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مقدمه
• دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي ،همراه با افزايش میزان اشتغال ،کنترل نرخ تورم و تعادل در
ترازپرداختها ،همواره از اهداف نهايی سیاستگذاران اقتصادي بوده است بدين منظور ابزارهاي
سیاستهاي پولی و مالی اهرمهايی جهت دستیابی به اين اهداف هستند به طور خاص سیاستهاي پولی
در حوزه اهداف کالن اقتصادي ،به دنبال تثبیت قیمتها ،تعادل در ترازپرداختها و کنترل میزان
نقدينگی هستند در همین راستا ،سیاستگذاران پولی به منظور هدايت موّفق سیاستهاي خود ،بايستی
ارزيابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند.
• يکی از کانالهاي اثرگذاري سیاست پولی در اقتصاد تسهیالت و اعتبارات بانکی است اعتبارات بانکی
در دورههاي مختلف اقتصادي متناسب با دوران رونق و رکود دچار تغییر میشود.
• بررسی «سازوکار انتقال پولی» میتواند سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود کمک کند.
سازوکار انتقال سیاست پولی ،مجاري اثرگذاري اين سیاستها را معرفی میکند که از طريق آن،
سیاست پولی تصمیمات خانوارها ،بنگاهها ،واسطههاي مالی و سرمايهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد
و به دنبال آن سطح فعالیتهاي اقتصادي را دستخوش تغییر میکند.

• چرخه اعتباري ،افزايش و کاهش دورهاي شرايط اعتباري (عرضه ،تقاضا و قیمت) در اقتصاد
است.
• کنترل اعتبار يکی از ابزارهاي دولت در شرايط مختلف اقتصادي از قبیل دوران رونق و رکود
جهت رسیدن به اهداف اقتصادي خود است.

• بررسی رابطه بین چرخه اعتباري و نوسانات اقتصادي میتواند مشخص کند که ديدگاه
دخالت دولت صحیح است يا عدم دخالت آن
• اعتبار و چرخه اعتباري توسط سیاستگذاران اقتصادي و دولت قابل نوسان است .لذا چرخه
اعتباري میتواند به عنوان عامل مهم دخالت دولت در چرخههاي تجاري معرفی گردد.

ديدگاه اول

آري

ديدگاه دوم

خیر

بحران ارزي به صورت حمله سوداگري به ارزش پول داخلی تعريف میگردد که ممکن است منجر
به کاهش شديد ارزش پول داخلی يا حمايت قوي مسئولین پولی از ارزش پول داخلی از طريق
فروش ذخاير ارزي يا افزايش نرخ بهره داخلی گردد .براي يک اقتصاد با رژيم نرخ ارزي ثابت،
بحران ارزي اشاره به وضعیتی دارد که کشور مزبور تحت فشار جهت خروج از وضعیت میخکوب
نرخ ارزش پولی خود است.

سوال اصلی مورد بررسی در این تحقیق رابطه بین بحران های ارزی و چرخه های
اعتباری در اقتصاد ایران است .در این راستا از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب
متغیر در زمان استفاد شده است تا پویایی رابطه بین این متغیر مورد ارزیابی قرار گیرد.

چرخه های اعتباری

• در ادبیات اقتصادي فراز و فرودهاي بخش مالی را چرخه اعتباري و بخش حقیقی را چرخه تجاري می-
نامند .امروزه بانکها نقش مهمی در ايجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازي میکنند،
زيرا با سازماندهی و هدايت دريافتها و پرداختها ،امر مبادالت تجاري را تسهیل کرده ،موجب
گسترش بازارها و رشد و شکوفايی اقتصاد میگردند.
• چرخههاي اعتبار از طريق تصمیمات مربوط به سرمايهگذاري و بازارهاي جداگانه براي سرمايههاي مولد
و دارايیهاي مالی چرخههاي تجاري را به وجود میآورند.

