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 . مقدمه1

ه آنان را ب ،سسات پس انداز، تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده و این نقشؤها جزء مهمترین مبانک

ها انکب لیکن باید توجه داشت کهثر در رشد و توسعه اقتصادي تبدیل کرده است. ؤمیکی از عوامل 

باشند.  می بع مالی و تخصیص آن به منظور سرمایه گذاري، از ظرفیت خاصی برخورداربراي تجهیز منا

که تمایل به توزیع وام و  هامنابع ایجاد درآمد یا سیاست هاي اقتصادي کشور، بانک توجه بهبدون 

   ).Olokoyo, 2011شوند (امتیاز آن به مشتریان فراوان خود دارند، دچار بحران می

یکی از خدماتی است  یا بلندمدت باشد،و صورت کوتاه مدت، میان مدت ه تواند به میدهی کوام     

بانک ها امتیاز وام را به اشخاص،  به عبارت دیگر،کنند.  می ها به مشتریان خود ارائهکه بانک

دهند تا آنان را قادر به سرمایه گذاري و توسعه فعالیت هاي خود هاي اقتصادي و دولت میسازمان

 طور عام به توسعه اقتصادي کشور کمک کنند.ه ور خاص به رشد یک بخش و بطه ب در نتیجه،ده و نمو

باشد. بانک ها مورد قبول همگان می ،کننداي در اقتصاد ایفا مینقش ویژه له که بانک هااهمچنین این مس

مالی جامعه  دلیل دارا بودن اطالعات ارزشمند از وام گیرندگان، داراي تخصص در حل مشکالته ب

خصوصی وارد تواند آسیب هاي جدي را به بخش ها، میدهی بانک. بنابراین کاهش در وامباشند می

ب یا توانایی جل باشنددر کوتاه مدت داراي بازدهی کمی می آورد. براي مثال بنگاه هایی که کوچک بوده،

تغییر در رفتار وام دهی بانک ها  گونهوام ندارند، به شدت تحت تأثیر هرها را براي اخذ اعتماد بانک

از  تنها نه مالی تأمینبویژه  مسکن بخش اقتصادي متغیرهاي رفتاراز طرف دیگر، گیرند.  می قرار

  دارند. اقتصاد رونق و رکود روندهاي بر توجهی قابل اثرات بلکه می پذیرند، تأثیر کالن اقتصاد شرایط

 اجتماعی و اقتصادي ابعاد در و رفته، شمار به مسکن ازارب اساسی از مؤلفه هاي مسکن مالی تأمین     

 با آنها مالی تأمین نحوه و کم درآمد مسکن خانوارهاي موضوع اجتماعی، لحاظ به می باشد. مهم

 ها دولت اساسی از چالش هاي ،مسکونی واحدهاي خرید و تدارك در آنان مالی استطاعت عدم به توجه

تسهیالت  و اعتبارات حجم رهن، بازار نرخ هاي اقتصادي، بعد از می شود. محسوب مسکن بخش در

 بنابراین،است.  گذارتأثیر مسکن تقاضاي و عرضه بر مستقیم طور به بخش، این به یافته اختصاص

را با سایر عوامل  مسکندهی بانک اي که بتواند جهت ارتباط دو سویه میان رفتار وامانجام مطالعه

از اهمیت بسزایی را از سایر عوامل مشخص کند،  این بانکدهی رفتار وام پذیريتأثیرتعیین و میزان 

 باشد.برخوردار می

 

 . پیشینه تحقیق2

 گذاريانداز ملی و سرمایهزیرا پس ؛ثبات اقتصادکالن مبناي اساسی رشد پایدار اقتصادي است

بهبود می بخشد. رشد خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت پذیري صادرات، ترازپرداخت ها را 
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و رقابتی قیمت ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادي براي تشویق  یدار اقتصادي مستلزم کارکرد آزادپا

سرمایه گذاري بخش خصوصی بوده و در این ارتباط، ثبات اقتصادکالن می تواند نقش بسیار مؤثري 

 تصادي و اعتبار متولیان پولی وثبات اقتصادکالن درباره جهت سیاست هاي اقبه عالوه، داشته باشد. 

مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادي براي بخش خصوصی، عالئم مهمی به دنبال دارد. همچنین 

برنامه آزادسازي و اصالحات مالی و سیاست هاي تعدیل، مستلزم ثبات اقتصادکالن  هرگونهموفقیت 

یاسی را تقویت نموده و به این ترتیب، با اصالح توزیع درآمد، ثبات اجتماعی و س در نهایت،بوده و 

حرکت به سمت یک دولت و جامعه مطلوب را پی ریزي می کند. اگرچه تأکید بر اهمیت یک محیط 

باثبات اقتصادکالن به طور منطقی التزام بیشتر به نیروهاي بازار را می رساند و نقش مکانیسم بازار را 

وجه به معنی پذیرش مطلق (و یا توصیه هیچ بهنماید،  صادي پر رنگ تر میرشد و توسعه اقت فراینددر 

هاي رایج با ایجاد یک محدودیت صرف) آموزه هاي کالسیک نبوده بلکه در واقع، تصحیح و تکمیل آموزه

اساسی در حیطه سیاستگذاري کالن دولت (رعایت قوانین و انضباط بازار) می باشد. به عنوان نمونه، در 

ام هاي سیاستی ارتدوکسی توانستند به رشد تو دولت ها با توسل به توصیه ،کشورهاي موفق آسیاي شرقی

  ).World Bank, 1993با ثبات اقتصادي دست یابند (

وجود رابطه قوي بین عوامل کالن اقتصادي و عملکرد وام دهی بانکی  ،اکثر مطالعات انجام شده     

، به طور تجربی در پی یافتن رابطه اي دهند. قسمت عمده تحقیقات موجودقرار می تأییدرا مورد 

 ها می باشند. دهی بانکمیان عوامل اقتصادي و رفتار وام

به بررسی ارتباط بین قیمت ساختمان هاي مسکونی و  )Gerlach and Peng, 2002( گرالچ و پنگ

