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سیاستگذاران و برنامهریزان کالن اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود ،همواره از ابزارهای
مختلف بهره میگیرند .کنترل اعتبار ،یکی از این ابزارها است .رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را،
چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را ،چرخه تجاری میگویند .اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه،
کاالهای واسطهای و مواد اولیه میتواند در بهبود چرخههای تجاری مؤثر باشد .این پژوهش ،با استفاده
از دادههای سالیانه ایران طی دوره زمانی  ،1352-1395با روش خودرگرسیون برداری ساختاری
( ،)SVARبه بررسی رابطه بین چرخههای اعتباری و چرخههای تجاری در اقتصاد ایران پرداخته
است .در این مطالعه ،با بهرهگیری از متغیرهای اثرگذار بر چرخه تجاری ،مشخص گردید ،چرخه
اعتباری ،اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری ،اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد.
نوسانات چرخه اعتباری ،بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح میدهد،
و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوکهای چرخه اعتباری ،تورم و مصرف ،چهارمین سهم در توضیح
نوسانات چرخه اعتباری را دارد .بررسی رابطه همحرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز
نشان داد ،اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری ،از دوره دوم آشکار گردیده و  24سال همحرکتی بین
این دو چرخه مشاهده میشود .همچنین تداوم همحرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط -
بهبود در بلندمدت ،موجب وقوع بحرانهای مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.

 .1کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه seifi.ahad523@gmail.com
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 .1مقدمه
تولید ناخالص داخلی واقعی ،یکی از مهم ترین شاخصهای اقتصادی در یك کشور محسوب میشود.
کمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی که رفتار کلی اقتصاد را نشان میدهد ،میتواند در برگیرنده
اطالعات مفیدی برای به دست آوردن درک صحیحی از وضع اقتصادی کشور باشد .این متغیر ،از
روندی یکنواخت برخوردار نبوده ،به این معنی که حول روند بلندمدت خود ،دچار نوسان شده است.
از آنجایی که مهمترین هدف اقتصاددانان ،تثبیت اقتصادی و جلوگیری از نوسانها و بی ثباتیهای
اقتصاد است ،اهمیت اطالع داشتن از اینکه اقتصاد در آینده وارد دوره رونق یا رکود میشود ،نیازی
اساسی برای بررسی چرخههای تجاری است .چرخههای تجاری از آن رو ،از مباحث مهم و جذاب
اقتصاد کالن است که برنامه ریزی اقتصادی ،بدون درک از چگونگی نوسانهای تولید ناخالص داخلی
و علت و ریشه این نوسانها ،مفهومی ندارد (صیادزاده و دیکاله.)1387 ،
اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه ،کاالی واسطهای و مواد اولیه ،باعث تسهیل فعالیتهای اقتصادی،
افزایش سرمایهگذاریها ،تولید و اشتغال میشوند .به عبارت دیگر ،به کمك سیاستهای اعتباری و
مالی ،میتوان وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس با انقباض آن ،موجبات توقف و رکود
اقتصادی را در کشور فراهم آورد (سعیدی.)1391 ،
اعتبارات بانکی میتواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه
یافته در ایران ،چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ،اهمیت مییابد
(محمدنژاد و همکاران.)1394،
نحوه اعمال سیاستهای پولی و اعتباری مناسب به منظور جلوگیری از نوسانات شدید تولید ناخالص
داخلی و تقویت سطح ثبات و پایداری اقتصاد ،منجر به آن شده است که مطالعات محققان اقتصادی
حیطه چرخههای تجاری ،معطوف به بررسی رابطه چرخههای اعتباری و چرخههای تجاری باشد.
بررسی نوع رابطه بین چرخههای اعتباری و چرخههای تجاری ،میتواند در تصمیمگیریهای صحیح
اعتباری سیاستگذاران پولی و اعتباری مؤثر باشد .در این پژوهش تالش بر این بوده است که رابطه
بین این دو چرخه در اقتصاد ایران بررسی شود.
بر این اساس ،مقاله حاضر به این صورت سازماندهی شده است که پس از مقدمه ،در بخش دوم ،به
ماهیت و نظریات چرخه های اعتباری و تجاری و رابطه بین آنها ،در بخش سوم ،به تحقیقات و
مطالعات انجام شده ،در بخش چهارم ،پس از معرفی مدل و متغیرها ،به تحلیلهای الزم پرداخته
شده است .سرانجام در بخش پنجم ،نتیجهگیری کلی و توصیههای سیاستی مالحظه میشود.
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1. Volatility
2. Persistence
3. Commovment
4. Leading Indicators
5. Coincident Indicators
6. Lagging Indicators
7. Turning Points
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 .2مبانی نظري
 .2-1ماهیت چرخه هاي اعتباري و تجاري
منظور از چرخههای تجاری ،نوسانات مشخص خاص یك بخش و یا قسمتی از یك اقتصاد نمیباشد؛
بلکه مراد ،مجموعه حرکت اقتصاد و یا حرکت تولید ناخالص داخلی است .تحلیل و بررسی چرخههای
تجاری ،همان تحلیل و بررسی نوسانات اقتصادی تولید ناخالص داخلی پیرامون مسیر بلندمدت خود
است .هنگامی که این سطح نسبت به روند باالتر باشد ،وضعیت رونق و اوج ،و هنگامی که نسبت به
روند پایین تر باشد ،وضعیت حضیض و رکود در یك چرخه تجاری است (شاکری و قلیچ.)1394 ،
یك چرخه تجاری ممکن است ،چند سال به طول انجامد تا بتواند مجموعه دوره رونق و رکود را طی
نماید .برنز و میشل ( )Burns and Mitchell, 1946بیان کردهاند که چرخههای تجاری ،نوعی از
نوسانات است که در کل فعالیتهای اقتصادی کشورهایی که اقتصاد خود را اغلب براساس اقتصاد
بازار یا فعالیت بنگاههای تجاری استوار نموده اند ،به وجود میآیند .یك چرخه با گسترش و رونق
تقریباً همزمان در بیشتر فعالیت های اقتصادی شروع میشود و دورههایی با گسترة مشابه رکود
عمومی ،تنزل و آغاز رونق را به دنبال دارد و دوباره پس از مدتی ،به مرحلۀ رونق در چرخه بعدی
منتهی میشود .این توالی تغییرات ،تکرارپذیر ،اما فاقد تناوب معین است .از لحاظ دوره ،تداوم زمانی
چرخههای تجاری ،بیش از یك سال تا ده و یا دوازده سال متغیر است که قابل تقسیم به چرخههای
کوتاهتر با خصوصیات و نوسان های مشابه نمیباشد.
3
2
1
مهمترین ویژگیهای چرخههای تجاری عبارتند از تغییرپذیری  ،تداوم و همحرکتی  .تغییرپذیری،
درجه بیثباتی یك متغیر را بیان میدارد و در واقع ،میزان تمایل متغیر به نوسان است .وجود گرایش
در اقتصاد برای باقیماندن در حین رکود یا رونق ،تداوم نامیده میشود .همحرکتی نیز به این معنا
است که الگوی مشاهده شده چرخهای در بسیاری از بخشهای اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی
کم و بیش به صورت همزمان با نوسانات در محصول حرکت کند .تحلیل همحرکتی به وسیله دو
دیدگاه زمان چرخش و سمت و سوی چرخش مطرح میشود .با توجه به زمان ،متغیرها میتوانند
پیشرو ،4همزمان 5و پسرو 6باشند.
متغیرهای پیشرو ،آنهایی هستند که تغییر حرکت آنها در نقاط چرخه ای ،7قبل از متغیر مرجع،
انجام میپذیرد .بهطور مشابه ،متغیرهای همزمان به صورت همزمان با متغیر مرجع و متغیرهای
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پسرو ،بعد از متغیر مرجع حرکت میکنند و از نظر جهت و راستا نیز به سه گروه همجهت ،مخالف
جهت و غیرادواری تقسیم میشوند .اگر متغیری ،همجهت و همراستا با متغیر مرجع حرکت کند،
به آن متغیر ،همجهت و اگر در جهتی مخالف با متغیر مرجع حرکت کند ،به آن متغیر ،خالف جهت
و در نهایت ،متغیری را که بدون الگوی خاص و به صورت تصادفی در طول زمان حرکت کند ،متغیر
غیرچرخهای مینامند (گل خندان.)1394 ،
بنا بر ادبیات موجود ،متغیرهایی که نقش عاملیت بیشتری در ایجاد چرخههای تجاری اقتصاد دارند،
بایستی متغیرهای پیشرو با ضریب همبستگی باال باشند.
در مطالعات چرخههای تجاری ،دو رهیافت اساسی وجود دارد .اولین رهیافت ،به چرخههای رشد
برمیگردد که مبتنی بر روندزدایی جهت شناسایی عناصر نوسانی تولید است .در این رهیافت ،در
ابتدا ،دادههای تولید حقیقی با یك فیلترینگ به دو بخش روند و اجزای چرخهای تقسیم میشود .در
این میان ،چرخهها به روند تخمین زده شده و دورههای رونق (رکود) به زمانهایی که تولید حقیقی
باالی (پایین) این روند تخمینی قرار میگیرد ،تعریف میشوند .در مقابل ،رهیافت چرخههای
کالسیکی ،سعی دارد تا نقاط چرخش (فرازها و فرودها) را تعیین نماید .در این رهیافت ،دوره رکود،
دوره زمانی مابین یك اوج تا یك حضیض و دوره رونق ،دوره زمانی مابین یك حضیض تا یك اوج را
شامل میشود .در این رهیافت ،تعیین روند و تخمین آن ،اهمیت چندانی ندارد (.)Male, 2010
در این پژوهش ،برای بررسی رابطه بین چرخههای اعتباری و تجاری و نحوه اثرپذیری هر یك ،از
رهیافت اول ،و برای بررسی رابطه همحرکتی بین آنها ،از رهیافت دوم یعنی رهیافت کالسیکی استفاده
میشود.
پویایی یك اقتصاد ،مستلزم وجود نوسان است .بخشهای مختلف اقتصاد با نوسانات خود ،موجب
نوسانات اقتصادی میشوند .یکی از این بخشها ،بخش مالی اقتصاد است .نوسانات و افزایش و
کاهشهای دورهای اعتباری این بخش را چرخه اعتباری میگویند .اصطالح "چرخه اعتباری" اغلب
با مکتب اتریشی ارتباط دارد .نظریه چرخه اعتباری اتریشی توسط میزس ( ،)Mises, 1912به عنوان
یك نتیجه از تحقیق او در مورد نظریه بانکی ،و توسط هایك ،توسعه یافته است .نظریههای چرخه
اعتباری ،این سؤاالت را مطرح میکند« :چرخه های اعتباری چیست و چرا این اتفاق میافتد؟» و
«آیا سیستم اعتباری باعث ایجاد نوسان در سایر نقاط اقتصاد میشود؟»
نوسان در متغیرهای کالن اقتصادی (بخصوص تولید) ،پدیده شایعی در همه اقتصادها است .افزایش
های تکرارشونده ،موقت و برگشت پذیر در اعتبار را «انبساط» و افتهای با ویژگیهای مشابه را
«انقباض» میگویند .بنابراین اقتصاد طی هر چرخه ،دوره انبساط (حضیض تا اوج) و انقباض (اوج تا
حضیض) را تجربه میکند .تغییر عالمت چرخه اعتباری از انبساط به انقباض (یا برعکس) یك تغییر
وضعیت کالن است که میتواند بر تصمیمهای آحاد اقتصادی سیاستگذار اثر بگذارد و از آنها تأثیر
بپذیرد.
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بر اساس مطالعه عینیان و همکاران ( ،)1395عملکرد وضعیت اعتباری در تمامی بخشهای اقتصادی
کشور یکسان نیست .نسبت مانده تسهیالت به ارزش افزوده در بخش ساختمان ،بسیار باالتر از سایر
بخشها است .بخش صنعت و بخش کشاورزی نسبت نزدیکی دارند و این نسبت در بخش خدمات،
پایینتر از سایر بخشها است .چرخههای اعتباری نیز در بخشهای مختلف لزوماً رفتار یکسانی ندارند،
برخی الگوی کلی اقتصاد را تکرار میکنند ،ولی به طور مشخص ،بخش مسکن ،الگوی رفتاری بسیار
متفاوتی دارد .چرخه اعتباری بخشهای کشاورزی و صنعت ،دارای همبستگی باالیی با چرخه تجاری
کل اقتصاد است .بخش مسکن ،الگوی متفاوتی با دیگر بخشها دارد .رفتار تغییرات در این بخش،
ارتباطی به چرخه تجاری اقتصاد ندارد.
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 .2-2رابطه بین چرخههاي اعتباري و چرخههاي تجاري
شواهد متعددی از جمله تبدیل بحران مالی سال  2۰۰7به رکود عمیق  2۰۰8تا  2۰۰9میالدی،
تجربه ژاپن در شکست بازارهای مالی در اوایل دهه  ،199۰بحران مالی در کشورهای آسیایی بعد از
رونق اعتباری در نیمه دوم دهه  199۰و کسادی فعالیتهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته در پی
رکود همزمان در بخش مالی در انتهای هزاره دوم ،نشان داده که چرخههای تجاری ،ارتباط تنگاتنگی
با بازارهای مالی و عدم تعادلهای مالی دارند (نجفی و یاوری.)1395 ،
در ادبیات اقتصادی ،فراز و فرودهای بخش مالی را چرخه اعتباری و بخش حقیقی را چرخه تجاری
مینامند .امروزه بانكها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ایفا
میکنند ،زیرا با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها ،امر مبادالت تجاری را تسهیل کرده،
موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد میگردند (عبده تبریزی و رادپور .)1388 ،ابزار
اصلی که با آن ،سیستم بانکی و مقامات پولی بر سطح فعالیت اقتصادی تأثیر میگذارند ،نه از طریق
مبادله ،بلکه از طریق کنترل دسترسی به اعتبار است (.)Stiglitz & Weiss, 1988
بانكها در دوگونه فعالیت برای اعطای اعتبارات شرکت میکنند :یکی ،برمبنای ارتباط و دیگری،
برمبنای تراکنش .در وام دهی برمبنای ارتباط ،بانك مبادرت به تولید و کسب مهارت و اطالعات
مربوط به زیربخش صنعت مورد عالقه و سپس ایجاد رابطه با بنگاههای متقاضی تسهیالت میکند.
این روش برای بانك تولید هزینه میکند؛ اما در ازای این هزینه ،امکان استفاده از اطالعاتی که طی
مسیر ایجاد شده است ،برای سیستم مهیا میشود .در نقطه مقابل این روش ،وام دهی برمبنای
تراکنش مطرح است  .دراین روش ،تخصیص اعتبار تنها برمبنای اطالعات موجود و فایل مشاهده در
مورد شرکت و نه برمبنای رابطه ایجادشده ،صورت میپذیرد (سعیدی.)1391 ،
تقارن چرخههای تجاری و اعتباری ،ریشه در این پدیده دارد که در فرآیند تولید ،اعتبارات بانکی
نهاده مکمل سرمایه ،کاالهای واسطهای و مواد اولیهاند؛ اما اثرپذیری بنگاهها از وضعیت چرخه