چرخه های اعتباری
• ابزار اصلی که با آن سیستم بانکی و مقامات پولی بر سطح فعالیت اقتصادي تاثیر میگذارند ،از طريق
کنترل دسترسی به اعتبار است .گروهی از اقتصاددانان سیاستهاي پولی را براي دستیابی به اهداف
اشتغال کامل ،تثبیت قیمتها ،افزايش تولید و توزيع عادالنه درآمد پیشنهاد میکنند .در زمینه
اثرگذاري سیاستهاي پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ،متغیر تولید از اهمیت خاصی برخوردار است .به
عقیده لوکاس هرگاه افزايش عرضه پول پیشبینی شده باشد عاملین اقتصادي تولید و اشتغال را تغییر
نخواهند داد ،اما چنانچه افزايش عرضه پول پیشبینی نشده باشد عاملین اقتصادي مبادرت به عرضه
بیشتر نیروي کار خواهد نمود ،بنابراين تولید و اشتغال افزايش میيابد
• چرخه هاي تجاري نوعی از نوسانات اقتصادي است که در کل فعالیت هاي اقتصادي کشورهايی که
اغلب بر اساس اقتصاد بازار عمل می کنند ،به وجود می آيند .يک چرخه با گسترش و رونق تقريبا
همزمان در اکثر فعالیت هاي اقتصادي آغاز شده و دوره هايی با گستره مشابه رکود عمومی ،تنزل و
آغاز رونق را در پی دارد و پس از مدتی ،به مرحله رونق در چرخه بعدي ختم می شود.
• تقارن چرخههاي تجاري و اعتباري ريشه در اين پديده دارد که در فرآيند تولید ،اعتبارات بانکی
نهاده مکمل سرمايه ،کاالهاي واسطهاي و مواد اولیهاند .در نتیجه تنگناي اعتباري موجب کندي رشد
اقتصادي و رکود میشود ،ولی انبساط اعتباري لزوما به رونق نمیانجامد.

 )1وضعیت بد متغیرهاي
کالن اقتصادي منجر به
تحريک جريانهاي
سوداگرانه سرمايه و نهايتا

بحران ارزي میگردد.

 )2حمالت سوداگرانه متأثر

 )3مبتنی بر سیکلهاي رونق

از میزان اعتبار سیاستهاي

و رکود تجاري و همزمانی

اعالم شده مسئولین می-

بحران ارزي با بحران بانکی

باشند.

است.

اين مدلها متغیرهاي زيادي را مورد بررسی قرار دادهاند که بهطور خالصه میتوان به متغیرهاي نرخ ارز اسمی و واقعی ،ذخاير ارزي
خارجی ،جريان سرمايه ،حجم پول ،میزان اعتبار داخلی ،نرخ بهره داخلی و خارجی ،تراز حساب جاري و  .....اشاره نمود .در اين مدلها

به بررسی عوامل نهادي کمتر توجه شده است.

 )4مدلهاي نسل چهارم نسبتا جديد هستند که عوامل نهادي را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بحرانهاي ارزي معرفی میکنند .در اين مدلها
نهادهاي ضعیف منجر به بدتر شدن مسائل و افزايش ريسک و نااطمینانی و تخصیص نامناسب منابع میشوند که نهايتا اين عوامل احتمال بروز بحران
ارزي را افزايش میدهد.

بحران ارزي يکی از عناصر بحران مالی است .بحران ارزي شامل دو عنصر بحران تراز پرداختها (بحران
ذخاير ارزي) و بحران نرخ ارز (نوسانات شديد نرخ ارز) میشود
يکی از تعابیر بحرانهاي ارزي به توقفهاي ناگهانی گفته می شود Sudden Stops
توقف ناگهانی اشاره به کاهش شديد جريانهاي خالص سرمايه به اقتصاد دارد .اين توقف ناگهانی معموال
پیامدهاي ناگواري همچون انتقال معکوس جريانهاي سرمايه بینالمللی ،کاهش در تولید و مصرف و
تغییر قیمت دارايیها به بار میآورد .در حالتی که اين توقفها بسیار شديد باشد ممکن است منجر به
وقوع بحرانهاي ارزي يا بانکی يا حتی هر دو گردد.

بحران های ارزی
پیدايش واژه توقف ناگهانی در متون اقتصادي براي اولین بار به دورنبوش Rudiger Dornbuschدر سال
 1995نسبت داده میشود .توقف ناگهانی اشاره به کاهش شديد جريانهاي خالص سرمايه به اقتصاد
دارد .اين توقف ناگهانی معموال پیامدهاي ناگواري همچون انتقال معکوس جريانهاي سرمايه بین-
المللی ،کاهش در تولید و مصرف و تغییر قیمت دارايیها به بار میآورد .در حالتی که اين توقفها
بسیار شديد باشد ممکن است منجر به وقوع بحرانهاي ارزي يا بانکی يا حتی هر دو گردد.
طبق معادله پايهاي تراز پرداختها ،کسري حساب جاري بايد از طريق خالص جريان سرمايه تامین مالی
گردد .چنانچه جريانهاي سرمايهاي به طور قابل مالحظهاي بیشتر از تامین کسري حساب جاري باشند،
تبديل به ذخاير ارزي میگردند که اگر توقف ناگهانی رخ دهد از اين ذخاير بتوانند براي تامین مالی
کسري حساب جاري استفاده کنند .اما آنچه در عمل رخ میدهد از اين ذخاير ارزي ،عمدتا بانک
مرکزي براي مديريت حمالت سوداگرانه استفاده میکند .به همین دلیل بعد از توقف ناگهانی ،کسري
حساب جاري نیز به دلیل عدم تامین مالی ،کاهش میيابد .به عبارت ديگر کشور مجبور است بسیاري از
واردات خود را از کشورهاي ديگر کاهش دهد.

