آماری متغیرهای سطح بانک آمده است  .با تقریب مرتبهی اول میتوان گفت تغییر لگاریتم یک
متغیر با رشد آن برابر است .به این ترتیب در دادههای بانکها ،متوسط رشد اسمی ماهانهی وام بانکی حدوداً  ۲.۶درصد
بوده است .در بازهی زمانی مورد بررسی ،عالوه بر رشد قابل توجه بانکهای خصوصی ،تعدادی بانک نیز تأسیس شدهاند و
همین امر بر میانگین رشد وامدهی اثر داشته است .در مورد رشد ساالنهی وام نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود .نسبت
دارایی نقد یکی از مهمترین متغیرهای این پژوهش است و برای شناسایی به کار میرود .بهطور متوسط  ۳.۳درصد از ترازنامه
ی شبکهی بانکی را داراییهای نقد تشکیل میدهد .انحراف معیار باالی این متغیر به علت پراکندگی بین بانکها و عمدتاً
ناشی از بانکهای خصوصی است.
قیمت ارز مهمترین متغیر اقتصاد کالن مورد بررسی در این تحقیق است که به علت اهمیت و رواج دالر آمریکا ،از
دادههای قیمت این ارز در بازار آزاد استفاده میکنیم .این دادهها بهصورت روزانه در دسترس بوده و از منابع مختلفی
گردآوری شده است .با توجه به اینکه سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل تواتر ماهانه دارند ،در اغلب محاسبات میانگین
(ساده) قیمت دالر در هر ماه را به کار میبریم.

 1جزئیات تعریف هر یک از این متغیرها را در پیوست ب میتوان مشاهده کرد.

دو ویژگی رشد و تالطم قیمت ارز در این مطالعه مورد توجه است .برای رشد قیمت ارز بهعنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد
کالن میتوانیم دو مؤلفهی قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی در نظر بگیریم؛ مؤلفهی قابل پیشبینی با توجه به وضعیت
سایر متغیرهای اقتصاد کالن در گذشته تعیین میشود و مؤلفهی غیرقابل پیشبینی به علت تکانههای ناگهانی و همچنین
انتظارات آینده شکل میگیرد .مؤلفهی قابل پیشبینی ،رفتار آحاد اقتصادی از جمله بانکها را از قبل تغییر داده و در زمان
حال تأثیر قابلتوجهی بر متغیرها ،مخصوصاً متغیرها انبارهای ندارد .اما مؤلفهی غیرمنتظرهی قیمت ارز باعث تغییر رفتار
فعلی و آتی آحاد اقتصادی خواهد بود .در این تحقیق تمرکز اصلی را بر روی مؤلفهی غیرمنتظرهی قیمت ارز قرار میدهیم و
اثر این مؤلفه را بر عرضهی وام بانکی بررسی میکنیم .برای ساخت شاخصی که مقدار غیرمنتظرهی قیمت ارز را نشان دهد،
از مدل خودرگرسیون برداری 1استفاده میکنیم و از باقیماندهی معادلهی قیمت ارز بهعنوان شاخص تغییر غیرمنتظرهی ارز
بهره میبریم .۲این شاخص را که با  نشان میدهیم ،در تصریح اصلی به کار خواهیم برد؛ در آزمونهای پایداری،
شاخصهای دیگری از تغییرات قیمت ارز ،از جمله رشد حقیقی ماهانه و همچنین رشد ساالنهی اسمی و حقیقی قیمت ارز
را نیز بررسی میکنیم .برای تالطم قیمت ارز از انحراف معیار نرخهای رشد روزانهی قیمت در پنجرهی یکماهه استفاده
شده است .از ضریب تغییرات قیمت ارز در پنجرهی یک ماهه نیز برای آزمون پایداری بهره بردهایم.
سایر دادههای اقتصاد کالن را از منابع مختلفی جمعآوری کردهایم که در پیوست ب توضیحاتی به همراه خالصهی آماری
دادهها ارائه شده است.

 3راهبرد شناسایی
رشد قیمت ارز از سازوکارهای مختلفی هر دو سمت عرضه و تقاضای وام را متأثر میکند .هدف ما در مقالهی حاضر این
است که اثر رشد ارز بر عرضهی وام را نشان دهیم .شناسایی سمت عرضه از مهمترین چالشهای بررسی تجربی مسیر
)Vector Auto-Regression (VAR

 ۲جزئیات نحوهی محاسبهی شاخص در پیوست ب آمده است.

۵

1

وامدهی بانکی است .یکی از راهکارهای متداول برای حل این چالش ،استفاده از تفاوتهای موجود در سمت عرضه و نشان
دادن تفاوت رفتار بانکهای مختلف است .به این معنا که اگر ارتباط بین وامدهی و عامل بیرونی (تکانهی سیاست پولی،
تحوالت ارزی و غیره) به ویژگیهای بانک بستگی داشته باشد ،میتوان ادعا کرد اثرگذاری از سمت عرضهی وام برقرار است.
از جمله مهمترین تفاوتهای بین بانکها که در شناسایی مسیر وامدهی کاربرد وسیع دارد ،سالمت ترازنامهی بانکها
است .عوامل بیرونی میتوانند تأثیر بیشتری بر فعالیت وامدهی بانکهای با ترازنامهی ضعیف داشته باشند .بنابراین اگر
مشاهده کنیم بانکهای ضعیفتر اثر شدیدتری از تحوالت ارزی پذیرفتهاند ،میتوان گفت مسیر وامدهی فعال است.
مقالهی مهم کاشیاپ و استین ( )۲۰۰۰اهمیت ويژگیهای ترازنامهی بانکها را در حساسیت مسیر وامدهی بررسی کرده
و نشان داده است .فرضیهی مورد مطالعه در این مقاله را میتوان در عبارت زیر خالصه کرد:

که در آن  Lمعیاری از کیفیت ترازنامه و  Mشاخصی از سیاست پولی (مقدار بزرگتر معادل سیاست انبساطی) است .با
نگاه به مشتق مقطعی نسبت به  Bکه میزان محدودیت وامدهی بانکهای «ضعیفتر» را نشان میدهد ،معنای رابطهی
مذکور آن است که در دورههای انقباض سیاست پولی ،مقدار این مشتق بزرگتر خواهد بود .همچنین مشتق سری زمانی
نسبت به  Mکه حساسیت وامدهی هر بانک به سیاست پولی را نشان میدهد ،طبق رابطهی قبل برای بانکهای ضعیفتر
بزرگتر است .هر دو نگاه این فرضیه را مطرح میکند که بانکهای با ترازنامهی ضعیفتر در مواجهه با سیاست پولی انقباضی
وامدهی خود را بیشتر کاهش میدهند.
در این تحقیق از درجهی نقدشوندگی داراییها بهعنوان یکی از ویژگیهای مهم ترازنامه و از جمله شاخصهای سالمت
بانکی ،برای شناسایی سمت عرضه استفاده میکنیم .بانکهایی با داراییهای نقدشوندهتر ،ضربهگیر بزرگتری در مقابل
تکانههای وارد بر ترازنامه دارند و میتوان انتظار داشت رشد قیمت ارز اثر کمتری بر فعالیت وامدهی آنها بگذارد .1در این
روش ما بهطور ضمنی فرض میکنیم که تقاضای وام برای هر بانک تابعیتی از وضعیت نقدشوندگی آن بانک ندارد.
عالوه بر نقش ضربهگیری ،نقدشوندگی داراییها بهعنوان یکی از شاخصهای سالمت بانکی نیز مطرح است؛ یعنی بانکهایی
که ترازنامهی نقدشوندهتر دارند ،سالمتر ارزیابی میشوند .انتظار میرود تصمیمگیری بانکها در مواجهه با رویدادهای
بیرونی بسته به درجهی سالمت آنها متفاوت باشد .بنابراین درصورتیکه میزان اثرگذاری تحوالت قیمت ارز بر رشد وامدهی
بانکها به نقدشوندگی ترازنامه بستگی داشته باشد ،میتوان گفت اثرگذاری مذکور از سمت عرضهی وام برقرار شده است.

 ۴تصریح اصلی
برای بررسی اثر رشد قیمت ارز بر عرضهی وام بانکها از مدل رگرسیون پنل پویای زیر استفاده میکنیم:

در این رابطه  Lتغییر لگاریتم وام حقیقی برای بانک  iدر زمان  tاست؛ مدل پنل پویا است ،بنابراین وقفهی اول این
متغیر در سمت راست نیز میآید  .تغییر لگاریتم قیمت غیرمنتظرهی ارز است که با یک وقفه در مدل میآیدLiqRatio .
نسبت دارایی نقد بانک است که بهصورت حاصلضربی با شاخص رشد ارز ،تفاوت حساسیت وامدهی بانکهای مختلف را
 1اثر نرخ ارز بر نقدشوندگی داراییهای بانکها را در یک مدل پنل پویا بر روی دادههای تحقیق مورد بررسی قرار دادهایم .نتیجه حاکی از اثر منفی
ضعیف رشد قیمت ارز بر نقدشوندگی داراییها است.

میسنجد؛ انتظار داریم در صورت اثرگذاری قیمت ارز بر سمت عرضهی وام ،میزان این اثرگذاری به ویژگیهای بانک از جمله
نقدشوندگی داراییها بستگی داشته باشد.
بردار  Bشامل متغیرهای سطح بانک میشود که عبارتاند از نسبت دارایی نقد ،نسبت سرمایه ،نسبت مطالبات
غیرجاری ،موقعیت ارزی ،اندازه بانک ،سود حقیقی وام و شاخص تحریم بانک .بهجز دو متغیر آخر ،بقیهی متغیرها که
ویژگیهای ترازنامه بانک را نشان میدهند با یک وقفه وارد مدل میشوند .برای مهار شرایط اقتصاد کالن ابتدا بدون قرار
دادن متغیرهای مربوطه ،فقط از متغیر مجازی زمان به شکل سال-فصل استفاده میکنیم که تمام تغییرات مختص زمان
را میگیرد .سپس این متغیر را برداشته و متغیرهای سطح کالن را اضافه میکنیم Macro .مجموعهی متغیرهای اقتصاد
کالن است؛ شامل متغیرهای کنترل تقاضا و عرضهی وام (رشد تولید ،نسبت تراز عملیاتی بودجه ،رشد پایه پولی) و
متغیرهای کنترل تحریم و نااطمینانی (شاخصهای نااطمینانی سیاستی).
طبق سازوکارهایی که ذکر شد ،در رابطهی باال انتظار میرود ضریب بتا منفی و معنادار و ضریب دلتا مثبت و معنادار به
دست آید.
با وجود اینکه سعی شده درونزاییهای محتمل ،با اضافه کردن ویژگیهای بانکها و متغیرهای سطح اقتصاد کالن و
همچنین اجرای مدل پنل پویا با اثرات ثابت بانک مهار شوند ،کماکان تعدادی سازوکار بالقوهی درونزایی قابل طرح است.
مهمترین مسئله بحث انتظارات آحاد اقتصادی از آینده است که تصمیم تقاضا و عرضهی تسهیالت را متأثر میکند .به عبارتی
ممکن است آنچه ما از اثر نرخ ارز بر عرضهی وام به دست میآوریم صرفاً انعکاسی از اثر انتظارات و نااطمینانیها در اقتصاد
باشد .ما در اینجا با آوردن شاخص نااطمینانی سیاستی و تعارضات سیاسی سعی کردهایم بخشی از این اثرات را مهار کنیم.
در شکل زیر ارتباط بین شاخص نااطمینانی سیاستی با شاخص تغییر غیرمنتظرهی ارز و همچنین رشد حقیقی وام آمده
است .مطابق انتظار ،شاخص نااطمینانی با رشد نرخ ارز رابطهی مثبت و با رشد وام رابطهی منفی دارد.

در بخش بعد ابتدا نتایج تصریح اصلی یعنی اثر افزایش قیمت ارز بر وامدهی بانکها ارائه میشود .سپس تغییر قیمت در
کنار تالطم قیمت ارز بررسی شده و مقایسه میشود .واکنش انواع وامها در مقابل افزایش قیمت ارز و همچنین اثر متقابل
ویژگیهای مختلف ترازنامهی بانک در ادامه میآید .در نهایت پایداری نتایج تحت آزمونهای متعددی بررسی و نمایش داده
میشود.