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7
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اعتباری ،همسان نیست و بنگاههای کوچك ،از انقباض اعتباری آسیب شدیدتری میبینند و بنگاه-
های بزرگ ،از رونق اعتباری بهرهمندی باالتری برخوردارند .غفلت از تناظر بین متغیرهای بخش
حقیقی و مالی در فراز و فرودهای این دو بخش برای توضیح تقاضای بنگاهها برای منابع مالی و
پاسخ بانكها به این تقاضا ،نگاه به مسأله خروج از رکود را دچار اریب و کاستی میکند (نیلی و
محمودزاده.)1393 ،
از آنجا که ادبیات اقتصادی ،نشان داده که همزمانی مهمی در وقوع چرخههای اعتباری با چرخههای
تجاری وجود دارد ،برای کاهش اثرات منفی چرخههای تجاری ،بررسی چرخههای اعتباری و چگونگی
تأثیرات متقابل آنها با چرخههای تجاری ،قابل توجه است.
بر اساس مطالعه کالسنز ،کوز و ترونز در سال  2۰12از چرخههای مالی و چرخههای تجاری 44
کشور در بازهای  5۰ساله ،همحرکتی چرخههای تجاری و چرخههای اعتباری ،نزدیك به  8۰درصد
بوده است (نیلی و محمودزاده .)1393 ،این مطالعه نشان میدهد ،وقوع انقباض در بخش مالی با
عمیقتر بودن رکود بخش حقیقی همراه بوده است؛ به گونهای که وقوع انقباض اعتباری با رکودهایی
همراه بوده که نزدیك به  2درصد افت بیشتر تولید را به همراه داشتهاند .بویسن -هاگرف ،جنسن و
میر ( )Boysen-Hogrefe, Jannsen & Meier, 2015نیز نتایج مشابهی ارائه میکنند (عینیان و
همکاران.)1395 ،
ممکن است چرخههای اعتباری ،چرخه تجاری را از طریق تصمیمات سرمایه گذاری و بازارهای
جداگانه برای سرمایه مولد و دارایی های مالی به وجود آورد ( .)Wicksell, 1898 & 1906وامهای
تضمین شده ،دلیل اصلی برای رونق اعتباری است که درآمد سرمایه و اعتبار به وسیله آن تقویت
میشوند ( .)Veblen, 1904چنانچه بانك ها سیاست محدودیتهای اعتباری را اعمال نمایند ،این
سیاست ،موجب اثرگذاری نامتقارن تکانههای سیاستهای پولی در دورههای رکود و رونق اقتصادی
میشود (.)Bernanke & Gertler, 1989
در توضیح علت همزمانی چرخههای تجاری و چرخههای اعتباری ،نظریههای متفاوتی ارائه شده است.
برخی از اقتصاددانان همچون آیشنگرین ( )Eichengreen, 1992 & 2002و مینسکی ( Minsky,
 )1986در ادامه نظریات مکتب اتریشی ،چرخههای مالی را موتور محرکه چرخههای تجاری میدانند.
مطالعات تجربی نشان میدهند ،این مفهوم توانایی توضیح کامل علل شکلگیری چرخههای تجاری
را ندارد.
هر چند مطالعات جدیدی وجود دارند که شوکهای اعتبارات را همچنان یکی از عوامل مهم ایجاد
چرخههای تجاری میدانند.
پیرزمن و وگنر ( )Peersman & Wagner, 2015مدعی هستند ،تکانههای وارد شده به وامدهی
بانکی ،ریسكپذیری و فعالیتهای اوراقبهادارسازی که عمود بر تغییرات بخش حقیقی اقتصاد و
سیاست پولی هستند ،بیش از  3۰درصد نوسانات تولید آمریکا را توضیح میدهند.
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بخش دیگری از مطالعات همچون مطالعه برنانکی و بالیندر ( )Bernanke & Blinder, 1992به
سازوکارهای انتشار سیاست پولی به بخش حقیقی از مسیر اعتبارات و بازارهای مالی میپردازند و در
واقع ،همزمانی چرخههای مالی /اعتباری با چرخههای تجاری را ناشی از داشتن علت مشترک
(سیاست پولی) میدانند (عینیان و همکاران.)1395 ،
در سالهای اخیر ،ادبیات گستردهای حول ایده شتابدهنده مالی ،که با مطالعات معروف برنانکی و
گرتلر ( )Bernanke & Gertler, 1995و برنانکی ،گرتلر و گیلکریست ( & Bernanke, Gertler
 )Gilchrist, 1997و کیوتاکی و مور ( )Kiyotaki & Moore, 1999شروع شده ،شکل گرفته است.
ایده شتابدهنده مالی ،این است که شوکهای منفی به اقتصاد ،با بدتر شدن وضعیت بازارهای مالی
شدت مییابد و در کل ،یك چرخه معیوب ،باعث بدتر شدن وضعیت هر دو بخش حقیقی و اعتباری
میشود.
از سوی دیگر ،مطالعاتی همچون آدریان و شین ( )Adrian & Shin, 2010نیز وجود دارد که
انگیزههای درونسازمانی برای تصمیمات ترازنامهای بانك را دلیل تأثیرپذیری اعتبارات از چرخههای
تجاری میدانند .طبق این نظریه ،بانكها روی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام هدفگذاری میکنند و
با استفاده فعال از نسبت اهرمی 1برای دستیابی به اهداف نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،باعث
تشدید اثر چرخه تجاری بر وضعیت ترازنامه بانك میشوند (عینیان و همکاران.)1395 ،
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 .3پیشینه تجربی
مطالعات اقتصادی ،اثرپذیری چرخههای تجاری از نوسانات اعتبار را به عنوان یك متغیر کالن و
تأثیرگذار در جهات مختلف در اقتصادهای متفاوت ،گزارش میدهند .در ادامه ،برخی از این مطالعات
و پژوهشها مرور شده و به طور خالصه ،در جدول زیر گزارش شدهاند.
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 .3-1مطالعات خارجی
پژوهشگر