د: سه دلیل جالب توجه دانستنوام دهی بانک ها در هنگ هنگ پرداختند. آنان این مطالعه را به 

تحت نظام ارزي  ،باشد. دوم می نوسانات قیمت دارایی در هنگ هنگ بسیار متناوب و زیادنخست، 

ود با وج ،هنگ هنگ، سیاست پولی نمی تواند سپري در برابر نوسانات قیمت دارایی باشد. و سوم

 اننتایج مطالعه آنها نش. ، بخش بانکی همچنان مصون مانده است1998سقوط قیمت دارایی از سال 

دهد که با وجود همبستگی همزمان بین نرخ وام دهی و قیمت ها، جهت تأثیر از جانب قیمت  می

 باشد. می دارایی به سمت اعتبارات بانکی

) در مطالعه اي با استفاده از داده هاي ملی McGibany and Nourzad, 2004مک گیبانی و نورزاد (

 أثیرته از طریق آن نرخ بهره بر روي تقاضاي مسکن آمریکا به بررسی وام رهنی به عنوان مکانیسمی ک

گذارد، پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که در بلندمدت یک ارتباط منفی معنی دار بین می

هنگامی که در کوتاه مدت متغیرهاي  ،قیمت مسکن و نرخ بهره وام رهنی وجود دارد. با وجود این

 وارد مدل می شوند، این ارتباط منفی نمی باشد. "هخانه هاي تازه فروخته شد"و  "درآمد"

) در مطالعه اي به بررسی تأثیر ناپایداري متغیرهاي کالن Somoye and IIo, 2009سوموي و یو (
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اقتصادي بر روي رفتار وام دهی بخش بانکی نیجریه با استفاده از داده هاي مربوط به بانک هاي 

پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده  1996-2005 تجاري و ناپایداري اقتصادکالن در دوره

)، وام دهی بانک ها داراي ارتباط VECMاز همگرایی و چارچوب مدل سازي تصحیح خطاي برداري (

ه همان کنند ک می پیشنهادآنها باشد. بنابراین،  می بلندمدت با ناپایداري متغیرهاي کالن اقتصادي

ه کافی به ویژگی هاي خاص مربوط به فعالیت هاي وام دهی در کوتاه طوري که بانک ها باید توج

مدت و بلندمدت داشته باشند، نگرانی آنان نسبت به ناپایداري متغیرهاي کالن اقتصادي نیز باید 

 محدود به نتایج بلندمدت رفتار وام دهی خودشان باشد.

 بر دارایی قیمت نوسانات و ارز نرخ سقوط اثرات بررسی به اي مطالعه در) Mbutor, 2010( مبوتر

 یمتق تغییرات و ارز نرخ نوسانات که داد نشان نتایج. پرداخت نیجریه در ها بانک دهی وام رفتار روي

. باشد نمی دار معنی اثرگذاري این میزان لیکن بوده مؤثر ها بانک دهی وام رفتار روي بر سهام

 ارز، نرخ روي بر سهام شاخص اثر با مقایسه در سهام شاخص روي بر ارز نرخ نوسانات اثر همچنین

 تایجن و داشته وجود ارز نرخ سمت به دارایی قیمت طرف از علیت رابطه ،براین عالوه. باشد می قویتر

 ايهوام میزان و ارز نرخ نوسانات بین آشکاري عّلی رابطه گرچه که داد نشان گرنجر علیت آزمون

 ایجاد باعث حدودي تا ها،بانک توسط پرداختی هايوام زانمی کاهش اما شود،ینم مشاهده پرداختی

 .شود می دارایی قیمت در سکون

هاي تجاري دهی بانکهاي رفتار واماي با عنوان بررسی مشخصهدر مطالعه )Olokoyo, 2011الوکویو (

ن بیشتریهاي تجاري داراي هاي بانکبه این نتیجه رسید که سپرده 1998-2005در نیجریه در سال هاي 

د تجاري بای کند که بانک هايباشد. همچنین این مطالعه پیشنهاد میدهی آنان میاثر بر روي رفتار وام

اید بآنها وام دهی تمرکز کنند. همچنین  کارآییها به منظور افزایش بر روي تحرك بیشتر سپرده

 ژیک و مالی خود را منظم کنند.برنامه هاي حساس، واقعی و جامع استرات

پویاي برخی متغیرهاي کالن اقتصادي یعنی  تأثیر، اي در مقاله) 1389ناجی میدانی و همکاران (

حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت 

از  ه. نتایج برآورد الگو که با استفادکردندبا استفاده از الگوي تصحیح خطا بررسی  را مسکن در ایران

 -نوو با به کارگیري روش همگرایی بلندمدت یوهانس 1386-69داده هاي فصلی طی بازه زمانی 

 ايجوسیلیوس انجام شد، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه

ي ادپنجم سهم زید که تا دوره ابینی نیز نشان دمعنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطاي پیش

رهاي وقفه، سهم متغی شود و با افزایش دوره هاياز تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می

تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص 

ف اقیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه اي معادل یک انحر
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دوره، مقدار آن در  10شود و با گذشت معیار در متغیرهاي فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می

 گیرد. سطح دائمی خود قرار می

تحلیلی بر نقش وام مسکن در توسعه روستایی ") در مطالعه اي با عنوان 1390افراخته و هواسی (

، میزان توفیق و دالیل و »کن روستاییارائه وام مس«سیاست  "(مورد: دهستان سیدابراهیم دهلران)

را دهستان  آنها . ناحیه مورد مطالعه تحقیقدادندعوامل مؤثر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 ،دهد. با توجه به ساختار روستاهاي مورد مطالعه می سیدابراهیم از توابع شهرستان دهلران تشکیل

یق انتخاب و پرسشنامه تحقیق با مراجعه مستقیم خانوار به طور تصادفی از روستاهاي نمونه تحق 60