 ۵نتایج
نتایج تصریح اصلی برای کل بازه زمانی و همهی بانکها (پنل نامتوازن) در جدول  ۲آمده است .در تمام ستونها اثر متقابل
بین شاخص تغییر برونزای ارز و نسبت دارایی نقد بانک لحاظ شده؛ همچنین اثر ثابت بانک کنترل شده و مدل پنل پویا

۷

اجرا شده است .به علت مستقل بودن فعالیت وامدهی بانکها از یکدیگر ،انتظار داریم جمالت خطای روابط در سطح بانک
استقالل داشته باشند؛ لذا خوشهبندی این جمالت را در سطح بانک انجام میدهیم.
در ستون اول فقط نسبت دارایی نقد بانک کنترل میشود .در ستون دوم متغیرهای سطح بانک و اثر ثابت فصل اضافه
میشود تا فقط بر اثر تغییرات درون فصلی رشد ارز روی وامدهی تمرکز کنیم .در ستون سوم که تصریح اصلی نیز هست،
تمام متغیرها به همراه اثر ثابت سال کنترل میشوند .در ستون چهارم روش متغیر ابزاری به کار رفته است؛ به این ترتیب
که میانگین نسبت دارایی نقد سایر بانکها در هر ماه بهعنوان متغیر ابزاری برای نسبت دارایی نقد هر بانک لحاظ شده
است .بنابراین درونزایی ناشی از پیشبینی قبلی بانکها در رابطه با رشد آتی قیمت ارز و افزایش متناسب داراییهای نقد
در ترازنامه ،کاهش مییابد .در ستون پنجم مدل آرالنو و باند 1برای تخفیف درونزایی پنل پویا انجام شده است.۲
همهی ستونها وجود رابطهی منفی و معنادار بین تغییر قیمت ارز و تغییر وامدهی را نشان میدهند .همچنین اثر
متقابل بین رشد ارز و نسبت دارایی نقد مثبت و معنیدار است .بر اساس این نتیجه ،رابطهی منفی بین رشد ارز و وامدهی
برای بانکهایی با ترازنامهی نقدشوندهتر ضعیفتر است؛ یعنی هرچه وزن داراییهای نقد در ترازنامهی بانک بیشتر باشد،
اثر منفی رشد ارز بر وامدهی کوچکتر خواهد بود ،چون داراییهای نقد میتوانند نقش ضربهگیر را در مقابل تکانههای
بیرونی داشته باشند و وامدهی را از اتفاقات غیرمنتظره مصون نگهدارند .از آنجا که میانگین متغیر نسبت دارایی نقد کمتر
از  ۴درصد است ،اثر نهایی تغییر غیرمنتظرهی ارز بر وامدهی منفی ارزیابی میشود؛ بهطوریکه هر  1درصد رشد قیمت ارز
نسبت به ماه قبل ،رشد حقیقی وام را برای یک بانک متوسط (با نسبت دارایی نقد معادل  ۴درصد) حدود  ۰.۰۵درصد
کاهش میدهد .میانگین رشد حقیقی ماهانهی وام بانکی در بازهی مورد بررسی تقریباً  1.۲درصد بوده است ،بنابراین رشد
قیمت ارز در شرایط عادی اثر کوچکی بر رشد وام دارد .اما در مواقعی که بازار ارز متالطم بوده و رشد قیمت باال است ،این
اثر قابل توجه میشود .بهطوریکه اگر متوسط رشد ارز در دورههای جهش ارزی  ۵درصد باشد ،رشد وام در این بازهها ۰.۲۵
واحد درصد کاهش مییابد که معادل بیش از  ۲۰درصد از تغییرات رشد وام است.
شاخص تالطم قیمت ارز همبستگی باالیی با رشد قیمت ارز و همچنین شاخص تغییر غیرمنتظرهی ارز دارد .بهعالوه از
آنجا که خود تالطم قیمت نمایندهای از ریسکهای اقتصاد کالن محسوب میشود ،ممکن است بر وامدهی اثر داشته باشد.
بنابراین عدم کنترل این متغیر میتواند در تخمین ضریب متغیر رشد قیمت ارز تورش ایجاد کند .با این حال نتایج نشان می
دهد تالطم قیمت ارز اهمیت چندانی در رشد وام ندارد.
رشد و تالطم قیمت ارز هر دو میتوانند علت و نشانهای از نااطمینانی در سطح اقتصاد باشند .این نااطمینانی هر دو
سمت عرضه و تقاضای وام را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ممکن است نتیجهی مدل صرف ًا نشاندهندهی رابطهی بین
نااطمینانی و عرضهی وام باشد و ارتباطی به تحوالت نرخ ارز نداشته باشد .برای کنترل این درونزایی دو شاخص نااطمینانی
سیاستی و تعارض سیاسی را در تصریح آوردهایم .همانطور که مشخص است ،هر دو شاخص رابطهی معناداری را نشان می
دهند .عالمت شاخص نااطمینانی سیاستی مطابق انتظار منفی به دست آمده است؛ یعنی رشد وام در شرایط نااطمینانی
کاهش مییابد .اما عالمت مثبت شاخص تعارض سیاسی خالف انتظار است.
تحوالت قیمت ارز از سازوکارهای مختلفی میتواند بر ترازنامهی بانکها و در نتیجه عرضهی وام تأثیر داشته باشد.
بعضی از این سازوکارها که بهصورت بالقوه اهمیت دارند ،عبارتاند از:

 1سورستر و تروگنان ( )1۹۸۵نشان دادهاند تورش ناشی از درونزایی مدل پنل پویا با بزرگ شدن طول پنل ( )Tکاهش مییابد .همچنین اصوالً مدل
آرالنو و باند برای مقادیر  Nبزرگ و  Tکوچک استفاده میشود .از آنجا که طول پنل ما بزرگ است ( ،)T=147مالحظات درونزایی پنل پویا
قابلچشمپوشی هستند .به همین علت تصریح اصلی را مدل اثرات ثابت در نظر گرفتهایم.
 ۲در مدل آرالنو-باند وقفهی دوم متغیر وابسته بهعنوان متغیر ابزاری به کار رفته است .آزمون آرالنو-باند فرضیهی صفر عدم وجود خودهمبستگی
جمالت خطا را برای مرتبهی اول رد میکند ،اما فرضیهی صفر برای مرتبهی دوم رد نمیشود .بنابراین با مشکل همبستگی سریالی بین جمالت خطا
مواجه نیستیم .همچنین آزمون بیشبرازش هنسن نشان میدهد متغیرهای ابزاری مورد استفاده در تصریح مناسب هستند.







