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 چکیده
. رشد و میاپرداخته یبانک یدهوام ریاز مس یدیبروز جد عنوانبهها وام بانک یارز بر عرضه متیاثر تحوالت ق یحاضر به بررس یدر مقاله
 زقرار دهند. ما با استفاده ا تأثیروام را تحت  یبانک شده و عرضه یاقالم ترازنامه سکیو ر یبازده رییموجب تغ توانندیارز م متیتالطم ق

 دهد؛یها را کاهش موام بانک یارز عرضه متیرشد ق میانشان داده 1۳۹۷تا  1۳۸۶ یهاسال نیب رانیا یبانک یپنل ماهانه از شبکه
ها بسته به . بانکدهدیواحد درصد کاهش م ۰.۵ زانیها را به مارز در ماه، رشد وام بانک متیق شیواحد درصد افزا 1۰هر  کهطوریبه
باالتر در مواجهه  یبا نقدشوندگ یهابانک دهند؛یارز نشان م متیق اتریینسبت به تغ یواکنش متفاوت شان،یهاییدارا یدگنقدشون زانیم

 گریکدیارز با  متیها به رشد قواکنش انواع وام دهدینشان م نیهمچن جی. نتادهندیوام خود را کمتر کاهش م یارز عرضه متیبا رشد ق
قابل مشاهده است. اما  یعقود مشارکت یهاو وام یردولتیبخش غ یهاوام ،یالیر یهاوام یارز را در عرضه متیمتفاوت بوده و اثر رشد ق

 .ستین ییقابل شناسا یاو مبادله یدولت ،یارز یهااثر در وام نیا
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 مقدمه 1
 قیطر نیداده و از ا رییوام را در اقتصاد تغ یعرضه زانیها، مبانک یبر ترازنامه یبا اثرگذار تواندیم یمال یتحوالت بازارها

 یدهوام ریسم عنوانبهاست که  یقیو حق یبخش مال نیانتقال ب یرهایاز مس یکی نیاقتصاد اثر بگذارد. ا یقیبر بخش حق
(، بازار ۲۰۰۰ ن،یو است اپیاز جمله بازار پول )کاش یمتعدد یبازارها یدهوام ریبا مس تبطمطالعات مر. در شودیشناخته م

از  یکیاند. بازار ارز شده یبررس رهی( و غ۲۰1۸و همکاران،  ی(، بازار مسکن )چاکرابورت۲۰۲۰و همکاران،  ی)بالد یبانک نیب
ه انجام نشد یاها مطالعهبانک یدهتحوالت آن بر وام اثرل در مورد تا به حا سندگان،یاست که طبق اطالعات نو ییبازارها

 .میبپرداز مسئله نیبه ا میقصد دار قیتحق نیاست. در ا
 یکشورها، خصوصاً کشورها ی. در برخگذاردیمختلف اقتصاد اثر م یهامتعدد بر بخش یرهایبازار ارز از مس تحوالت

اقتصاد باشد.  یو مال یقیدر بخش حق یگریتحوالت د منشأ تواندیدارد و م ژهیو تیبازار اهم نی، تحوالت اتوسعهدرحال
وام  یآن، عرضه یجهیو در نت ردیارز قرار گ متیتحوالت ق تأثیرتحت  تواندیاست که م یاز موارد یکیها بانک یترازنامه

ا فعال اقتصاد به دنبال دارد، ب یکه برا یادهشارز عالوه بر اثرات شناخته متیتحوالت ق ،یگردعبارتبهکند.  رییها تغبانک
دارد؛  تیاهم یاثرگذار نیابعاد و جهت ا فهمکند.  متأثراقتصاد را  یقیبخش حق تواندیم زیها نبانک یدهوام ریکردن مس