به خانوارها تکمیل شده است. اطالعات جمع آوري شده بر اساس آمار توصیفی و مطالعه مقایسه اي 

ایی دهد که سیاست وام مسکن روستنتیجه نشان می ومورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري قرار گرفته 

ریزي سیستماتیک و جامع توسعه روستایی و ر قالب برنامهزیرا د با توفیق کامل همراه نبوده است

اساسی ترین خط مشی براي دستیابی به  از این رو،سازي ارائه نشده است.  هماهنگ با اهداف توانمند

 سازي جامعه بر پایه استعدادهاي انسانی و منطقه اي است. توسعه روستایی توانمند

دهد که در زمینه بررسی اثر نوسانات قیمت ان میمرور تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده نش

اي صورت نپذیرفته و این دهی بانک مسکن، در داخل کشور مطالعهسهام و نرخ ارز بر روي رفتار وام

 باشد. می فقدان، یکی از محرك هاي اصلی انجام این مطالعه

 

 . روش تحقیق3

 جامعه آماري و متغیرهاي تحقیق .1-3

ــت که اطالعات مربوط به متغیرهاي مرتبط با این بانکجامعه آماري این مطا ــکن اس   لعه، بانک مس

ــکن (1 از جمله؛ )(متغیرهاي درونزا ــرمایه A ،(2. کل دارایی هاي بانک مس ــپرده به س ــبت س . نس

)D/K ( بانک مســکن نســبت وام هاي پرداختی به ســرمایه. 3) وL/K  و اطالعات غیرمرتبط با (

نوسانات نرخ . r( ،3نرخ تورم 2GM ،(2 .). تغییرات عرضه کل پول (1 ؛شامل )برونزابانک(متغیرهاي 

سانات قیمت و  )xrvارز ( سکن و  اداره آمار و از 1370-90) براي دوره si( سهامنو اطالعات بانک م

 پایگاه هاي اطالعاتی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران گردآوري شده است. 

ستفاد ،در این مطالعه      رفتار وام دهی بانک با دو بردار از متغیرها  ،شود که در آن می هاز مدلی ا

ــد. بردار اول می مرتبط ــعی را با رفتار وام دهی بانک مرتبط کرده و بردار دوم ،باش  ،اثر عوامل موض

ه دل بفرم ریاضی این م بنابراین،کند.  می تأثیر محیط اقتصادکالن را بر رفتار وام دهی بانک بررسی

 باشد: می صورت زیر

tt
s

YgXL ˆ+= b
                   (1) 
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ین اوســیله نســبت وام به دارایی ه بوده و ب مســکنبیانگر رفتار وام دهی بانک  Ls که: يبه طور     

 .شود می در یک دوره اندازه گیري بانک

Xt  مسکن(مربوط به بانک  درونزابردار متغیرهاي،( 

Yt  ؛اشدبمی )و شامل متغیرهاي کالن اقتصادي مسکنبط با بانک (غیرمرت برونزابردار متغیرهاي 

β  به  مســـکن بانکدهی (میزان حســـاســـیت رفتار وام درونزابیانگر ضـــریب بردار متغیرهاي

 .باشد مي متغیرهاي مربوط به خود بانک)

ĝ ه ب بانک مســکن دهی(میزان حســاســیت رفتار وام برونزانیز بیانگر ضــریب بردار متغیرهاي

 باشد. می )کالن متغیرهاي اقتصاد

 شامل متغیرهاي زیر می باشند: Ytو  Xtهمچنین بردارهاي 

سکنشامل متغیرهاي مربوط به خود  tXبردار  الف) دهی را براي وامآن بوده و توانایی  بانک م

شامل اندازه کل دارای صادکالن) تعیین می کند. این بردار  شرایط اقت صرف نظر از  سک ی(  نبانک م

)A( ، سرمایه سپرده به  سبت  سکنن سرمایهو ) D/K( بانک م سبت وام هاي پرداختی به  بانک  ن

 می باشد.) L/K( مسکن

(غیرمرتبط با بانک) و در بردارنده شاخص هاي اقتصادکالن  برونزاشامل متغیرهاي  tYبردار  ب)

 )si( سهامنوسانات قیمت و  )xrvنوسانات نرخ ارز (، )rنرخ تورم (، )2GMشامل رشد عرضه پول ( و

 می باشد.

  بانکدهی عوامل مؤثر بر رفتار وام تأثیرکار رفته به منظور بررســـی ه فرم کامل مدل ب بنابراین،

 :)Mbutor, 2010( یر می باشدزصورت ه ب مسکن

etsixrvrgMgKLKDAL
s ++= ),,ˆ,2(ˆ)/,/,(b

       
(2) 

 

 VAR(1مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداري ( .2-3

ل الزم است ارتباط متقاب گیرد، ار چند متغیر سري زمانی در یک الگو مورد بررسی قرار میوقتی رفت

 برآورد الگوي معادالت همزمان ،ها براي انجام این کار . یکی از راهگیردبین آنها نیز مورد توجه قرار

ست شد، . اگر معادالت مذکورا صطالح شامل وقفه متغیرها نیز با ستم ماً ا سی عادالت آن را الگوي 

پیش  یا از 4برونزاتعدادي نیز  و 3درونزای بعضــی از متغیرها یمی نامند. درچنین الگو 2همزمان پویا

                                                                                                                   
1 Vector Autoregressive Model. 

2 Dynamic Simultaneous Equation Model   

3 Dynamic Simultaneous Equation Model   

4 Exogenous 
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ی الزم اســت یقبل از برآورد چنین الگو هســتند. ي با وقفه)درونزا به عالوه برونزا( 1تعیین شــده

هستند. آنچه  2ناساویا فراش )شناسا که معادالت این سیستم شناسا (یا دقیقاً شوداطمینان حاصل 

پیش تعیین  تعدادي از متغیرهاي از می شودشرط شناسایی است که فرض ، مهم استبراي محقق 

ضی از معادالت الگو وارد می شده تنها در ستم معادالت  بنابراین، شوند. بع سی قبل از برآورد الگوي 

 و درونزارا به دو دســته یکی اینکه باید متغیرهاي الگو  قدم برداشــته شــود، الزم اســت دو ،همزمان

باید قیدهاآدیگري  طبقه بندي کرد و برونزا به ینکه  ـــرایب متغیرهاي الگو اعمال کرد تا  ی بر ض

  شناسایی الگو دست یافت.