در شرایطی که نرخ رشد ارز باال است ،بنگاهها با مشکالتی نظیر بازپرداخت بدهی ارزی یا ریسک زنجیره تأمین مواجه
میشوند .در نتیجه ریسک نکول افزایش و بازدهی تعدیلشده با ریسک وامدهی برای بانکها کاهش مییابد .همچنین
به دلیل نااطمینانی ناشی از تالطم قیمت ارز ،ریسک فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته و بازده موثر وامدهی کاهش
مییابد .در هر دو مورد ارتباط منفی بین رشد قیمت ارز و وامدهی بانکی قابل تصور است .بالدی و همکاران (،)۲۰۲۰
چاکرابورتی و همکاران ( )۲۰1۸و کاگالیان و خو ( )۲۰1۶بازدهی تعدیلشده با ریسک را در کاهش عرضه وام بانکی
نشان دادهاند.
رشد قیمت ارز بهعنوان یکی از پیشرانها و یکی از نشانههای افزایش انتظارات تورمی میتواند آغازگر رشد قیمت در
سایر بازارها باشد .لذا بازدهی نسبی داراییهای غیروام نسبت به وامدهی افزایش پیدا میکند .در نتیجه ممکن است
بانک وامدهی خود را کاهش داده و سهم سایر داراییها را از ترازنامه افزایش دهد .در این راستا چاکرابورتی و همکاران
( )۲۰1۸تغییر ترکیب وامدهی بانکهای آمریکا از وام شرکتی به وام رهنی را در مواجهه با رونق بازار مسکن نشان
دادهاند.
رشد باالی قیمت ارز معموالً با تالطم در بازار ارز و سایر بازارها همراه است .در این وضعیت نااطمینانی و ریسک اقتصاد
زیاد بوده و وزن ریسک داراییهای بانکها افزایش مییابد .با توجه به لزوم حفظ کفایت سرمایه ،بانک ناچار به کاهش
اندازه ترازنامه و کاهش تسهیالتدهی میشود .هوول ( )۲۰۰۲در یک مدل نظری و کیشان و همکاران ( )۲۰۰۰با
استفاده از مدل تجربی اثر کاهش سرمایهی بانک در حضور قواعد کفایت سرمایه را بررسی کرده و نشان دادهاند کاهش
نسبت سرمایهی بانک باعث میشود وامدهی تقلیل یابد.

 ۶رشد و تالطم قیمت ارز
رشد و تالطم قیمت ارز همبستگی باالیی دارند؛ به عبارت دیگر ،در دورههایی که رشد قیمت باال است ،بازار ارز متالطم
بوده و قیمت تغییرات زیادی را تجربه میکند .در تصریح اصلی متغیر تالطم قیمت ارز را کنترل کرده بودیم ،اما با توجه به
روش شناسایی مدل ،ممکن است ارتباطی که بین تغییر قیمت ارز و عرضهی وام مشاهده میکنیم در واقع ارتباط بین
تالطم و عرضهی وام باشد.
در جدول  ۳این مسئله بررسی شده است .در تمام ستونها مدل پنل پویا با لحاظ همهی متغیرهای کنترلی و با
خوشهبندی جمالت خطا در سطح بانک اجرا شده است .ستون اول معادل ستون سوم جدول  ۲است .در ستون دوم متغیر
توضیحی اصلی شاخص تالطم ارزی است و در ستون سوم هر دو متغیر ارزی و اثر متقابل آنها با نسبت دارایی نقد بانک
آمده است .نتیجه نشان میدهد تالطم قیمت ارز اثر منفی و معنیداری بر عرضهی وام بانکها دارد .اثر متقابل تالطم ارزی
با نسبت نقدینگی در ستون دوم معنیدار است؛ با توجه به اینکه متوسط نسبت نقدینگی در بازه زمانی مورد بررسی حدود ۴
درصد است ،اثر نهایی تالطم ارزی بر رشد وام نزدیک به صفر به دست میآید .همچنین معنیداری اثر متقابل در ستون
سوم ضعیف میشود .با توجه به پایداری کم شواهد ،نمیتوان در مورد اثر تالطم ارزی بر سمت عرضهی وام بانکها با
قطعیت سخن گفت.

۹

 ۷دستهبندیهای مختلف وام
انواع وامهای بانکی به دلیل بازده و ریسک متفاوتی که دارند ،ممکن است واکنشهای مختلفی نسبت به عوامل بیرونی
داشته باشند .بنابراین دستهبندیهای مختلف وام و بررسی اثر رشد قیمت ارز بر آنها میتواند اطالعات مفیدی دربارهی
نحوهی تصمیمگیری بانکها در عرضهی اعتبارات داشته باشد.
در جدول  ۴نتایج رگرسیون برای دستهبندیهای مختلف وام آمده است .در تمام ستونها تصریح اصلی با لحاظ همهی
متغیرهای کنترلی و با خوشهبندی جمالت خطا در سطح بانک بر روی دادههای بانکها در کل بازه زمانی اجرا شده است.
ستون  1مشابه ستون  ۳جدول  ۲است و در سایر ستونها متغیر وابسته تغییر میکند .ستون  ۲فقط وامهای ریالی ،ستون
 ۳فقط وامهای ارزی ،ستون  ۴وامهای بخش دولتی ،ستون  ۵وامهای بخش غیردولتی و در نهایت ستون  ۶فقط وامهای
جاری را بهعنوان متغیر وابسته بررسی میکند .در همهی ستونها از اثر متقابل نقدشوندگی داراییها برای شناسایی سمت
عرضهی وام استفاده شده است.
مالحظه میشود افزایش غیرمنتظرهی قیمت ارز بر روی وامهای ریالی اثر منفی گذاشته و بر وامهای ارزی اثر معنیداری
نداشته است .مقدار قدرمطلق ضریب برای وامهای ریالی بزرگتر از کل وامها است که نشاندهندهی واکنش شدیدتر این
دسته از وامها است .همچنین اثر افزایش قیمت ارز بر وامهای بخش دولتی مشخص نیست؛ در عوض این اثر بر روی
وامهای بخش غیردولتی منفی و معنادار ارزیابی میشود و اثر شدیدتری دارد .محدود کردن متغیر وابسته به وامهای جاری
نشان میدهد اثر افزایش قیمت ارز بر این طبقه از وامها بیش از دو برابر کل وامها است.
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تفکیک وامها بر اساس عقود اسالمی به دو دستهی عقود مبادلهای و مشارکتی در ستونهای  ۷و  ۸نشان میدهد اثر
رشد غیرمنتظرهی قیمت ارز بر هر دو دسته منفی و معنادار است؛ اما فقط در عقود مشارکتی اثر مذکور را میتوان به سمت
عرضهی وام نسبت داد .نرخ سود عقود مشارکتی برخالف عقود مبادلهای ثابت نبوده و بنابراین بخشی از ریسک سودآوری
فعالیتهای وامگیرندگان را بانک تحمل میکند .بنابراین میتوان کاهش بازدهی تعدیلشده با ریسک وامهای مشارکتی در
اثر رشد قیمت ارز را عامل کاهش عرضهی این نوع وامها دانست .اما به علت معنیدار نشدن ضریب اثر متقابل برای وامهای
مبادلهای ،شواهد کافی برای اطمینان از اینکه رابطهی علی برای این بانکها از سمت عرضه برقرار است ،در دست نداریم.