سال
چاپ
پژوهش

جامعه
مورد
مطالعه

بازه زمانی

آذریادیس
()Azariadis

2۰18

ایاالت
متحده
آمریکا

1981-2۰12

2۰16

اسپانیا

197۰-2۰14

ریوس و
همکاران
()Rios et al.

( Gonzalez et

2۰15

 33کشور
منتخب

194۰-2۰13

)al.

بارتولتو و
همکاران

( Bartoletto et
)al.

2۰15

ایتالیا

2۰13

CAMEU

1861-2۰13

اعتبار ناامن ،محدودیتهای بدهی
را افزایش میدهد ،تشکیل مجدد
سرمایه را تسهیل ،و به تولید کل
محصول کمك میکند .تردیدها
راجع به آینده اعتبار ،افت تولید
انبوه و تولید ناخالص داخلی را در
پی دارد.
مشاهده عدم همحرکتی وجود
رابطه معنیدار بین تجارت و
اعتبارات :نوسانات چرخه تجاری،
به نوسانات اعتبار شرکتهای
غیرمالی منجر میشود.
احتمال وقوع وابستگی اعتبار به
چرخه در هنگام بررسی نوسانات
متوسط و طوالنی باالتر است و
علیت گرنجر در هر دو جهت اجرا
میشود.
اعتبار و چرخه تجاری بویژه در
میان مدت همحرکت بودهاند.
وقتی که اعتبار و قراردادهای
واقعی همپوشانی دارند ،رکودها
شدیدتر میشود .در کوتاهمدت
چرخه تجاری ،اعتبار را به ارمغان
میآورد .اعتبار و عملکرد چرخه
تجاری زمانی که اعتبار حاوی
اوراق قرضه دولتی توسط بانكها
است ،تأمین مالی بانك به بخش
عمومی افزایش مییابد.
در چاد چرخه اعتباری باعث

مزومبنگ
()Mezuimbeng

196۰-2۰۰8

چرخه فعالیت میشود؛ در گابن و
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گونزالز و
همکاران

يافته ها

کنگو اثر بازخوردی مشاهده می-
شود؛ در کامرون به نظر میرسد
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وضوح تجزیه و تحلیل علیت کمتر
است.
بازسازی و بهبود اقتصاد یونان
کارفاکیس
()Karfakis

2۰13

یونان

2۰۰۰-2۰11

نیازمند شوک اعتباری مثبت است
که باعث افزایش تولید واقعی می-
شود.
رابطه مثبت بین اعتبار و فعالیت
واقعی را در تناوبهای مربوط به

کاستاریکا
(،)1992-2۰12

رامیرز

کشورها

نشان

میدهد.

در

السالوادور

کاستاریکا و جمهوری دومینیکن،

(،)2۰۰2-2۰12

رابطه اقتصادی اعتباری در دوره

آمریکای

هندوراس

هایی که  1۰سال یا بیشتر ادامه

مرکزی و

(،)2۰۰2-2۰12

دارد ،مناسب است .در نیکاراگوئه

جمهوری

گواتماال

نیز در دورههای بیش از  8سال

دومینیکن

(،)1996-2۰12

دیده میشود .اعتبار در کاستاریکا،

نیکاراگوئه

السالوادور ،هندوراس ،نیکاراگوئه و

()2۰۰7-2۰12

جمهوری دومینیکن پیش از

جمهوریدومینیکن

فعالیت اقتصادی در چرخه تجاری

()1992-2۰12

تناوب دارد .در مورد گواتماال هیچ
شواهدی از تقدم آماری از فعالیت
اقتصادی اعتباری وجود ندارد.
ارتباطات قوی بین مراحل مختلف

کالسنز و
همکاران
( Claessens et

)al.

چرخههای تجاری و مالی وجود
2۰12

 44کشور
منتخب

196۰:1-2۰1۰:4

دارد .رکود ناشی از اختالالت مالی،
بویژه قیمت خانه و سهام ،عمدتاً

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-09

()Ramirez

2۰13

چرخههای تجاری برای همه

بلندتر و عمیقتر از سایر رکودها
است.
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ارتباط نزدیکی میان نوسانات
چرخه ای در متغیرها مشاهده شده
چن و همکاران
()Chen et al.

ایاالت
2۰12

متحده

است .اجزاء چرخه طوالنیمدت
1965:1-2۰1۰:3

متغیرها همزمان هستند .در
فرآیند چرخه کسب و کار ،قیمت-

آمریکا

های تولید و دارایی منجر به نرخ
بهره و اعتبار میشود.
چرخههای تجاری و مالیِ متناظر
همحرکتاند .رکودهای همراه با
کالسنز و
همکاران
( Claessens et

انقباض بخش مالی ،عمیق ترند.
2۰11

 44کشور
منتخب

196۰:1-2۰۰7:4

)al.

اگر خروج از رکود با رونق مالی
همراه باشد ،دوره بهبود کوتاهتر
خواهد بود و اگر خروج از رکود با
رونق مالی همراه باشد ،بهبود با

کنوا و دی
نیکولو
( & Canova

)De Nicolo

2۰۰۰

کشورهای
G-7

شوکهای پولی به طور قابل
1982-1995

توجهی موجب چرخه تولید و تورم
در همه کشورهای  G-7میشود.
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شدت بیشتری رخ خواهد داد.
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 .3-2مطالعات داخلی
بازه
زمانی

پژوهشگر

سال چاپ
پژوهش

عینیان و
همکاران

1395

چرخه اعتباری بخشهای کشاورزی و صنعت دارای
 -1392همبستگی باالیی با چرخه تجاری کل اقتصاد است .بخش
 1348مسکن الگوی متفاوتی با دیگر بخشها دارد .رفتار تغییرات
در این بخش ،ارتباطی به چرخه تجاری اقتصاد ندارد.