گیرد ولی  صورت اختیاري توسط محقق صورت میه دو مرحله معموالً ب چنین تصمیماتی در هر     

سیمز اًشدید سوي  ست) مورد انSims 1980( از  شده ا ستم معادالت  عمل معموالً در. تقاد واقع  سی

ـــتر از یک  ،در عین حال و دارند درونزاهمزمان بیش از دو متغیر  تعداد وقفه هاي متغیرها نیز بیش

خود رگرسیون   ، الگويوقفه زمانی براي هر کدام p و درونزامتغیر kبا وجود  ،است. در چنین صورتی

 زیر در خواهد آمد: در شکل ماتریسی به گونهبرداري 

)3                      (i=1, 2…, p               ~ IN (0, ∑) t ut        +up-t.ypa1 +…+-t.y1at =Y 

ضرایب  k.k ماتریس iAو  جمالت خطا k.1بردارهاي   tuآنها،  و وقفه متغیرهاي الگو tY ،که در آن

ستند ست. الگو ه شکل 3(م سی شده)  ست، 3تعدیل  ساس   ty متغیر در زیرا هر ا ست بر ا ممکن ا

ضیح  وقفه سایر متغیرهاي درون الگو تو  روش بنابراین،د. نشوداده هاي خود آن متغیر و وقفه هاي 

OLS مجموعه متغیرهاي  ،باشــد زیرا یک روش کارا در برآورد ضــرایب هر یک از معادالت الگو می

 ).Greene, 2002( دمتغیرهاي از پیش تعیین شده هستن، سمت راست تمام معادالت

ــیح برداري برآورد می معموالً  ــود، انتظار نمیوقتی یک الگوي خود توض ــرایب ش رود که کلیه ض

ممکن است که ضرایب  ،اما دار باشند. برآورده شده مربوط به وقفه هاي متغیرها از نظر آماري معنی

تدلوژي اقتصــادســنجی و در این تحقیق از م معنی دار باشــند. Fدر مجموع بر اســاس آماره آزمون 

متغیرهاي توضــیحی  تأثیرجهت بررســی  ،معروف اســت VARالگوي خودرگرســیون برداري که به 

دهی بانک مسکن استفاده می شود. الگوي خودرگرسیون برداري از رایج ترین الگوهاي مطالعه بر وام

 گو از الگوهاي چندسري زمانی است که در تحقیقات متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. این ال

معادله اي محسوب می شود که در مقایسه با الگویی همچون الگوي معادالت همزمان داراي مزایاي 

 زیر می باشد:

ستمی می توان روابط تعادلی و بلندمدت بین متغیرها را مورد  سی ستفاده از این الگوي  الف) با ا

                                                                                                                   
1 Predetermined 

2 Exactly or over Identified 

3. Reduced form 
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 بررسی قرار داده و ضرایب بلندمدت را به دست آورد.

تکانه ها را به صــورت زمان بندي شــده مورد ارزیابی  تأثیرا اســتفاده از این مدل می توان ب) ب

ــت تا تابع واکنش آنی یا  ــی  IRFقرار داد. براي این کار الزم اس ــبه گردد. در واقع براي بررس محاس

ستفاده از این معیار می تو شود. با ا ستفاده می  صادي از این معیار ا ستم اقت سی ن اپویایی در یک 

ـــخص نمود. همچنین معیار  تأثیرتکانه و حداکثر  تأثیرمدت زمان  تکانه را پس از وقوع تکانه مش

ست که  شود، معیار تجزیه واریانس ا ستفاده می  ستم ا سی سی پویایی در  دیگري که از آن جهت برر

صار با  ستم در تعیین  VDبه اخت سی سهم هر متغیر  شود. این معیار جهت تعیین  شان داده می  ن

کانه ها را بر ت تأثیرغییرات سایر متغیرها به کار برده می شود. بدین ترتیب سیاستگذاران می توانند ت

 سیستم اقتصادي شناسایی نموده و از آنها جهت سیاستگذاري استفاده نمایند.

اســتفاده از این الگو می توان رابطه علی و معلولی بین متغیرهاي مربوطه را بررســی نمود.  ج) با

یدترتیب پس از بدین  یا  تأی ـــحیح خطاي برداري  عادلی و بلندمدت می توانیم الگوي تص رابطه ت

VECM  ـــل، رابطه علت و معلولی (علت گرنجري) را بین را برآورد نموده و با توجه به نتایج حاص

متغیرها با سایر متغیرهاي الگو بررسی نماییم. همچنین پیش از برآورد الگو الزم است تا موضوعاتی 

 .)Greene, 2002چون ایستایی، همگرایی و تعیین رتبه بهینه وقفه مورد بررسی قرار گیرد (هم

 

 . نتایج و بحث4

 بررسی ایستایی و توابع عکس العمل .1-4

ستایی باید ابتدا ،اقتصادسنجی توابع تخمین جهت ستفاده مورد زمانی هاي سري ای  وردم مدل در ا

 یویژگ از زمان طول در باید مدل در استفاده مورد متغیرهاي هاینک ویژهب. گیرد قرار بررسی و آزمون

شند برخوردار میانگین به بازگشت   سنجیاقتصاد مدل نیتخم منظور به ،مطالعه این در بنابراین ،با

سیون سکن، بانک دهیوام رفتار تابع برآورد در) VARي (بردار خودرگر   پایایی یایی ستایابتدا ا م

 و هافتی میتعم فولری کید واحد شهیر آزمون از استفاده با مطالعه در ادهاستف موردی زماني هاي سر