 ۸آزمونهای پایداری
نتایج به دست آمده در جدول  ۲از جهات مختلفی پایدار هستند .دادههای مورد استفاده در جدول  ۲و همچنین جدولهای
بعدی همگی دادههای دفتر کل بانکها و با تواتر ماهانه بودهاند .در جدول  ۶پیوست آ تصریح اصلی بر روی دادههای فصلی
شده و همچنین دادههای ماهانه و فصلی گروههای بانکی اجرا شده است .بهجز ستون چهارم ،در سایر ستونها ضرایب
متغیرهای مدنظر یعنی شاخص تغییر غیرمنتظرهی ارز و اثر متقابل آن با نسبت دارایی نقد معنیدار هستند و عالمت مورد
انتظار را دارند.
تغییر تعریف متغیر وابسته و متغیر رشد ارز نیز پایداری نتایج را از بین نمیبرد .در جدول  ۷در هر ستون تعاریف متفاوتی
برای دو متغیر مذکور استفاده شده است .ستون اول تصریح اصلی را نشان میدهد که در آن تغییر لگاریتم وام حقیقی (یا با
تقریب مرتبهی اول رشد ماهانهی وام حقیقی) متغیر وابسته و تغییر غیرمنتظرهی ارز متغیر توضیحی اصلی است .در ستون
دوم تعریف متغیر رشد ارز تغییر میکند .در ستون سوم هر دو متغیر بهصورت اسمی وارد میشوند و در عوض تورم ماهانه
کنترل میشود .در ستونهای چهارم و پنجم رشدهای ساالنهی حقیقی و اسمی متغیرها به کار میروند .در تمام موارد
ضریب متغیر رشد ارز و اثر متقابل از نظر عالمت و معنیداری پایدار باقی میمانند.
با توجه به این بررسیها میتوان گفت شواهد پایداری مبنی بر اثر منفی رشد قیمت ارز بر روی عرضهی وام بانکها وجود
دارد و فرضیهای که در بخش  ۴مطرح کردیم تائید میشود .بنابراین مسیر دیگری از ارتباط بین بخش مالی و بخش حقیقی
اقتصاد که از اثرگذاری رشد قیمت ارز بر رشد وام بانکی ناشی میشود ،شناسایی کردهایم .این مسیر میتواند بهعنوان عامل
توضیحدهندهی چرخههای تجاری و اعتباری نیز مطرح شود .همچنین اهمیت نقدشوندگی ترازنامهی بانکها در کاهش
اثرات منفی رشد قیمت ارز نکتهی مهم دیگری است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد .بر این اساس تقویت
الزامات نقدشوندگی که در سند بازل  ۳نیز بر آن تأکید ویژه شده است ،بهعنوان یک سیاست احتیاطی در شبکه بانکی
پیشنهاد میشود.