تشکینی و
همکاران

1395

میزان دسترسی به تسهیالت بانکی برای بخشهای تولیدی
 -1391نظیر کشاورزی و بویژه صنعت و معدن ،اهمیت بسیاری در
 1352تحریك سرمایهگذاری داشته و در مقابل ،نرخ سود تسهیالت،
تأثیری بر میزان سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی ندارد.

محمدنژاد و
همکاران

1394

تسهیالت اعطایی ،رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد
 -1389ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد که در این میان،
 137۰بیشترین رشد ناشی از تسهیالت اعطایی مربوط به بخش
کشاورزی است.

نیلی و
محمودزاده

1393

تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رکود
میشود ،ولی انبساط اعتباری لزوماً به رونق نمیانجامد .به
 -1391عالوه خروج از رکود در صورت استمرار تنگنای اعتبارات
 1375بسیار مشکل می نماید .بنابراین خروج غیرتورمی از رکود،
مستلزم محدودکردن رشد پایه پولی (برای تضمین کنترل
تورم) همراه با افزایش دسترسی به منابع است

گوگردچیان
و میرهاشمی
نایینی

139۰

تأثیر تکانه وارده بر سیاستهای پولی و اعتباری بر شاخص
 -1387چرخه تجاری کشور تقریباً از دوره دوم شروع شده و اثر آن
 135۰تا پایان دوره به صورت پایدار یعنی بدون نوسان به تدریج
تعدیل میشود.

گرجی و
اقبالی

1388

عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی
تأثیرگذار باشد و به نظر میرسد که سیاستهای مالی بیشتر
از سیاستهای پولی در ایجاد چرخههای تجاری مؤثر بودهاند.

یافته ها
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 .4معرفی و برآورد مدل
با نگاهی به تاریخچه مطالعات مرتبط ،درمییابیم که پس از مقاله سیمز ( ،)Sims, 1980استفاده از
مدلهای خودرگرسیون برداری ) (VARبرای تحقیقات اقتصادی و تحلیل سیاستی ،بسیار گسترده
شده است .در این راستا ،به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری ) (SVARجهت
تشخیص تأثیر یك شوک بر متغیرهای اقتصاد کالن با توجه به ویژگیهای ساختاری آن اقتصاد ،کامالً
مرسوم است .علت انتخاب این مدل ،آن است که اوالً ،این مدلها قادر به کنترل و تخفیف درونزایی
متغیرها هستند؛ ثانیاً ،از دسته مدلهای چند متغیرهاند و ساختاری بودن آن موجب انطباق بیشتر
مدل با واقعیتهای اقتصاد مورد بررسی میباشد.
در این بخش ،ابتدا به معرفی متغیرهای مدل پرداخته شده ،پس از بررسی مانایی آنها و تعیین وقفه
بهینه ،برآورد و تخمین مدل انجام میشود .در انتها ،روند چرخههای اعتباری و تجاری مورد واکاوی
قرار خواهد گرفت.
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 .4-1معرفی متغیرها
در این بخش ،متغیرهای مورد استفاده در مدل معرفی شدهاند .در این مطالعه ،از دادههای ساالنه
سریهای زمانی بانك مرکزی و همچنین ترازنامههای بانك مرکزی ،برای دوره ()1352-1395
برحسب مقادیر واقعی و بر اساس سال پایه  139۰استفاده شده است.
شایان ذکر است که اصوالً در مدلسازی ،کلیه متغیرهای اقتصادی از لگاریتم متغیرها به جای سطح
متغیرها استفاده میشود ،و علت آن را می توان در کاهش سطح نویز (اختالالت) دادهها و متمایل
شدن تابع چگالی دادهها به سمت توزیع نرمال و بهره برداری از مزایای آن دانست .از این رو ،در این
تحقیق نیز از لگاریتم متغیرها به جای سطح آنها استفاده خواهد شد.
چرخه تجاری ( :)CYGDPمتغیر مذکور از طریق روندزدایی لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر اساس
قیمتهای ثابت سال  139۰با استفاده از فیلتر هودریك-پرسکات بهدست آمده است.
چرخه اعتباری ( :)CYCRDاین متغیر از روندزدایی لگاریتم مانده بدهی حقیقی تسهیالت بخش
غیردولتی به بانكها بهدست آمده است .برای حقیقی سازی مانده بدهی تسهیالت بخش غیردولتی،
مانده بدهی مذکور بر شاخص قیمت مصرف کننده ) (CPIبر اساس سال پایه  139۰تقسیم شده و
روندزدایی این متغیر همانند چرخه تجاری ،با استفاده از فیلتر هودریك-پرسکات صورت گرفته است.
چرخه تجاری کشاورزی ) :(CYAGRمتغیر مذکور از طریق روندزدایی با فیلتر هودریك-پرسکات
گزارشهای بخش کشاورزی تولید ناخالص داخلی ،طبق گزارش دادههای سری زمانی بانك مرکزی
استحصال شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7
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نرخ تورم ( :)INFدر این پژوهش ،نرخ تورم بر اساس گزارش شاخص تورم بانك مرکزی استفاده شده
است .نرخ تورم از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص قیمت مصرف کننده ( )CPIدر دوازده ماه
منتهی به اسفندماه ،نسبت به دوره مشابه قبل به دست میآید.
تفاضل هزینه های مصرفی ( :)DLCONSبرای استخراج هزینههای مصرفی ،از گزارشهای
حسابهای ملی بانك مرکزی بر اساس قیمتهای ثابت سال  139۰استفاده شده است.
سرمایهگذاری ( :)LIبرای استخراج متغیر سرمایهگذاری ،از گزارشهای موجودی خالص سرمایه
حسابهای ملی بانك مرکزی بر اساس قیمتهای ثابت سال  139۰استفاده شده است.
نرخ بهره ( :)IRاین متغیر بر اساس حداکثر سود بانکی سپردههای یك ساله استخراج و استفاده
گردیده است.
در مدل مورد استفاده در پژوهش ،به دلیل تعیین نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار ،این متغیر
بهصورت برونزا بوده و سایر متغیرهای مدل ،درونزا میباشند.
 .4-1-1روش فیلتر هودريك-پرسکات )(HP

در این روش ،پارامتر هموارکننده λ=3 1است که در آن yt ،به عنوان یك سری زمانی مشخص که
 g tجمع جزء رشد و  ctجزء سیکلی آن می باشد.

این فیلتر در پی حداقلسازی عبارت ذیل است:

()2

T−1

T

Min(gt )= ∑t=1(dlyt − gt )2+ λ ∑t=2 [ (gt+1 − gt ) − (gt − gt−1 )]2

از روندزدایی لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی ) ،(LGDPچرخه تجاری و از روندزدایی لگاریتم
طبیعی مانده بدهی حقیقی بخش غیردولتی به بانكها ) ،(LCRDچرخه اعتباری و از روند زدایی
لگاریتم طبیعی ارزش افزوده کشاورزی ) ،(LAGRچرخه تجاری کشاورزی بهدست میآید.
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 .1مقدار این پارامتر بر اساس مقاله عینیان و برکچیان ( )1393تعیین شده است.
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نمودار  .1روند متغیرهاي چرخه اعتباري و چرخه تجاري و چرخه تجاري کشاورزي با
فیلتر هودريك-پرسکات
روند متغیرهای مذکور پس از روندزدایی با فیلتر هودریك-پرسکات در نمودار  1نشان داده شده است.
روندزدایی با فیلتر هودریك-پرسکات ،این امکان را میدهد که با رصد جزء چرخهای رشد تولید
ناخالص داخلی ،عوامل مؤثر در ایجاد چرخههای تجاری ایران را شناسایی نماییم.
 .4-2آزمون مانايی
اولین قدم در راستای تعیین مانایی یك متغیر ،مشاهده نمودار سری زمانی آن متغیر است .در
تشخیص مانایی با استفاده از نمودار ،در برخی موارد ،نمیتوان به صراحت قضاوت کرد .لذا مانایی
متغیرهای سری زمانی باید به صورت آماری مورد آزمون قرار گیرد.
جهت انجام آزمون ریشه واحد و تعیین مانایی و نامانایی ،از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )(ADF
درحالت با عرض از مبدأ و با روند ،استفاده شده است .همانطور که نتایج آزمون ریشه واحد در
جدول ( )1نشان میدهد ،همه متغیرهای مدل بجز هزینههای مصرفی در سطح ریشه واحد نداشته
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و به اصطالح مانا میباشند .برای اینکه نتایج مدل با ثبات باشد ،از تفاضل مرتبه اول متغیر مذکور
در مدل استفاده شده است.
جدول  .1آزمون ديکی فولر تعمیم يافته )(ADF