 شد. ی بررس نیزیب -شوارتز اریمعي ریبه کارگ

 نشان 1370-90 دوره طی مسکن، بانک دهیوام رفتار تابع روي بر را آزمون نیا جینتا 1 جدول

ست که هاي این دهد. یافتهیم سته متغیر جدول بیانگر این ا سکن بانک دهیوام اررفت( واب  در) م

ستا سطح شد می ای شاهده با همچنین. با ضیحی متغیرهاي که دریافت توان می جدول نتایج م   تو

ستفاده مورد ضل گیري باریک از پس) برونزا و درونزاي رهایمتغ( مطالعه در ا ستا تفا .  دشون می ای

 کی برابر درتحقیق تهرف به کار توضـــیحی متغیرهاي همجمعی درجه که گفت توانمی بنابراین

  t ارهآم قدرمطلق و آمده به دست کی مرتبه تفاضل در نیزیب -شوارتز مقدار حداکثر رایز. باشد می
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  .باشدی م افتهی میتعم فولری کیدی بحران مقدار از بزرگتری محاسبات

شان داد که مقدار سی وقفه بهینه ن  نیوئک حنان و زینیب -شوارتز ک،یآکائي ها آماره نتایج برر

 در .باشدی م دارا را مقدار نیشتریب ،یینما درست تمیلگار آزمون آماره مقدار و نیکمتر اول وقفه در

 .باشدیم VARي الگو در وقفه کی وجود دهنده نشان فوقي ارهایمعی تمام جهینت
 

 تحقیقي رهایمتغي رو بر  واحد شهیر آزمون نتایج .1جدول
A L/K D/K L/A  )وابسته ریمتغ( 

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
 فولری کید

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 
 -شوارتز

 نیزیب

DF 12,7- 6653 

ADF(1) 12,5- 6655 

ADF(2) 12,5- 6654 

ADF(3) 12,7- 6650 

ADF(4) 12,3- 6649 
 

DF 12,3- 6453 

ADF(1) 12,1- 6455 

ADF(2) 12,1- 6454 

ADF(3) 12,3- 6451 

ADF(4) 12,0- 6450 
 

DF 11,3- 5937 

ADF(1) 11,1- 5939 

ADF(2) 11,2- 5938 

ADF(3) 11,3- 5935 

ADF(4) 11,0- 5934 
 

DF 12,9- 6789 

ADF(1) 12,7- 6788 

ADF(2) 12,8- 6787 

ADF(3) 12,9- 6783 

ADF(4) 12,6- 6782 
 

si xrv r 2gM 

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
 یکید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 مرتبه
 تفاضل

 آماره
ی کید

 فولر

 -شوارتز
 نیزیب

 

DF 13,1- 6742 

ADF(1) 13,3- 6791 

ADF(2) 13,2- 6725 

ADF(3) 13,1- 6714 

ADF(4) 13,0- 6709 
 

DF 12,7- 6540 

ADF(1) 12,9- 6587 

ADF(2) 12,8- 6523 

ADF(3) 12,7- 6513 

ADF(4) 12,6- 6508 
 

DF 11,7- 6017 

ADF(1) 11,9- 6060 

ADF(2) 11,8- 6001 

ADF(3) 11,7- 5992 

ADF(4) 11,6- 5987 
 

DF 13,4- 6877 

ADF(1) 13,6- 6927 

ADF(2) 13,5- 6860 

ADF(3) 13,4- 6848 

ADF(4) 13,3- 6843 
 

 -52/6=  مبدأ از عرض گرفتن نظر در با %95 سطح در افتهی میتعم فولری کید آمارهی بحران مقدار
 -24/8=  روند و مبدأ از عرض گرفتن نظر در با %95 سطح در افتهی میتعم فولری کید آمارهی بحران مقدار

 تحقیق هاي تهیاف: خذأم

 

 :گرددی م برآورد ریز به صورت VAR مدل شده انجامي ها آزمون اساس بر بنابراین،
L/A= 28/182+2/124 L/A(-1) +1/571 D/K (-1)-1/236 L/K(-1)+ 4/452 A(-1)+3/326 gM2(-1) 

 )13/3   (       )24/6(                            )12/4  (              )25/3-(                  )85/2(           )56/3(   

             296/1-  r(-1)+ 965/1  xrv(-1)- 934/2  si(-1) 

                     )23/1-(              )12/2(            )85/1-(  

R2  =0/9621       و              F =261/110           و           N = 21 

 بیضرا ت،معادال دستگاه نیتخم در اساساً که کرد توجه نکته نیا به دیبا جینتا ریتفس منظور به

 هک رودینم انتظار و نداشته راي امعادله تکي هاروش تیاهم الگو،ي پارامترهای دهندگ حیتوض درصد و

 داری معن F آماره اما. باشند داری معني آمار نظر از رهایمتغي هاوقفه به مربوط شده برآورد بیضرا

 هیتجز و پاسخ -ضربه العمل عکس توابع ،اساس نیا بر. کندیم تأیید مجموع در را بیضرا بودن

 وكش کی اگر که دهدی م نشان ریز جدول. ردیگی م قرار استفاده مورد جینتا لیتحلي برا انسیوار
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 دهیامو رفتار بر آن تأثیر شود، وارد مطالعهي رهایمتغ در اریمع انحراف کی اندازه بهی ناگهان رییتغ ای

 .بود خواهد چگونه بعدي ها دوره در مسکن بانک

 