1۳

 ۹جمعبندی
در این تحقیق اثر تحوالت ارزی را از دو جنبهی رشد و تالطم قیمت ارز بر عرضهی وام بانکهای ایران بررسی کردیم و نشان
دادیم رشد قیمت ارز اثر منفی و معناداری بر عرضهی وام دارد .این نتیجه مسیر جدیدی از اثرگذاری تحوالت بخش مالی بر
بخش حقیقی اقتصاد را معرفی میکند و بهعنوان یکی از عوامل توضیحدهندهی چرخههای اعتباری تجاری در اقتصاد قابل
طرح است.
از آنجا که تسهیالت بانکی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی در اغلب اقتصادهای دنیا است ،شناسایی عوامل اثرگذار
بر آن اهمیت ویژه دارد .تحوالت قیمت ارز یکی از این عوامل است که مطالعات گذشته توجه کافی به آنها نداشتهاند .این
تحوالت بهعنوان تکانههایی از بخش مالی اقتصاد ،میتوانند عالوه بر اثرات متعدد دیگری که بر اقتصاد دارند ،از طریق تغییر
تصمیم بانکها برای عرضهی وام ،بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند .در کشورهایی با سطح پایین توسعهیافتگی
بازارهای مالی و همچنین کشورهایی با نظام نرخ ارز ثابت ،تحوالت ارزی میتواند شدت بیشتری داشته و در نتیجه اثر قابل
توجهی بر وامدهی بانکها داشته باشد .عالوه بر این ،در اتفاقاتی نظیر بحرانهای دوقلو که منابع بانکها با انقباض شدید
مواجه است ،اثرگذاری تحوالت ارزی بر وامدهی میتواند شدت قابل توجهی پیدا کند.
نتایج بررسی به روش پنل پویا با اثر ثابت بانک بر روی اطالعات ماهانه صورتهای مالی بانکهای ایران در بازه زمانی
 1۳۸۶:۰1تا  1۳۹۷:۰۳نشان میدهد رشد قیمت ارز باعث کاهش رشد وام بانکها میشود .این اثر منفی برای بانکهایی
که دارایی نقد بیشتری دارند کوچکتر است که نشان میدهد اثر مذکور بر سمت عرضهی وام وارد شده است .نتیجهی به
دست آمده با تغییر دادهها ،تغییر تعریف متغیرها و تحت کنترلهای مختلف پایدار است .ارتباط مشابهی بین تالطم قیمت
ارز و رشد وامدهی بانکها مشاهده میشود؛ اما پایداری این نتیجه ضعیف است.
شواهد نشان میدهد واکنش انواع دستهبندیهای وام به افزایش قیمت ارز یکسان نیست .بررسی این دستهبندیها
حاکی از این است که رشد قیمت ارز بر عرضهی وامهای ارزی ،وامهای بخش دولتی و عقود مبادلهای اثر معناداری ندارد و
فقط در وامهای جاری ،وامهای ریالی ،وامهای بخش غیردولتی و وامهای عقود مشارکتی اثر منفی و معنیدار دیده میشود.
همچنین ،بررسی اهمیت ویژگیهای مختلف ترازنامهی بانک در حساسیت اثرگذاری رشد ارز بر رشد وام نتایج جالب توجهی
دارد .نقدشوندگی داراییها یکی از مهمترین ویژگیهای ترازنامه است که در اکثر مقاالت مربوط به مسیر وامدهی مطالعه
شده است .همراستا با نتایج مقاالت گذشته ،نتایج نشان میدهد بانکهایی که داراییهای نقد بیشتری دارند ،از تحوالت
ارزی اثر کمتری میپذیرند؛ به عبارتی داراییهای نقد نقش ضربهگیر را ایفا کرده و وامدهی بانکها را از تحوالت بیرونی
مصون نگه میدارند .عالوه بر این ،بانکهایی با موقعیت ارزی باالتر ،واکنش شدیدتری به رشد قیمت ارز دارند و وامدهی
خود را بیشتر کاهش میدهند .نتیجهی مشابه ولی ضعیفتری نیز در مورد نسبت مطالبات غیرجاری مشاهده میشود.
با وجود تالشهایی که برای کاهش درونزاییهای محتمل انجام دادیم ،هنوز در برخی جنبهها امکان بهبود و تکمیل
کار وجود دارد .مهمترین مسئله بحث انتظارات آحاد اقتصادی است که میتواند بهصورت همزمان هر دو سمت عرضه و
تقاضای وام را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین عامل انتظارات آیندهنگر بهعنوان متغیر محذوف مطرح است .در این مطالعه
ما به دنبال سنجش جهت و میزان اثرگذاری تحوالت قیمت ارز بر عرضهی وام بانکها بودهایم .شناسایی سازوکارهای
مربوط به این اثرگذاری میتواند موضوع تحقیقات آتی باشد .همچنین بررسی اثر تحوالت قیمت ارز بر وامدهی بانکها را
میتوان با استفاده از دادههای بانک-بنگاه-وام انجام داد؛ در این صورت شناسایی سمت عرضه تسهیالت با کنترل تقاضای
بنگاه امکانپذیر است .بهعالوه تفکیک وامها بر اساس وامهای سرمایه در گردش و وامهای سرمایهگذاری که در دادههای
دفتر کل بانکها قابل انجام نیست با استفاده از دادههای سطح وام ممکن میشود .در نهایت ،بررسی موضوع مورد مطالعه
در دادههای بین کشوری ،بهویژه کشورهایی که با تحوالت شدید ارزی مواجه بودهاند ،میتواند به تعمیم نتایج به دست
آمده کمک کند.
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پیوست آ :جداول آزمون پایداری
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پیوست ب :معرفی متغیرها
متغیرهای سطح بانک
منبع اصلی دادههای بانکی در این تحقیق ،اطالعات دفتر کل بانکها است که  ۳۳بانک و موسسه اعتباری رسمی ایران را با
تواتر ماهانه در بازه زمانی  1۳۸۶:۰1تا  1۳۹۷:۰۳به شکل پنل نامتوازن در بر میگیرد .دادههای دفتر کل گروههای بانکی
نیز مجموعه دادهی مشابه است بازه زمانی طوالنیتری از  1۳۸۶:۰1تا  1۳۹۸:۰۳را شامل میشود.
عالوه بر مجموعه دادههای دفتر کل بانکها و گروههای بانکی ،از دو مجموعه دادهی دیگر نیز برای صحتسنجی ساخت
اقالم ترازنامه استفاده کردهایم .آمارهای پولی و بانکی کشور مجموعهای است که با تواتر ماهانه در سایت بانک مرکزی منتشر
میشود .این دادهها از سال  1۳۸۴تا  1۳۹۹در اختیار است و اطالعات اقالم ترازنامهای نظام بانکی ،بانک مرکزی ،شبکه
بانکی و گروههای بانکی سهگانه (دولتی ،تخصصی و خصوصی) را شامل میشود .کلهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) نیز با
استفاده از همین مجموعه داده محاسبه و استفاده شدهاند .آمارهای سالیانهی بانکهای کشور ،شامل اقالم ترازنامهای،
صورت سود و زیان ،کیفیت داراییها ،تعداد شعب و اطالعات متعدد دیگری که توسط موسسه عالی بانکداری جمعآوری و
منتشر میشود ،دیگر مجموعه دادهای است که برای صحتسنجی و مقایسهی اقالم ساختهشده مورد استفاده قرار گرفته
است .این دادهها بازهی زمانی  1۳۸۵تا  1۳۹۷را در بر میگیرد.
متغیر وابسته در تصریح اصلی ،تغییر ماهانهی لگاریتم وام حقیقی است .منظور از وام ،مجموع تمام وامهای جاری و
غیرجاری ،ریالی و ارزی ،دولتی و غیردولتی در تمام عقود اسالمی است که با شاخص قیمت مصرفکننده حقیقی میشود.
در ادامه اثر تحوالت ارزی بر هر یک از این دستهبندیهای وام را نیز بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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همچنین آزمونهای پایداری بر روی سایر شکلهای تابعی از جمله تغییر لگاریتم وام اسمی و رشد ساالنهی وام (اسمی و
حقیقی) انجام خواهد شد.
1
شاخصهای سالمت بانکی در میزان وامدهی بانک تأثیر دارند و باید مهار شوند .به این منظور نسبتهای جدول زیر را
در تصریح اصلی به کار میبریم.
عالوه بر این موارد ،از شاخص اندازهی بانک در بررسیهای سطح بانک برای مهار اثرات مقیاس فعالیت بانکها استفاده
میکنیم .برای ساخت این شاخص ،در هر ماه مقدار کل داراییهای بانکها را بهصورت استاندارد در میآوریم .به این ترتیب
یک شاخص روندزداییشده از اندازهی بانکها بین  -1و  +1به دست میآید.
عالوه بر اطالعات دفتر کل بانکها ،یک متغیر پنل دیگر نیز در این تحقیق به کار میرود .بهعنوان شاخصی از نرخ سود
تسهیالت ،از مقدار میانگین سود تسهیالت اعطایی بانکها به بنگاههای بورسی استفاده میکنیم که توسط ناطقی،
محمودزاده و مدنیزاده ( )1۳۹۹از دادههای بانک-بنگاه-وام شرکتهای بورسی استخراج شده است .این داده یک پنل
نامتوازن از نرخ سود تسهیالت بانکها با تواتر ساالنه است.
نرخ سود تسهیالت هر بانک نیز بهعنوان یکی از ویژگیهای بانک در مدل وارد میشود .از آنجاکه این متغیر برای همه
ی بانکها قابل محاسبه نیست ،برای تکمیل پنل ،نرخ سود بانکهایی را که سری زمانی آنها کامل نیست ،برابر نرخ سود
گروه بانکی مربوطه قرار میدهیم .در تصریح اصلی این نرخ سود را با استفاده از تورم نقطه به نقطهی مصرفکننده حقیقی
میکنیم .بهعنوان آزمون پایداری میتوانیم از نرخ سود اسمی وام بانکها و نرخ سود متوسط گروههای بانکی استفاده کنیم.
خالصه آماری متغیرهای سطح بانک برای دادههای بانکی در جدول  1و برای دادههای گروه بانکی در جدول  1۰آمده
است.