متغیر
IR
CYCRD
LI
LCONS
INF

CYGDP

آماره آزمون
سطح

-3.597

۰.۰446

-3.544

سطح

-2.151

۰.5۰24

تفاضل ول

-3.8۰69

۰.۰267

سطح

-3.75۰

۰.۰318

سطح

-2.849

۰.1886

تفاضل اول

-5.۰81

۰.۰۰۰9

سطح

-4.489

۰.۰۰46

سطح

-1.3545

۰.8594

تفاضل اول

-6.1238

۰.۰۰۰1

سطح

-5.677

۰.۰۰۰2

-3.529
-3.544
-3.52۰
-3.52۰
-3.523
-3.526

مأخذ :یافتههای تحقیق

 .4-3تعیین طول وقفه بهینه در مدل
قبل از برآورد الگوی  ،VARالزم است که طول وقفه بهینه تعیین گردد .نتایج حاصل در جدول 2
گزارش شده است .معیار نسبت راستنمایی ،(LR) 1و معیارهای حنان کوئین ) ،(HQآکائیك
) ،(AICشوارتز بیزین ) (SCو خطای پیشبینی نهایی ،(FPE) 2عدد  3را گزارش میدهند.
بنابراین ،طول وقفه بهینه مدل  3میباشد.
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1. Sequential modified LR test statistic
2. Final prediction error
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 .4-4تخمین مدل خودرگرسیون برداري )(VAR

در مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ،ابتدا باید در مرحله اول ،مدل خودرگرسیونبرداری
غیرمقید تخمین زده شود .ساختار مدل  VARبرای متغیرهایی که در این تحقیق در نظر گرفته
شده ،به شکل زیر خواهد بود:
P
yt =A0 + ∑i=0 At yt−i + ut
()3
که در آن ،متغیرهای ]𝑆𝑁𝑂𝐶𝑁𝐿𝐷  𝑦𝑡 = [𝐶𝑌𝐺𝐷𝑃, 𝐶𝑌𝑁𝐺𝐷, 𝐼𝑅, 𝐿𝑁𝐼, 𝐼𝑁𝐹,عبارت
است از چرخه تجاری ،چرخه اعتباری ،نرخ بهره ،لگاریتم طبیعی میزان سرمایه گذاری ،نرخ تورم و
تفاضل لگاریتم طبیعی هزینههای مصرفی .همچنین 𝑡𝑢 نیز شامل 𝑃𝐷𝐺𝑌𝐶𝑡𝑢،𝑢𝑡𝐿𝐼 ،𝑢𝑡𝐼𝑅 ،𝑢𝑡𝐶𝑌𝑁𝐺𝐷 ،
𝐹𝑁𝐼𝑡𝑢 و 𝑆𝑁𝑂𝐶𝐿𝐷𝑡𝑢 که همان بردار جمالت خطای فرم خالصه شده هستند و با یکدیگر همبستهاند.
این منوال در تخمین مدل در حضور چرخه تجاری کشاورزی نیز صادق است .با این تفاوت که بهجای
چرخه تجاری 𝑃𝐷𝐺𝑌𝐶 متغیر چرخه تجاری کشاورزی  CYAGRجای گرفته و 𝑅𝐺𝐴𝑌𝐶𝑡𝑢 همان
بردار جمالت خطای فرم خالصه شده چرخه تجاری کشاورزی ،و  Pدرجه الگوی  VARبوده ،یعنی
تعداد وقفههای بهینه که در این مدل  3برآورد شده است.

LR

FPE

SC

AIC

HQ

۰

-

4/67

-13/66

-13/41

-13/57

1

546/18

1/87

-28/41

-26/64

-27/77

2

286/91

3/12

-37/24

-33/95

-36/۰5

3

*158/78

*1/39

*-43/۰۰

*-38/19

*-41/26

مأخذ :محاسبات و یافتههای تحقیق * نشانگر وقفه بهینه

 .4-5تخمین مدل خودرگرسیون برداري ساختاري )(SVAR

جمالت پسماند حاصل از مدل خود رگرسیون برداری غیرمقید ،ترکیب خطی از جمالت اخالل فرم
ساختاری هستند .در این تحقیق ،با پیروی از روش بالنچارد و پروتی ،میتوان ارتباط میان باقیمانده-
های فرم حل شده ( VARجمالت 𝑡𝑢) و فرم ساختاری 𝑡𝜀 برای  6معادله مربوط به متغیرهای
موردنظر را به صورت زیر نوشت:
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جدول  .2تعیین وقفه بهینه مدل
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uIR
= εIR
t
t
CYGDP
uCYNGD
= a21 uIR
+ εCYNGD
t
t + a 26 ut
t
CYNGD
I
IR
ut
= a31 ut + a32 ut
+ εIt
uDLCONS
= a42 uCYNGD
+ a43 uIt + a46 uCYGDP
+ εDLCONS
t
t
t
t
uINF
= a52 uCYNGD
+ a53 uIt + a56 uCYGDP
+ εINF
t
t
t
t
CYNGD
DLCONS
IR
I
uCYGDP
=
a
u
+
a
u
+
a
u
+
a
u
61 t
62 t
63 t
64 t
t
CYGDP
+a65 uINF
+
ε
[
t
t

روابط باال را میتوان به شکل ماتریسی زیر نوشت:
εIR
t
0 0 0
CYNGD
ε
0
0 a26
t
0
0 0
εIt
DLCONS
1
0 a46 εt
0 1 a56
εINF
t
a64 a65 1 ] CYGDP
[ εt
]

0
0
1
a43
a53
a63

1
0
a21 1
a31 a32
=
0 a42
0 a52
[ a61 a62

uIR
t
CYNGD
ut
uIt
DLCONS
ut
uINF
t
[ uCYGDP
]
t
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در معادالت فوق 𝜀𝑡𝐼𝑅 ،شوک مربوط به نرخ بهره 𝜀𝑡𝐶𝑌𝑁𝐺𝐷 ،شوک مربوط به چرخه اعتباری𝜀𝑡𝐿𝐼 ،
شوک مربوط به سرمایهگذاری 𝜀𝑡𝐼𝑁𝐹 ،شوک مربوط به تورم 𝜀𝑡𝐷𝐿𝐶𝑂𝑁𝑆 ،شوک مربوط به تفاضل
هزینههای مصرفی و 𝑃𝐷𝐺𝑌𝐶𝑡𝜀 شوک مربوط به چرخه تجاری میباشد.
محدودیتهای در نظر گرفته شده در سطر اول ماتریس فوق ،مربوط به نرخ بهره ،و بیانگر این موضوع
است که شوکهای سایر متغیرهای مدل به دلیل برونزا بودن نرخ بهره ،تأثیر آنی بر آن ندارند.
در سطر دوم ،انتظار بر این است که چرخه اعتباری تحت تأثیر تغییر نرخ بهره و شوکهای آن و
شوکهای خود چرخه اعتباری تغییر یابد .با توجه به نظریات شتابدهنده مالی و همزمانی چرخههای
تجاری و اعتباری ( )Bernanke & Blinder, 1992و همچنین مطالعه ریوس و همکاران ( Rios
 ،)et al., 2016چرخه اعتباری تحت تأثیر چرخه تجاری نیز تعریف گردید.
با نوسانات ایجاد شده در چرخه اعتباری ،در سطر سوم ،تغییر در میزان سرمایه گذاری ایجاد خواهد
شد .از طرفی ،شوکهای نرخ بهره نیز همانند چرخه اعتباری ،میزان سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار
خواهد داد .لذا فرض میشود که سرمایهگذاری به طور همزمان ،به شوکهای نرخ بهره و اعتبارات و
سرمایهگذاری عکسالعمل نشان میدهد.
چن و همکاران ( ،)Chen et al., 2012اثرپذیری سرمایهگذاری از نوسانات بهره ،اعتبارات و همچنین
سرمایهگذاری را به صورت تجربی نشان دادند .تشکینی و همکاران ( ،)1395تأثیر سرمایهگذاری از
اعتبارات را ،مستقیم و از نرخ بهره را ،معکوس میدانند.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7
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 .4-6برآورد مدل خودرگرسیون برداري ساختاري )(SVAR

برای برآورد مدل خودرگرسیونبرداری ساختاری ،از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده
میگردد .تحلیل و بررسی این دو ،در ادامه انجام خواهد گرفت .الزم به توضیح است که با توجه به
ساختار و محدودیتهای مدل مورد مطالعه ،در نمودارها و جداول مورد بررسی ،شوک اول ،همان
شوک نرخ بهره ،شوک دوم ،همان شوک چرخه اعتباری ،شوک سوم ،شوک سرمایهگذاری ،شوک