 تحقیق يرهایمتغ ریسا در شوك به نسبت مسکن بانک دهیوام رفتار العملعکس .2 جدول

 L/A D/K L/K A 2GM r xrv si دوره

1 288/0 475/0 298/0- 596/0 294/0 182/0- 168/0 512/0- 

2 261/0 402/0 271/0- 561/0 212/0 143/0- 124/0 489/0- 

3 239/0 368/0 212/0- 503/0 168/0 112/0- 102/0 441/0- 

4 201/0 321/0 196/0- 486/0 131/0 096/0- 086/0 385/0- 

5 189/0 289/0 167/0- 421/0 102/0 073/0- 075/0 326/0- 

6 124/0 221/0 102/0- 398/0 046/0 028/0- 023/0 281/0- 

7 098/0 185/0 091/0- 331/0 011/0 008/0- 005/0 221/0- 

8 076/0 134/0 069/0- 289/0 013/0- 019/0- 014/0 286/0- 

9 032/0 096/0 036/0- 241/0 011/0- 028/0- 025/0 323/0- 

10 011/0 067/0 015/0- 198/0 008/0- 011/0- 009/0 318/0- 

 قیتحقي ها افته: یمأخذ

 

ي مطالعه درونزاک شوك ناگهانی در متغیرهاي دهد که یپاسخ نشان می -هاي تابع ضربه یافته

(به استثناي متغیر نسبت وام به سرمایه) باعث افزایش نسبت وام به دارایی بانک مسکن (رفتار 

اثر شوك ناگهانی  از طرف دیگر،یابد. دهی) شده و این اثر در طول زمان به تدریج کاهش میوام

 ،رابطه مستقیم و در بلندمدت ،یر در کوتاه مدتدهد که این متغتغییرات عرضه کل پول نشان می

دهد دهی بانک مسکن دارد. همچنین اثر شوك ناگهانی نرخ تورم نشان میرابطه معکوس با رفتار وام

دهی شبکه بانکی کشور دارد. به رابطه معکوس با رفتار وام ،که این متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت

یابد. اثر شوك ناگهانی افزایش می ،دت کاهش، و در بلندمدتطوري که این اثر معکوس در کوتاه م

دهی شبکه دهد که این متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با رفتار وامنرخ ارز نشان می

یابد. نهایتاً اثر افزایش می ،بانکی کشور داشته و این اثر مستقیم در کوتاه مدت کاهش، و در بلندمدت

رابطه  ،دهد که این متغیر در کوتاه مدت و بلندمدتانات قیمت سهام نشان میشوك ناگهانی نوس

 ،در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت ،دهی شبکه بانکی کشور داشته و این اثر عکسعکس با رفتار وام

 وجود امکان باشد،ی م ریمتغ هشت شامل مطالعه موردي الگو آنجا که یابد. همچنین ازیش میاافز

 . دارد وجودآنها  نیب بلندمدت رابطه هفت

 زا عرض شدن قائل خصوص در است الزمی انباشتگ هم آزمون جینتای بررس منظور به نیهمچن

 آزمون مورد الگو پنج رابطه، نیا در که گردد انتخاب مناسبي الگو ،یهمجمع بردار در روند و مبدأ
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 که حالت نیدترینامق تا باشد،ی م اولي الگو که آن حالت نیدتریمق از الگو پنج نیا. گرفت قرار

 عنوان ) بهیخط روند و مبدأ از عرض (با چهارمي الگو و شده برآورد باشد،ی م پنجمي الگو

 بر نیهمچن. شد انتخاب مطالعه نیا در شده ارائه مدلی انباشتگ هم لیتحلي برا الگو نیتر مناسب

 مطالعه مدلي برای انباشتگ هم بردار کی وجود ژه،یو ریمقاد حداکثر و اثري هاآزمون انجام اساس

 .شود یم تأیید

 

 مسکن بانک دهیوام رفتاري برا VECMي الگو بلندمدت رابطه برآورد .2-4

 VECMي الگو در رهایمتغ تفاضل وقفه شد، نییتع کی با برابر VARي الگو نهیبه وقفه که آنجا از

 بانک دهیوام رفتار به مربوطي برداري خطا حیتصحي الگو مطالعه نیا در واقع در. بود خواهد صفر

 رابطه رد روند گرفتن نظر در با و رهایمتغ تفاضل در صفر وقفه بلندمدت، رابطه کی وجود با مسکن

 که) VECMي (برداري خطا حیتصحي الگو برآورد جینتا ریز جدول. است شده برآورد بلندمدت

یی دارا به امو نسبت ریمتغ به نسبت را طلوبم کننده همجمع بردار شده زهینرمال بیضرا معادله انگریب

 .دهدیم نشان، باشدی م) مسکن بانک دهیوام رفتار(

 

 مسکن بانک دهیوام رفتاري برا VECMي الگو بلندمدت رابطه برآورد جینتا .3جدول

 t آماره دهش نرمال بردار بیضر ریمتغ

L/A(-1) 0000/1 ----- 

D/K (-1) 1124/0 * 8523/2 

L/K(-1) 0934/0- * 6516/2- 

A(-1) 3294/0 * 9317/3 

1)-(2 GM 0134/0- ** 0185/2- 

r(-1) 0206/0- *** 8492/1- 

xrv(-1) 0183/0 ** 0537/2 

si(-1) 2083/0- ** 0813/2- 

Intercept 9175/7 * 2543/4 

Trend 8137/4 * 6227/3 

 معنیبی ns   %10 سطح در دارمعنی***      %5 سطح در دارمعنی**    %1 سطح در دارمعنی

 قیتحقي ها افته: یمأخذ
 

 ،)2GM( پول کل عرضه راتییتغ ریمتغ که دهدی م نشان بلند مدت VECM نیتخمي هایافته

 راتییتغ که مفهوم بدین. باشدمی دار معنی %5 سطح در آماري نظر از و بودهی منف عالمت داراي
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 تأثیر نیا لیدل. باشدمی مسکن بانک دهیوام رفتار بری معکوس اثر داراي بلندمدت در پول کل عرضه

 طیشرا دري داریناپا بلندمدت در پول، کل عرضه رشد و رییتغ با که کرد هیتوج ن گونهیا توانی م را

 دري ترشیب اطیاحت و شودی م مواجهی نانینااطمی نوع با مسکن بانک جهینت در شده، جادیاي اقتصاد

 نشان متغیر این ضریب براین، عالوه). دهیوام رفتار بر معکوس تأثیر( کندی م التیتسه پرداخت