Financial Soundness Indicators

1

شاخص تغییر غیرمنتظرهی قیمت ارز

1

برای ساخت شاخصی که مقدار غیرمنتظرهی قیمت ارز را نشان دهد ،میتوانیم از مدل خودرگرسیون برداری استفاده کنیم.
استفاده از مدل خودرگرسیون برداری برای شناسایی تکانههای غیرمنتظره به متغیرهای اقتصادی مرسوم است .برای مثال
کیم و لی م ( )۲۰1۸اثر تکانههای سیاست پولی بر قیمت ارز را برای کشورهای انگلستان ،کانادا ،سوئد و استرالیا بررسی
کردهاند؛ آنها برای شناسایی تکانههای سیاست پولی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده کردهاند .همچنین ممتاز و
زانتی ( )۲۰1۳از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای شناسایی اثر تکانهی تالطمهای سیاست پولی بر روی تورم،
رشد و نرخ بهره استفاده کردهاند.
به پیروی از مجاب و برکچیان ( ،)۲۰1۰متغیرهای قیمت ارز در بازار آزاد ،تولید ناخالص داخلی حقیقی ،پایه پولی ،و
شاخص قیمت مصرفکننده را در مدل بهصورت متغیر درونزا به کار میبریم .همچنین پس از بررسیها مشخص شد نسبت
کسری بودجه دولت به کل بودجه نیز بهعنوان متغیر درونزا پیشبینیکنندگی دارد؛ بنابراین آن را در مدل اضافه میکنیم.
متغیرها در بازهی زمانی سال  1۳۶۸تا  1۳۹۸اشتراک دارند و تمام این بازه را در تحلیل به کار میبریم.
دادههای بعضی از متغیرهای درونزا تواتر ماهانه و بعضی تواتر فصلی دارند۲؛ به عالوه از آنجا که دادههای سطح بانک با
تواتر ماهانه در دسترس هستند ،شاخص نهایی رشد قیمت ارز را با تواتر ماهانه نیاز داریم .به این علت متغیرهایی که تواتر
فصلی دارند را با استفاده از فیلتر رگرسیون موضعی ۳درونیابی کرده و به شکل ماهانه در میآوریم.
آزمونهای آماری نشان میدهند بین متغیرهای درونزای مذکور همانباشتگی وجود دارد؛ بنابراین الزم است روابط
بلندمدت مهار شوند .در این راستا از مدل تصحیح خطای برداری 4استفاده میکنیم که به شکل زیر تصریح میشود:

)Vector Auto-Regression (VAR
 ۲رشد پایه پولی تا قبل از سال  ،۸۴شاخص قیمت مصرفکننده تا قبل از سال  ۷۶و تولید ناخالص داخلی و نسبت کسری بودجه در کل بازه زمانی تواتر
فصلی دارند.
 ۳فیلتر رگرسیون موضعی یا رگرسیون متحرک ،حاصل ترکیب یک فیلتر میانگین متحرک با یک رگرسیون چندجملهای است که اولین بار برای
هموارسازی نمودار پراکندگی توسعه داده شده است .این فیتلر توسط کلولند ( )1۹۷۹معرفی شده است.
)4 Vector Error Correction Model (VECM
1