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-09

سطر چهارم ،تأثیر شوکهای چرخه اعتباری ،سرمایه گذاری ،هزینههای مصرفی و چرخههای تجاری
را بر شکلگیری هزینههای مصرفی نشان میدهد .محدودیتهای لحاظ شده در این سطر ،ناشی از
آن است که شوکهای چرخه اعتباری ،ماندههای حقیقی اقتصاد را تغییر داده و به همراه شوکهای
سرمایهگذاری و مصرفی ناشی از آن ،موجب تغییرات آنی در هزینه های مصرفی میگردند .همچنین
در مطالعات انجام گرفته در حیطه چرخه اعتباری و تجاری مانند مطالعه بهادر و گومز ( Bahadir
 ،)& Gumus, 2016وجود همبستگی مثبت بین اعتبار و مصرف را اثبات کردند .فیشر ( Fisher,
 )1963نیز وجود رابطه بین سرمایهگذاری و هزینههای مصرفی را نشان داده است .شوک تجاری از
طریق تغییر در درآمد و قدرت خرید بر هزینههای مصرفی تأثیر میگذارد.
محدودیتهای سطر پنجم ،حاکی از آن است که با توجه به آنچه در مطالعات پیشین به اثبات رسیده
( )Canova & De Nicolo, 2007و همچنین مبانی بدیهی اقتصادی ،تحت تأثیر شوکهای چرخه
اعتباری ،هزینههای مصرفی ،چرخههای تجاری و همچنین شوک تورم ،نرخ تورم تغییر مییابد .نظریه
مقداری پول ،همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و اعتبارات و تورم پیشبینی میکند؛
به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول و اعتبار در اقتصاد ،موجب ایجاد تورم باال میشود .بر
این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای پولی بانك مرکزی به
منظور مهار تورم ،شناخته میشود .شوک تجاری از طریق تغییر در درآمد و تقاضا بر نرخ تورم تأثیر
میگذارد.
و در سطر آخر ،با توجه به نتایج مطالعات تجربی در ایران ،فرض میکنیم که تولید ناخالص داخلی
تحت تأثیر شوکهای نرخ بهره ،چرخه اعتباری ،سرمایهگذاری ،هزینه های مصرفی ،تورم و تولید
ناخالص داخلی باشد ،که رابطه آن بدان صورت نوشته میشود.
همچنین این قیود برای تخمین مدل با لحاظ چرخه تجاری کشاورزی در نظر گرفته شده است ،با
این تفاوت که به جای نرخ بهره ،چرخه کشاورزی به عنوان متغیر برونزا و لگاریتم تولید ناخالص
داخلی به قیمت ثابت ،به جای چرخه تجاری در مدل قرار گرفتهاند .توجه به این نکته حائز اهمیت
است که ما برای سیستم معادالت مفروض و اعمال قیود ،به اثرگذاری آنی و همزمان تأکید داریم و
اعمال قیود صفر در معادالت به معنای عدم اثرگذاری متغیر نیست ،بلکه به این معنا است که متغیر
مزبور در همان دوره ،اثر خود را بر متغیر دیگر نمایان نمیکند.
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چهارم ،معرف شوک مصرف ،شوک پنجم ،نشانگر شوک تورم و در نهایت شوک ششم ،همان شوک
چرخه تجاری است.
 .4-6-1توابع عکسالعمل آنی
توابع عکسالعمل آنی ،امکان تحلیل رفتار متغیرهای هدف را در مقابل تکانههای پیشبینی نشده
در متغیرها فراهم میکنند و میتوانند برای تحلیل اثرات تغییرات ساختاری مورد استفاده قرار گیرند.
بهعبارتی ،پاسخ یك متغیر را به شوک داده در هر یکی از متغیرهای دیگر نشان میدهد .در تحلیل
نتایج حاصل از شوک وارده ،دو نکته حائز اهمیت است :اول ،معنادار بودن اثر شوکها؛ دوم ،میرابودن
اثر آن در طول زمان ،که مانایی مدل را نشان میدهد .نمودارهای توابع واکنش آنی در مدلهای
خودرگرسیون برداری ساختاری ،از کاربرد بیشتری برای بررسی و تحلیل اثر شوکهای وارده از سوی
متغیّرهای توضیحی برخوردار است.
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 .4-6-1-1واکنش آنی چرخه اعتباري
براساس مشاهدات نمودار  ،2میتوان گفت شوکهای بهره (شوک )1بهصورت غیرمستقیم بر
چرخههای اعتباری اثر میگذارند .بهعبارت دیگر ،افزایش بهره موجب افول استقبال از اعتبارات
میگردد .اثر شوکهای اعتباری (شوک  )2که بر خود نشان میدهد ،حاکی از این است که ،اثرگذاری
شوکهای اعتباری بر خود ،روندی صعودی را طی میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7
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 سید جمال الدين محسنی زنوزي و علی رضازاده، احد سیفی کشکی/...ررسی رابطه بین چرخههاي
Response to Structural One S.D. Innovations
Response of CYCRD to Shock1

Response of CYCRD to Shock2
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Response of CYCRD to Shock3
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Response of CYCRD to Shock5

3

4

5

6

7

8

Response of CYCRD to Shock6
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 واکنش آنی چرخه اعتباري به شوکهاي مختلف.2 نمودار
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با بررسی روند اثر شوک سرمایهگذاری (شوک  )3نیز میتوان گفت که شوکهای سرمایهگذاری،
انبساط چرخه اعتباری را به همراه دارد .با افزایش سرمایهگذاری ،تقاضای اعتباری بنگاهها افزایش
مییابد .آنچه از مشاهده روند اثر شوکهای مصرف (شوک  )4بر چرخه اعتباری استنباط میشود،
این است که شوکهای مصرف ،تأثیر مستقیم بر چرخه اعتباری دارند و با گذشت زمان ،این اثر
کاهش مییابد .با افزایش مصرف ،استقبال از اعتبارات بیشترمیشود .روند شوک تورم (شوک  )5نیز
این چنین است که ،با استمرار شوکهای تورم بهدلیل تبعات سنگین استفاده از اعتبارات در بلندمدت،
روند اثرگذاری شوکهای تورم بر اعتبارات به صورت وارون در میآید .اثر شوکهای تجاری (شوک
 )6بر چرخه اعتباری ،حکایت از آن دارد که افزایش شوکهای چرخه تجاری ،به تدریج موجب بهبود
فضایکسب و کار شده و ب ا اتکا به این بهبود ،رجوعی به اعتبارات صورت نگرفته و بعد از سه دوره،
اثری منفی از جانب شوکهای چرخه تجاری بر چرخه اعتباری به وجود میآورد.
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 .4-6-1-2واکنش آنی چرخه تجاري
آنچه نمودار  3نشان میدهد ،حاکی از آن است که افزایش شوکهای بهره بهدلیل تأثیر منفی بر
سرمایهگذاری ،موجب افول چرخههای تجاری و رکود کسب و کار خواهد شد .با بررسی شوک چرخه
اعتباری بر چرخه تجاری ،به نظر میرسد که انبساط اعتباری به دلیل نهاده مکمل سرمایه و مواد
اولیه بودن ،موجب بهبود فضای کسب و کار و چرخههای تجاری میگردد .نمودار شوک سوم که
همان شوک سرمایهگذاری است ،موجب بهبود چرخههای تجاری میگردد .اثر شوک مصرف بر چرخه
تجاری نیز مستقیم میباشد .شوکهای تورم نیز با تأثیر منفی ،بر مصرف و افزایش هزینههای
سرمایهگذاری ،اثر معکوس خود بر چرخه تجاری را اعمال میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7
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Response to Structural One S.D. Innovations
Response of CYGDP to Shock1
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Response of CYGDP to Shock3
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Response of CYGDP to Shock6
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Response of CYGDP to Shock5
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نمودار  .3واکنش آنی چرخه تجاري به شوکهاي مختلف
اثر شوک چرخه تجاری بر خودش نیز روندی نزولی و منفی را طی کرده و از دوره سوم ،شروع به
صعود میکند .افزایش شوکهای تولید بهدلیل رونق شدید ،افول تجاری را موجب شده و رکود بهدنبال
خواهد داشت.
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 .4-6-1-3واکنش آنی چرخههاي اعتباري به چرخه تجاري کشاورزي
Response to Structural One S.D. Innovations
Response of CYCRD to Shock1
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Response of CYCRD to Shock3
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نمودار  .4واکنش آنی چرخه تجاري کشاورزي به شوکهاي مختلف
نمودار  4نشان میدهد که افزایش شوکهای کشاورزی (شوک  )1بهدلیل تقاضا محور بودن بخش
کشاورزی ،باعث رونق بخش کشاورزی و افزایش تقاضای اعتبارات توسط این بخش و چرخه اعتبار
میگردد .شوکهای اعتباری (شوک  ،)2اثر مثبت و ثابتی بر چرخه اعتباری دارند .نمودار شوک سوم
که همان شوک سرمایهگذاری است ،نشان میدهد که این شوک ،اثر مثبتی بر چرخه اعتباری دارد
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که تا  5دوره کاهش مییابد و بعد از آن ،روند افزایشی دارد .اثر شوک مصرف (شوک  )4بر چرخه
تجاری ،اثر مستقیم میباشد که تا  5دوره افزایش مییابد و بعد از آن ،روند کاهشی دارد .شوک تورم
(شوک  )5نیز اثر مستقیم و ثابتی برچرخه اعتباری دارد .افزایش شوکهای تولید واقعی (شوک )6
به تدریج موجب بهبود فضایکسب و کار شده و با اتکا به این بهبود ،رجوعی به اعتبارات صورت
نگرفته و اثری منفی بر چرخه اعتباری به وجود میآورد که این اثر در  3دوره شدیدتر است و بعد از
آن ،کاهش مییابد.
 .4-6-2تجزيه واريانس
روش دیگر برای توصیف رفتار پویای یك مدل ،روش تجزیه واریانس است .با استفاده از تجزیه
واریانس ،میتوان بررسی کرد که تغییرات یك متغیر تا چه اندازه ،ناشی از اجزای اخالل خود متغیر
و تا چه حد ،ناشی از تغییرات سایر متغیرهای مدل بوده است .ستون اول در تجزیه واریانس،
نشاندهنده خطای پیشبینی در دورههای مختلف است و منبع این خطا ،تغییر در مقادیر جاری و
تکانههای آنی است.
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 .4-6-2-1تجزيه واريانس چرخه اعتباري
جدول  3نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی چرخه اعتباری را نشان میدهد .در دوره اول
شوکهای بهره ،چرخه اعتباری ،تورم ،مصرف و چرخه تجاری ،به ترتیب ،با  ۰/47درصد96/25 ،
درصد 1/39 ،درصد ۰/91 ،درصد و  ۰/75درصد ،اصلیترین شوکهای توضیحدهنده واریانس خطای
پیشبینی مدل برای چرخه اعتباری هستند .سهم توضیحدهندگی شوکهای اعتباری در واریانس
چرخه اعتباری که در مرحله اول بیشترین سهم است ،روندی نزولی طی کرده و در دوره دهم ،به
حدود  75درصد میرسد .سهم شوکهای بهره نیز صعودی بوده و در دوره دهم به میزان  1/22درصد
میرسد .اثرات شوکهای سرمایه ،تورم و چرخه تجاری ،روندی صعودی در سهم توضیح خطای
واریانس چرخه اعتباری در پیش میگیرند ،و در دوره دهم ،به ترتیب ،به  2/98درصد 8/11 ،درصد
و  5/11درصد میرسند .ولی سهم شوکهای مصرف تا دوره هفتم ،صعودی بوده و سپس نزول میکند
و در دوره دهم ،به  7/27درصد میرسد.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1399.20.3.2.7