 نسبت یابد، افزایش واحد 1 پول کل عرضه راتییتغ اگر شرایط، سایر بودن ثابت فرض با که دهد می

 تورم نرخ ریمتغ نیهمچن. یابد می کاهش واحد 0134/0) دهیوام رفتار( مسکن بانکیی دارا به وام

)r(، ي داریناپا که مفهوم بدین .باشدمی دار معنی %10 سطح در آماري نظر از و بودهی منف عالمت داراي

 . باشد می مسکن بانک دهیوام رفتار بری معکوس و فیضع اثر داراي بلندمدت در تورم نرخ

 در ورم،ت نرخ رشد و رییتغ با که کرد هیتوج نگونهیا توانی م را تأثیر نیا لیدل ،مشابه به طور

 مواجهی اننینااطمی نوع با مسکن بانک جهینت در شده، جادیاي اقتصاد طیشرا دري داریناپا ،بلندمدت

 دهدمی نشان متغیر این ضریب همچنین کند.ی م التیتسه پرداخت دري شتریب اطیاحت و شودیم

یی رادا به وام نسبت یابد، افزایش واحد 1 تورم نرخي داریناپا اگر شرایط، سایر بودن ثابت فرض با که

 عالمت داراي) xrv( ارز نرخ راتییتغ ریمتغ. یابد می کاهش واحد 0206/0) دهیوام رفتار( مسکن بانک

 بلندمدت در ارز نرخ راتییتغ که مفهوم بدین. باشدمی دار معنی %5 سطح در آماري نظر از و بوده مثبت

 هک کرد هیتوج توانی م نگونهیا را ثیرتأ نیا لیدل. باشدمی مسکن بانک دهیوام رفتار بری میمستق اثر داراي

 ای امخ مواد واردات نهیهز شیافزا لیدل به( افتهی شیافزاي اقتصادي ها بنگاه دیتول نهیهز ارز، نرخ رشد با

 . داشت خواهند کشوری بانک شبکه ازي شتریب التیتسهي تقاضا ،جهینت در وي) اواسطه

 نرخ) راتییتغ( رشد اگر شرایط، سایر بودن ثابت فرض با دهد می نشان متغیر این ضریب ،این بر عالوه

. یابد می شیافزا واحد 0183/0) دهیوام رفتار( مسکن بانکیی دارا به وام نسبت یابد، افزایش واحد 1 ارز

. باشد می دار معنی %5 سطح در آماري نظر از و بودهی منف عالمت داراي) si( سهام متیق نوسانات ریمتغ تاًینها

. باشد می مسکن بانک دهیوام رفتار بری معکوس اثر داراي بلندمدت در سهام متیق نوسانات که وممفه بدین

 طیشرا در يداریناپا بلندمدت در سهام، متیق نوسانات با که کرد هیتوج گونهنیا توانی م را تأثیر نیا لیدل

 پرداخت دري شتریب اطیاحت و شودیم مواجهی نانینااطمی نوع با مسکن بانک جهینت در شده، جادیاي اقتصاد

 فرض با که دهد می نشان متغیر این ضریب ،این بر عالوه). دهیوام رفتار بر معکوس تأثیر( کندی م التیتسه

) دهیوام رفتار( مسکن بانکیی دارا به وام نسبت یابد، افزایش واحد 1 نوسانات اگر شرایط، سایر بودن ثابت

 .یابد می کاهش واحد 21/0
 

  مسکن بانک دهیوام رفتاري برا VECMي الگو مدت کوتاه رابطه آوردبر .3-4

 حیصحتي الگو از کرد، مرتبطآنها  بلند مدت ریمقاد به را رهایمتغ مدت کوتاه نوسانات بتوان نکهیاي برا

 .باشدی م ریز جدول به صورت الگو نیا شده برآورد معادله. شودی م استفاده VECMي برداري خطا
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 مسکن بانک دهیوام رفتاري برا VECMي الگو مدت کوتاه رابطه برآورد جینتا .4جدول

 t آماره بیضر ریمتغ

D(L/A(-1)) 2234/0 *** 8423/1 

D(D/K (-1)) 3059/0 * 6452/2 

D(L/K(-1)) 1934/0- ** 0816/2- 

D(A(-1)) 4764/0 * 8963/2 

1))-(2D(GM 1273/0 *** 8496/1 

D(dr(-1)) 1084/0- ns 5321/1- 

D(dxrv(-1)) 0951/0 ns 6328/1 

D(dsi(-1)) 3682/0- ns 0793/1- 

Intercept 6519/3 * 6981/3 

ECM 0914/0- * 6924/5- 

 معنیبی ns    %10 سطح در دارمعنی***      %5 سطح در دارمعنی**     %1 سطح در دارمعنی

 قیتحقي ها افته: یخذأم

 داراي ،)2DGM)-(1( پول کل عرضه راتییتغ وقفه ریمتغ هک دهدیم نشان فوق جدولي هایافته

 راتییتغ وقفه که مفهوم بدین. باشد می دار معنی %10 سطح در آماري نظر از و بوده مثبت عالمت

. باشد می مسکن بانک دهیوام رفتار بری فیضع و میمستق اثر داراي مدت کوتاه در پول کل عرضه

 ،يمرکز انکب جانب از پول کل عرضه رشد و رییتغ با که کرد هیتوج هگوننیا توانی م را تأثیر نیا لیدل

 رضهع تواندی نمي داری معن به طور و نداشته واکنشي برای کاف فرصت مدت کوتاه در مسکن بانک

 رسای بودن ثابت فرض با که دهد می نشان متغیر این ضریب به عالوه،. دهد شیافزا را التیتسه

یی دارا به وام نسبت یابد، افزایش واحد 1 پول کل عرضه راتییتغ وقفه ،مدت کوتاه در اگر شرایط،

 تورم نرخ راتییتغ وقفه ریمتغ نیهمچن. یابد می شیافزا واحد 1273/0) دهیوام رفتار( مسکن بانک