۲1

بردار  yشامل متغیرهای درونزا (لگاریتم قیمت ارز ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی ،لگاریتم پایه پولی ،لگاریتم
شاخق قیمت مصرفکننده و نسبت کسری به کل بودجه) در  Tبازه زمانی ماهانه از  1۳۶۸:1تا  1۳۹۸:1۲میشود .مقدار
حداکثر وقفهی  pبا استفاده از معیارهای خوبی برازش  AICو  HQICبرابر  ۲به دست میآید .تعداد روابط بلندمدت نیز
با استفاده از آمارهی آزمون اثر یوهانسن ( )1۹۹۵قابل بررسی است؛ نتیجه نشان میدهد وجود حداقل یک رابطهی بلندمدت
بین متغیرها رد نمیشود.
پس از اجرای مدل تصحیح خطای برداری ،باقیماندهی معادله قیمت ارز  ،را محاسبه میکنیم .با توجه به اینکه در
معادلهی مذکور قیمت ارز در سمت چپ و راست تصریح بهصورت دلتای لگاریتم آمده ،جملهی باقیمانده نیز شکل تغییر
لگاریتم قیمت ارز دارد .این متغیر را با همین شکل تابعی در تصریح اصلی به کار میبریم .همچنین میتوان با فرض یک
مقدار اولیه برای لگاریتم قیمت ارز ،سری زمانی آن را به دست آورده و رسم کرد.
در شکل  ۲روند قیمت واقعی ارز در کنار قیمت ارزی که توسط مدل پیشبینی میشود (بخش سیستماتیک مدل) و
قیمتی که از جملهی باقیماندهی مدل به دست میآید ،رسم شده است .در برخی بازههای زمانی مانند سالهای  1۳۷۸تا
 ،1۳۹۰بخش غیرمنتظرهی قیمت ارز روند نزولی داشته ،یعنی قیمت در بازار کمتر از مقدار سازگار با متغیرهای اقتصاد کالن
افزایش پیدا کرده است .در مقابل در بازههایی مانند سالهای  1۳۹۰تا  1۳۹۲و  1۳۹۷به بعد ،قیمت ارز بیشتر از مقدار قابل
پیشبینی توسط متغیرهای کالن افزایش یافته است.

متغیرهای اقتصاد کالن
مجموعهی متغیرهای اقتصاد کالن مورد استفاده در تحقیق به همراه تواتر و منبع آنها در جدول  11معرفی شدهاند .از
آنجا که متغیر وابسته در تصریح اصلی دارای شکل تابعی تغییر لگاریتم است ،متغیرهای اقتصاد کالن را نیز به همین شکل
تعریف میکنیم .به علت کوچک بودن تغییرات ماهانهی متغیرها ،با تقریب مرتبهی اول میتوان تغییر لگاریتم را با رشد
ماهانه یکسان دانست؛ بنابراین برای رعایت اختصار ،در نامگذاری متغیرها از اصطالح رشد استفاده میکنیم .در تصریحهایی
که از رشد ساالنهی متغیر وابسته استفاده میشود ،متغیرهای اقتصاد کالن (از جمله رشد قیمت ارز) را به شکل مشابه یعنی
رشد ساالنه استفاده میکنیم.
همهی دادههای اقتصاد کالن شامل دادههای بخش حقیقی ،شاخص قیمت مصرفکننده ،متغیرهای مرتبط با بودجه
ی دولت از سایت بانک مرکزی ایران گردآوری شدهاند.

از عوامل مهم و اثرگذار در تصمیمگیری آحاد اقتصادی ،نااطمینانی ناشی از سیاستگذاریهای دولت است .این
نااطمینانیها از طرفی تصمیم تولیدکنندهها برای سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد (سمت تقاضای تسهیالت) و از
طرف دیگر تصمیمگیری بانکها برای اعطای وام را مختل میکند .برای کنترل این نااطمینانیها از شاخص نااطمینانی
سیاستگذاری اقتصادی استفاده میکنیم که توسط حبیبپور و همکاران ( )1۳۹۸محاسبه شده است .این شاخص با تحلیل
آرشیو آنالین مقاالت اینترنتی روزنامههای ایران و شمارش مقاالت حاوی مضامین نااطمینانی سیاستی توسط حبیبپور و
همکاران ( )1۳۹۸ساخته شده است .برای این کار روزنامههای عصر ایران ،اعتماد ،ایران ،کیهان ،دنیای اقتصاد ،فرارو،
فارس و شرق در بازهی زمانی ابتدای سال  1۳۸1تا انتهای تیر  1۳۹۸بررسی شدهاند .البته به علت نقص آرشیو آنالین بعضی
روزنامهها ،بازهی زمانی ابتدای سال  1۳۸۶تا انتهای  1۳۹۷که بیشترین اشتراک را دارد برای محاسبات و ساخت شاخص
نهایی استفاده شده است .کلمات کلیدی مورد بررسی شاخص نااطمینانی سیاستی در جدول  1۲آمدهاند.
دادههای روزانهی تعداد مقاالت حاوی کلمات کلیدی جدول  1۲و همچنین تعداد کل مقاالت منتشر شده در هر روز از
مطالعهی حبیبپور و همکاران ( )1۳۹۸در دسترس بود .به علت نوسانات باال در دادههای روزانه ،ابتدا مجموع تعداد
مقاالت در هر ماه برای هر روزنامه محاسبه شد .سپس در هر روزنامه نسبت تعداد مقاالت حاوی کلمات کلیدی به تعداد
کل مقاالت به دست آمد که آن را با  xنشان میدهیم .در مرحلهی بعد میانگین و انحراف معیار متغیر  xدر کل بازهی زمانی
محاسبه شده و با استفاده از آن ،متغیر  xبه شکل نرمال در آمد .این متغیر را با  zنشان میدهیم .پس از محاسبهی میانگین
متغیر  zدر بین روزنامهها ،شاخص نهایی به دست میآید .این شاخص را نیز با میانگین و انحراف معیار آن در بازهی زمانی
 1۳۸۶تا  1۳۹۷به شکل نرمال در میآوریم و در مدل قرار میدهیم.
در جدول  1۳خالصه آماری متغیرهای مرتبط با قیمت ارز و متغیرهای اقتصاد کالن آمده است .شاخص تغییر غیرمنتظره
ی ارز باقیماندهی یک مدل رگرسیون است؛ بنابراین مطابق انتظار میانگین آن تقریباً صفر است .منفی بودن میانهی متغیر
نشان میدهد در بازهی زمانی سال  1۳۸۶تا  ،1۳۹۷قیمت ارز به طور کلی کمتر از مقدار سازگار با متغیرهای اقتصاد کالن
رشد داشته است.
ماتریس همبستگی متغیرهای مورد استفاده در تصریح اصلی در جدول  1۴آمده است .همانطور که مشاهده میشود،
وامدهی بانک با نسبت دارایی نقد و نسبت سرمایه رابطهی مثبت و با نسبت مطالبات غیرجاری و اندازهی بانک رابطهی
منفی دارد .همچنین رابطهی منفی بین وامدهی و شاخص تغییر برونزای ارز و شاخص تالطم ارزی مشاهده میشود.
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