25

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال بیستم ـ شماره سوم ـ پايیز 1399

جدول  .3تجزيه واريانس چرخه اعتباري
دوره

انحراف
معیار

بهره

چرخه
اعتباری

سرمایه
گذاری

مصرف

تورم

چرخه
تجاری

1

۰.81۰4

۰.4757

96.25543

۰.2۰7563

۰.9156

1.3932

۰.752344

5

۰.2442

۰.5172

83.11731

1.1555۰8

8.878۰

5.2587

1.۰73525

1۰

۰.3615

1.2221

75.28873

2.981438

7.2795

8.1127

5.115478

مأخذ :محاسبات و یافتههای تحقیق

بهطور کلی ،جدول  3نشان داد که در کوتاهمدت ،بیشترین سهم توضیحدهندگی خطای واریانس،
پیشبینی چرخه اعتباری توسط شوکهای خودش بوده و پس از آن ،نرخ تورم بیشترین سهم را دارد.
در دورههای پایانی نیز به ترتیب ،شوکهای اعتبار ،تورم ،مصرف و چرخهتجاری ،بیشترین سهم را در
توضیح خطای واریانس مذکور ایفا میکند.
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 .4-6-2-2تجزيه واريانس چرخه تجاري
تجزیه واریانس خطای پیشبینی چرخه تجاری در جدول  4نشان داده شده است .بر اساس اطالعات
جدول ،در دوره اول  73/63درصد از واریانس خطای پیشبینی چرخه تجاری توسط شوکهای
اعتباری توضیح داده شده است .این توضیح دهندگی ،روند نزولی داشته ،بهطوریکه در دوره دهم،
به  47/76درصد رسیده است .شوکهای تورم با  11/11درصد ،دومین شوک مؤثر در توضیح خطای
واریانس پیشبینی چرخه تجاری در دوره اول را نشان میدهد .سهم شوک مذکور  8دوره روندی،
افزایشی داشته ،سپس تا دوره دهم کاهش یافته و به میزان  15/35درصد میرسد.
شوک مصرف نیز با سهم  7/3درصدی در دوره اول ،نقش سومین شوک اثرگذار در توضیح واریانس
چرخه تجاری را ایفا میکند .سهم شوک مذکور با روندی کاهشی به  1/47درصد در دوره پنجم تنزل
یافته و پس از آن ،روندی افزایشی به خود میگیرد .این شوک در دوره دهم به میزان  1/88درصدی
سهم توضیح واریانس مذکور میرسد .شوک تجاری نیز با سهم  6درصدی در دوره اول ،چهارمین
شوک اثرگذار در توضیح واریانس چرخه تجاری را توضیح میدهد .سهم شوک مذکور با روندی
افزایشی ،به  24/79درصد در دوره پنجم افزایش یافته و پس از آن ،روندی کاهشی به خود میگیرد.
این شوک در دوره دهم به میزان  22/39درصدی سهم توضیح واریانس مذکور میرسد .سهم شوک
سرمایهگذاری نیز روندی افزایشی را طی کرده و به میزان  7/91درصدی سهم توضیح واریانس چرخه
تجاری در دوره دهم میرسد .شوک بهره که ششمین شوک اثرگذار در توضیح واریانس خطای
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پیشبینی چرخه تجاری در دوره اول است ،روندی افزایشی طی کرده و در دوره دهم به سهم حدود
 4/69درصدی میرسد.
جدول  .4تجزيه واريانس چرخه تجاري
دوره

انحراف
معیار
۰.۰32۰

۰.2843

5

۰.1۰۰1

2.337

51.147

1۰

۰.1372

4.692

47.76۰

1

بهره

مصرف

تورم
11.115

چرخه
تجاری
6.۰۰21

چرخه
اعتباری
73.637

سرمایه
گذاری
1.6559

7.3۰49

24.792

5.۰۰97

1.4786

15.234

22.393

7.9162

1.88۰۰

15.357
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بنابراین باتوجه به نتایج جدول  4به نظر میرسد ،برای کنترل و تقویت چرخههای تجاری ،ابتدا از
شوکهای خود چرخه تجاری ،مصرف و تورم و در کنار آن در بلندمدت ،از شوکهای اعتباری و
سرمایهگذاری میتوان بهره جست.

جدول .5تجزيه واريانس چرخه اعتباري با لحاظ چرخه تجاري کشاورزي
دوره

انحراف
معیار

چرخه
کشاورزی

چرخه
اعتباری

سرمایه
گذاری

مصرف

تورم

1

۰.۰224

۰.۰187

38.6۰7

2.6663

۰.۰239

3.9689

تولید
ناخالص
داخلی
54.714۰

2

۰.1458

1.۰488

34.552

1.657۰

1.۰927

2.6953

58.9538

3

۰.2326

2.7555

29.91۰

1.2378

1.4۰45

2.9746

61.716۰
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 .4-6-2-3تجزيه واريانس چرخه اعتباري با لحاظ چرخه تجاري کشاورزي
جدول  5نتایج تجزیه واریانس چرخه اعتباری با وارد کردن چرخه تجاری کشاورزی در مدل را نشان
میدهد .در دوره اول شوکهای تولید ناخالص داخلی ،چرخه اعتباری و تورم ،به ترتیب ،با 54/71
درصد 38/6۰ ،درصد و  3/96درصد ،بیشترین سهم را در بین شوکهای توضیحدهنده واریانس خطای
پیشبینی مدل برای چرخه اعتباری را دارند .اما در دوره دهم شوکهای تولید ناخالص داخلی ،چرخه
اعتباری ،تورم و چرخه کشاورزی ،به ترتیب ،با  61/71درصد 29/91 ،درصد 2/97 ،درصد و 2/75
درصد ،بیشترین سهم را در بین شوکهای توضیحدهنده نوسانات چرخه اعتباری دارند.