مروری بر مطالعات پیشین
• ساينی و همکاران ( )2021به بررسی پويايیهاي چرخههاي تجاري و چرخههاي اعتبارات در
کشور هند پرداختند .در اين مطالعه با استفاده از روشهاي پارامتريک و ناپارامتريک در
دوره زمانی  2018-1997به بررسی بروز چرخه در اعتبارات و تولید ناخالص داخلی اين
کشور پرداخته شد .نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان دهنده اين بود که نرخ ارز حقیقی و
شاخص سیاست پولی توضیح دهنده چرخههاي تجاري در اين کشور است.
• ژو و ژانگ ( )2019به بررسی اثرات نامتقارن اعتبارات بانکی بر چرخههاي تجاري در قالب
يک روش دادههاي پنلی کوانتايل پرداختند .در اين مطالعه از اطالعات  18کشور در دوره
زمانی  2016-1999استفاده گرديد .نتايج اين مطالعه نشان داد که اعتبارات بانکی يک متغیر
پیشرو بوده است .همچنین نتايج نشان دهنده اين بود که اثرات اعتبارات بانک بر تولید در
دوران رونق بیشتر از دوران رکود بوده است.
• زف ( )2018رابطه بین شوک اعتبارات و نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد .در اين مطالعه از
روش دادههاي پنلی اطالعات آماري  40کشور که داراي بازارهاي نوظهور هستند استفاده
شد .نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان دهنده اين بود زمانی که نوسانات نرخ ارز باال باشد
اثر گذاري شوک اعتبارات بانکی بر نرخ ارز شديدتر از زمانی است که نوسانات نرخ ارز
پايین است.

مروری بر مطالعات پیشین
• بن عمران و سواسر ( )2017به بررسی واکنش نوسانات نرخ ارز بر اخبار ناشی از متغیرهاي کالن
اقتصادي در دوران بحرانهاي ارزي پرداختند .در اين مطالعه از يک رويکرد تغییر رژيم مارکوف
براي بازه زمانی  2015-1990استفاده گرديد .نتايج بدست آمده بیانگر اين بود که رخدادهاي مثبت
در اقتصاد منجر به کاهش در نوسانات نرخ ارز میشود اما زمانی که اقتصاد وارد دوران رکودي يا
تورمی میشود نوسانات نرخ ارز افزايش می يابد.
• عینیان و همکاران ( )1397به بررسی چرخههاي اعتباري اقتصاد ايران پرداختند .در اين مطالعه ،به
شناسايی چرخههاي اعتباري و ارتباط آن ها با چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران پرداخته میشود.
بررسی آماري تطابق دورههاي رونق و رکود تجاري (اقتصاد کالن) با دوره هاي انبساط و انقباض
اعتباري در اين مطالعه نشان دهنده تطابق  70درصدي اين دورهها (با تعريف چرخه رشد) است .وقتی
نتايج به محدوده زمانی  1376تا  1393گرديد ،انقباض اعتباري يک فصل پیشروِ رکود اقتصادي
بود .در نهايت ،وضعیت اعتباري در بخش هاي مختلف اقتصاد و نیز در سمت تجهیز منابع يعنی سپرده
هاي بانکی بررسی گرديد .رفتار چرخه اعتباري بخشهاي اقتصادي و نیز رفتار چرخهاي سپردهها
نشان دهنده اثرپذيري چرخههاي اعتباري از بخش حقیقی به دلیل نوسانات منابع بانکی بود.

روش شناسی تحقیق
اين مطالعه به منظور استخراج چرخه هاي اعتباري و بحران هاي ارزي در بازه زمانی  1399-1370از فیلتر
کريستیانو و فیلتزگرالد بر روي اعتبارات اعطايی سیستم بانکی کشور استفاده شده است.
رابطه بین اين متغیرها با استفاده روش خودرگرسیون برداري با ضرايب متغیر در زمان ()TVP-VAR
ارزيابی می شود.
مدل رگرسیون : TVP
()1