)Ddr(-1)(، نرخي داریناپا که مفهوم بدین .باشدینم داری معن آماري نظر از و بودهی منف عالمت داراي 

 .ندارد مسکن بانک دهیوام رفتار بري داری معن تأثیر مدت کوتاه در تورم

 بانک ورم،ت نرخ رشد و رییتغ با که کرد هیتوج نگونهیا توانی م را تأثیر نیا لیدل ،مشابه به طور 

 ارز نرخ راتییتغ وقفه ریمتغ. ندارد را واکنش دادن نشاني برای کاف فرصت مدت کوتاه در مسکن

)Ddxrv(-1)(، ي اردیناپا که مفهوم بدین. باشد نمی دار معنی آماري نظر از و بوده مثبت عالمت يدارا

 توان یم را تأثیر نیا لیدل. ندارد مسکن بانک دهیوام رفتار بري داری معن تأثیر مدت کوتاه در ارز نرخ

 نشاني ابری کاف فرصت مدت کوتاه در مسکن بانک ارز، نرخ رشد و رییتغ با که کرد هیتوج نگونهیا

 بودهی منف عالمت داراي ،)Ddsi(-1)( سهام متیق نوسانات وقفه ریمتغ تاًینها. ندارد را واکنش دادن

 تأثیر مدت کوتاه در سهام متیق نوسانات که مفهوم بدین. باشدی نم داری معن آماري نظر از و
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 . ندارد مسکن بانک دهیوام رفتار بري دار یمعن

 بانک ام،سه متیق نوسانات با که کرد هیتوج ن گونهیا توانی م ار تأثیر نیا لیدل مشابه به طور

 بیضر اگر آنجاکه از نیهمچن .ندارد را واکنش دادن نشاني برای کاف فرصت مدت کوتاه در مسکن

ECM ثبتم اگر و دهیرس تعادل به مدت کوتاه در ستمیس باشد، کی از کوچکتر آن قدرمطلق وی منف 

 فاصلهی تعادل ریمس از ECM بیضر اندازه به دوره هر در و بوده التیتعد نبود واگرا دهنده نشان ،باشد

 در مستیس شود، وارد الگو بهي اتکانه مدت کوتاه در اگر ایآ که مسأله نیای بررسي برا ،ردیگیم

  بیضر فوق جدول جینتا مطابق. شودیم استفاده ECM بیضر از د،یرس خواهد تعادل به بلندمدت

ECM گذشت از پس که مفهوم نیبد. باشدی م داریمعن %1 سطح در و بودهی منف تعالمي دارا 

 .شودیم کینزد خود بلند مدت تعادل به واحد 0914/0 اندازه به فوق، مدت کوتاه مدل ،دوره کی

 

 . خالصه و نتیجه گیري5

شان ن ،نتایج بررسی ایستایی متغیرهاي مطالعه با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ·

یري گپس از یک بار تفاضل ،داد که متغیر وابسته در سطح، ایستا بوده و متغیرهاي توضیحی مطالعه

زین و بی -ایستا می شوند. همچنین جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، مقدار آماره هاي آکائیک، شوارتز

ا ر وقفه اول دارحنان کوئین کمترین و مقدار آماره آزمون نسبت درست نمایی، بیشترین مقدار را د

 می باشد.  VARبوده که نشان دهنده وجود یک وقفه در الگوي 

یق ي تحقدرونزاپاسخ نشان داد که یک شوك ناگهانی در متغیرهاي  -یافته هاي تابع ضربه ·

(به استثناي متغیر نسبت وام به سرمایه) باعث افزایش نسبت وام به دارایی بانک مسکن (رفتار 

اثر شوك ناگهانی  از طرف دیگر،ثر در طول زمان به تدریج کاهش می یابد. دهی) شده و این اوام

رابطه  ،رابطه مستقیم و در بلندمدت ،تغییرات عرضه کل پول نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت

دهی بانک مسکن دارد. همچنین اثر شوك ناگهانی نرخ تورم نشان داد که این معکوس با رفتار وام

دهی شبکه بانکی کشور دارد. به طوري که ه مدت و بلندمدت رابطه معکوس با رفتار واممتغیر در کوتا

این اثر معکوس در کوتاه مدت کاهش، و در بلندمدت افزایش می یابد. اثر شوك ناگهانی نرخ ارز نشان 

اشته دهی شبکه بانکی کشور دداد که این متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با رفتار وام

و این اثر مستقیم در کوتاه مدت کاهش، و در بلندمدت افزایش می یابد. نهایتاً اثر شوك ناگهانی 

دهی امونوسانات قیمت سهام نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه عکس با رفتار 

 یابد.ش مییاشبکه بانکی کشور داشته و این اثر عکس در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت افز

نرمال شده) نشان داد که اگر در بلندمدت  VECMبلندمدت ( VARنتایج تخمین مدل  ·

واحد تغییر کند، نسبت  1تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام 
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و + 0183/0،  –0206/0،  -0134/0ترتیب معادل دهی) به(رفتار وام مسکنبانکوام به دارایی

کوتاه مدت نشان داد که اگر در کوتاه  VECMکند. نتایج تخمین مدل  می واحد تغییر –0208/0

واحد تغییر کند، نسبت وام به دارایی بانک مسکن (رفتار  1، تفاضل تغییرات عرضه کل پول مدت

 زواحد افزایش می یابد. همچنین تفاضل نرخ تورم، تفاضل تغییرات نرخ ار 1273/0دهی) معادل وام

و تفاضل نوسانات قیمت سهام در کوتاه مدت اثر معنی داري بر نسبت وام به دارایی بانک مسکن 

معنی دار  %1داراي عالمت منفی بوده و در سطح ECM ضریب  ،دهی) ندارد. عالوه بر این(رفتار وام

ه تعادل واحد ب 0914/0می باشد. بدین مفهوم که پس از گذشت یک دوره مدل کوتاه مدت، به اندازه 

 بلندمدت خود نزدیک می شود.
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