مأخذ :محاسبات و یافتههای تحقیق
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 .4-7بررسی روند همحرکتی بین چرخههاي اعتباري و چرخههاي تجاري
در این بخش بر اساس رهیافت کالسیکی چرخهها ،سری زمانی چرخه اعتباری با متوسط نرخ رشد
خود طی دوره مورد بررسی ( )1353-1395مقایسه شده است.
دورههایی که نرخ رشد مانده حقیقی از متوسط رشد این متغیر بیشتر (کمتر) بوده ،به عنوان دوره
های انبساط (انقباض) اعتباری در نظر گرفته شدهاند .این امر ،برای چرخه تجاری نیز تکرار شده و
دورههای که نرخ رشد حقیقی از متوسط رشد بیشتر (کمتر) بوده ،به عنوان دورههای بهبود (افول)
در نظر گرفته شدهاند .در جدول  6نتایج این دو چرخه بیان شده است.
جدول  .6همزمانی رکود و رونق تجاري با انقباض و انبساط اعتباري
چرخه تجاری

چرخه اعتباری

بهبود

افول

جمع

انبساط

15

1۰

25

انقباض

9

9

18

جمع

24

19

نتایج حاکی از آن است که انبساط اعتباری و دوران بهبود تجاری  15دوره همحرکتی را تجربه کرده
اند .همچنین طی  9دوره ،این همحرکتی در حالت تنگنای اعتباری و افول چرخههای تجاری تکرار
شده است .بنابراین طی سالهای مورد مطالعه 24 ،سال همحرکتی بین این دو چرخه مشاهده میشود.
تعداد ادواری که انبساط اعتباری موجب بهبود چرخه تجاری شده ،از تعداد ادواری که افول تجاری
را به همراه داشته ،بیشتر است؛ که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که تأثیر مثبت و مستقیم
چرخههای اعتباری ،بیشتر از آثار سوء آن است .این نکته با مشاهده برابری ادواری که تنگنای اعتباری
موجب افول تجاری گشته با ادواری که این تنگنا موجب بهبود شده ،بیشتر آشکار میگردد.
در نمودار  ،5مقایسه این دو چرخه بهصورت مجزا برای هر سال آورده شده است .نکته ای که این
نمودار آشکار میسازد ،آن است که در برخی ادوار قبل از شروع همحرکتی ،یك دوره عدم همحرکتی
مشاهده میگردد .بدین سان که برای مثال در سال  1367انبساط اعتباری در همان سال موجب
بهبود تجاری نمیگردد ،بلکه اثرگذاری این انبساط از دوره بعد آشکار میگردد .این عمل در سالهای
 139۰ ،1376و  1394نیز مشاهده میگردد .به نظر میرسد ،این نتایج گواه این موضوع است که
اثرگذاری چرخههای اعتباری بر چرخه تجاری ،از دوره دوم تغییر در سیاستهای اعتباری مشاهده
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میگردد .مشاهده عدم همحرکتی بین چرخهها در اقتصاد ایران نیز ناشی از تغییر سینوسی تصمیمات
اعتباری سیاستگذاران اقتصادی کشور است.
آنچه که تطابق مطالعه همحرکتی چرخههای اعتباری و چرخههای تجاری با واقعیات اقتصادی نشان
میدهد ،حاکی از این است که با استمرار همحرکتی بین انبساط اعتباری با بهبود تجاری در بلندمدت
موجب وقوع بحرانهای مالی میگردد؛ بهطوریکه پس از همحرکتی انبساط اعتباری و بهبود تجاری
دوره  1368-7۰بحران مالی اوایل دهه هفتاد ،تکرار این همحرکتی در دوره ( 1381-89به استثنای
سال  ،)87بحران مالی سالهای  139۰-91و همحرکتی سال  1395و سالهای بعد از آن که در
مطالعه ما بررسی نشده ،بحران مالی سال  1397را ایجاد کرده است.
نمودار  .5وضعیت چرخههاي اعتباري و تجاري
4

بهبود -انبساط
3
2
1

1395

1392

1389

1386

1383

1380

1377

1374

1371

1368

1365

1362

1359

1356

1353

افول-انقباض

-1
-2
-3

-4
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بنابراین میتوان گفت ،با توجه به این موضوع که اثرگذاری تصمیمات اعتباری از دوره دوم مؤثر واقع
میشود و همچنین اثرگذاری سوء تداوم انبساط اعتباری بر چرخههای تجاری ،لزوم برنامه ریزی و
استفاده کوتاهمدت از شوکهای اعتباری برای بهبود چرخههای تجاری را آشکار میسازد.
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 .5نتیجه گیري
این پژوهش ،به دنبال بررسی رابطه بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری در اقتصاد ایران میباشد.
آزمونها و برآوردهای مدل ،نشان داد که بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری ،رابطه معنیدار و
مستقیمی در ادوار کوتاهمدت و میانمدت وجود داشته که این رابطه ،مستقیم و مثبت است .نتایج
آزمونهای تحقیق ،نشان داد که شوکهای اعتباری ،تورم ،مصرف و چرخه تجاری ،بیشترین سهم و
اثر در توضیح چرخههای اعتباری دارند که میتوان از شوکهای اعتباری و تورم در کوتاهمدت و
سپس در کنار آنها از شوکهای مصرف و چرخه تجاری برای کنترل و بهبود چرخههای اعتباری
استفاده کرد .همچنین مشخص گردید که شوکهای چرخه اعتباری ،چرخه تجاری ،تورم و سرمایه-
گذاری نیز بیشترین سهم توضیح دهندگی واریانس خطای پیشبینی چرخه تجاری را ایفا میکنند
و برای کنترل و تقویت چرخههای تجاری ،ابتدا از شوکهای خود چرخه تجاری ،مصرف و تورم و در
کنار آن در بلندمدت ،از شوکهای اعتباری و سرمایهگذاری میتوان بهره جست .و همچنین اعتبارات
عامل اصلی وقوع چرخههای تجاری هستند.
نتایج تخمین مدل در حضور چرخه تجاری کشاورزی نیز نشان داد ،شوکهای تولید ناخالص داخلی،
چرخه اعتباری ،تورم و چرخه تجاری کشاورزی ،بیشترین سهم و اثر در توضیح چرخههای اعتباری
در بلندمدت دارند.
بررسی روند همحرکتی بین چرخههای اعتباری و چرخههای تجاری نیز نشان داد که اثر مستقیم
چرخه اعتباری بر چرخه تجاری ،از دوره دوم آشکار شده و  24دوره همحرکتی طی سالهای مورد
بررسی مشاهده میشود و به علت تغییرپذیری مداوم سیاستهای اعتباری ،میزان همحرکتی بین
چرخهها کمتر مشاهده شده است .انبساط اعتباری  15دوره بهبود را به همراه داشته و با در نظرگرفتن
تأثیر با وقفه یك ساله چرخههای اعتباری بر چرخههای تجاری  4دوره از  1۰دوره عدم همحرکتی
مذکور واقعی بوده ،و انقباض اعتباری نیز  9دوره ،موجب افول چرخههای تجاری و  9دوره ،بهبود آن
را درپی داشته است .همچنین مشخص شد ،تداوم طوالنی همحرکتی بین این دو چرخه در وضعیت
انبساط-بهبود ،موجب بروز بحرانهای مالی شدید در اقتصاد ایران میگردد که لزوم واکاوی و اتخاذ
تصمیم صحیح در سیاستگذاری اعتباری در بهبود چرخههای تجاری را ضروری میسازد.
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ابریشمی ،حمید و مهرآرا ،محسن ( .)1381اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین) .چاپ اول،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
تشکینی ،احمد؛ حیدری ،حسن و شفیعی ،افسانه ( .)1395تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر
سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران .فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.23-44 :8۰ ،
سعیدی ،پرویز ( .)1391بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال .پژوهشنامه اقتصاد کالن.85-1۰2 :7)14( ،
شاکری ،عباس و قلیچ ،وهاب ( .)1394عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران :یك مدل
خودرگرسیون برداری ساختاری .فصلنامه پژوهش های پولی -بانکی. 455-48۰ :8 )25( ،
صادقی ،حسین و محمدغفاری ،حسن ( .)1388نقش الگوی مصرف در اقتصاد تولیدگرا .مجله راهبرد
توسعه.268-292 :21)18( ،
صیادزاده ،علی و دیکاله ،آلن جمال ( .)1387بررسی ویژگی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران در
دوره  .1338-1385فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی.63-82 :16)46( ،
عبده تبریزی ،حسین و رادپور ،میثم« ،) 1388 ( .اندازه گیری و مدیریت ریسك بازار :رویکرد ارزش
در معرض ریسك» ،تهران ،انتشارات آگاه.
عباسی نژاد،حسین و تشکینی ،احمد ( .)1389اقتصاد سنجی کاربردی (پیشرفته) .تهران :انتشارات نور علم.
عینیان ،مجید ( .)1395چرخه های اعتباری اقتصاد ایران .بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست-
های پولی و ارزی.
عینیان ،م.؛ نجفی ،ف .و محمودزاده ،ا .)1395( .چرخههای اعتباری اقتصاد ایران :در ارزیابی وضعیت
و چشم انداز بازارهای مالی ،دفتر دوم :ارزیابی وضعیت موجود نظام بانکی :بیماریهای بانکی و
آثار حقیقی .پژوهشکده پولی و بانکی به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی .223-272 :قابل دسترسی از صفحات  457تا  5۰6از فایل:
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