ضرایب متغیر در طول زمان:
()2
نوسانات تصادفی:
()3

()4

برآورد مدل تجربی

• در اين مطالعه به منظور دستیابی به روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر کريستیانو-
فیتزگرالد ( )CF- Christiano - Fitzgeraldاستفاده شده است.
• همچنین ،از دادههاي نرخ ارز حقیقی ،اعتبارات اعطايی سیستم بانکی ،نرخ تورم ،قیمت نفت و رشد
اقتصادي به صورت فصلی در مقطع  1370-1399استفاده شده است.
• به منظور استخراج چرخهها ،سري زمانی اعتبارات اعطايی و نرخ ارز حقیقی به دو قسمت تجزيه شده
است .قسمت اول به روند سري زمانی مربوط است و قسمت دوم به نوسانات چرخهاي يعنی
انحرافات از روند برمیگردد .در اين نوع از فیلترها با مشخص نمودن دامنهاي براي تناوب سري،
جزء سیکلی از سريهاي زمانی جدا میشود.
• نتايج حاصل از اين بررسی نشان میدهد که اقتصاد ايران از سال  1370-99مجموعاً پنج سیکل را
پشت سر گذاشته است .همچنین به منظور محاسبه بحرانهاي ارزي با استفاده از روش تحلیل مولفه-
هاي اساسی با استفاده از چرخههاي ارزي ،نرخ تورم و قیت نفت يک شاخص ترکیبی براي بحران-
هاي ارزي و فشار بر بازار ارز استخراج شده است.

روند و چرخه متغیرهای نرخ ارز حقیقی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی کشور
Asymmetric (time-varying) Filter
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آزمون تشخیصی متغیرهای تحقیق
• طبق جدول ذيل تمامی متغیرهاي تحقیق در سطح مانا هستند.
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نمودار توابع عکسالعمل در قالب مدل TVP-VAR

• نتايج بدست آمده از مدل  TVP-VARمشاهده میشود که شوک وارد شده از ناحیه بحران ارزي
منجر به کاهش اولیه در اعتبارات اعطايی سیستم بانکی و رشد اقتصادي شده است اما پس از  2دوره
اثر اين شوک کاهش يافته و اين اثر در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده
است .نتايج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه چرخه اعتباري در مدل نشاندهنده اين است که
متغیرهاي رشد اقتصادي و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش منفی به اين شوک از خود نشان داده و
اثر اين شوک در بلندمدت از بین رفته است .عالوه بر اين شوک وارد شده از ناحیه رشد اقتصادي
منجر به واکنش منفی در نرخ ارز حقیقی و واکنش منفی در چرخه اعتباري در سیستم بانکی کشور
شده است .بر اين اساس میتوان بیان کرد که در شرايط بحرانهاي ارزي منجر بخ ايجاد تقاضاهاي
سوداگرانه در نرخ ارز شده و به تبع آن ارزش پول ملی کاهش میيابد و در شرايطی که اقتصاد به
اين رخدادها واکنش نشان دهند اين موضوع از طريق کاهش ذخاير ارزي و همچنین تغییر در نرخ
بهره اقتصاد و تغییرات ناخواسته در عملکرد سیست بانکی میشود .عالوه بر اين الزم به ذکر است
که در شرايط بحرانهاي ارزي و همزمانی با چرخههاي اعتباري در کشور منجر به اثر گذاري بر
تصمیمات سرمايه گذاري بخش خصوصی و عمومی شده و منجر به ايجاد تنشهايی در کل اقتصاد
میشود.

نتیجه گیری و پیشنهاد
• نتايج بدست آمده از اين مطالعه بیانگر اين بوده است که يک همزمانی بین چرخههاي اعتباري و
بحرانهاي ارزي در کشور وجود داشته است .همچنین نتايج نشان داد که بحرانهاي ارزي بوجود
آمده اثر گذاري منفی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادي در کشور داشته است .عالوه بر اين
مشاهده گرديد که چرخههاي اعتباري نیز در دوران رونق منجر به رشد اقتصادي و در شرايط
رکودي منجر به کاهش در رشد اقتصادي شده است .بر اساس نتايج بدست آمده پیشنهاد میشود که
به جاي تغییرات در حجم پول و نقدينگی به عنوان شاخص سیاست پولی از شاخص شرايط پولی
(يعنی استفاده از ابزارهاي متفاوت در بازار پول متناسب با شرايط اقتصادي) استفاده شود و با
استفاده از سیاستهاي اعتباري در دوران رونق و رکود اقتصادي منجر به ايجاد ثبات بیشتر در بازار
دارايیهاي مالی مانند ارزهاي خارجی شده تا زمینههاي حملههاي سوداگرانه به اين بازارها گرفته
شود .عالوه براين بر اساس نتايج بدست آمده پیشنهاد میشود که تغییرات نرخ ارز بر دارايی بانکها
و در نتیجه تأثیر تغییرات ارزش دارايی بانکها بر اعتبارات اعطايی مورد ارزيابی قرارگیرد .همچنین
با توجه به دوران رونق و رکود در چرخههاي اعتباري پیشنهاد می گردد بانک ها در نگهداري
سرمايه دقت و برنامه ريزي بیشتري داشته باشند تا هم سود خود را در جريان اعتباردهی افزايش
دهند و هم به عنوان ضربه گیرهاي اقتصادي در مقابل شوک هاي وارده به اقتصاد عمل کنند.