 باشد. قیارز و اقتصاد نادق متیما از ارتباط ق یهالیتحل شودیعدم توجه به آن باعث م رایز
 ایه آک میپاسخ ده سؤال نیو به ا میکن یها را بررسبانک یدهارز بر وام متیاثر تحوالت ق میحاضر قصد دار یمقاله در

ماهانه یهااز پنل نامتوازن داده سؤال نیپاسخ به ا یبرا شود؟یها موام بانک یارز باعث کاهش عرضه متیرشد و تالطم ق
که شامل اطالعات دفتر کل  میکنیاستفاده م 1۳۹۷تا  1۳۸۶ یهاسال ینزما یبازهدر  رانیا یکل شبکه بانک یهابانک ی

مدنظر  یدر بازه یالمللنیب یهامینفت و تحر متیق راتییتغ یبه واسطه رانیبانک )پنل نامتوازن( است. اقتصاد ا ۳۲تا  1۷
رز ثبات ا متیقابل توجه و قابل دسترس بوده و ق ینفت یها درآمدهاسال یرا تجربه کرده است. بعض یمختلف یتحوالت ارز

 تحوالت متنوع اثرات نی. امیاارز شاهد بوده متیرا در ق ییها رشد و تالطم باالسال یداشته است. در مقابل بعض ینسب
ها خشب نیاز ا کی ،یمال تأمیننهاد  نیترعنوان غالببه ،یمختلف اقتصاد داشته است؛ بخش بانک یهابر بخش یادیز

 .میآن بپرداز یبه بررس میخواهیحاضر م یکه در مطالعه تاس
 یرهایتحوالت متغ رایاست؛ ز یتجرب اتیادب یهااز جمله چالش سمت عرضه ییوام و شناسا یاثر عرضه و تقاضا کیتفک

 یبرا هادهیاز ا یکی. کنندیم متأثروام را  یهر دو سمت عرضه و تقاضا زمانهم صورتبهارز  متیکالن مانند رشد و تالطم ق
عامل  و یدهوام نیکه اگر ارتباط ب یمعن نیها( است؛ به اعرضه )بانک سمتدر  یاثرات، استفاده از ناهمگن نیا کیتفک

 یروش برا نیوام برقرار است. ا یاز سمت عرضه یگفت اثرگذار توانیداشته باشد، م یبانک بستگ یهایژگیبه و یرونیب
و استفاده شده است. ما  یعرفها مبانک یدهبر وام یپول استیسنجش اثر س ی( برا۲۰۰۰) نیو است اپیدر کاش بار یناول

 یکی ی. نقدشوندگمیکنیها استفاده مبانک نیب یعامل ناهمگن عنوانبه هاییدارا یمقاله، از نقدشوندگ نیاز ا یرویبه پ زین
را  ریگنقش ضربه هاییدارا یعالوه، نقدشوندگاست. به یمت بانکسال یهاترازنامه و از جمله شاخص یهایژگیو ترینمهماز 
 نیوام را از تحوالت کالن اقتصاد مصون نگه دارد. به ا یعرضه تواندیو م کندیم فایوارد بر ترازنامه ا یهامقابل تکانه رد

روش در  نیا .رندیبپذ یارز اثر کمتر متیدارند، از تحوالت ق یباالتر یکه سطح نقدشوندگ ییهابانک میانتظار دار بیترت
وام  یسمت عرضه ییشناسا یبرا زی( ن۲۰۲۰و همکاران ) ی( و بالد۲۰1۶و خو ) انیالاز جمله کاگ یگریمقاالت متعدد د

 استفاده شده است.
. هر میکنیم یها بررسرشد وام بانک یرا بر رو متیرشد و تالطم ق یعنیارز  متیاز ق مؤلفهحاضر اثر دو  یمطالعه در

رفتار  رییموجب تغ تواندیو م دهدیم رییترازنامه را تغ بیبانک، ترک یهاییدارا سکیو ر یبر بازده تأثیرگذاریدو مورد با 
 تر بودهارز مقاوم متیباالتر، نسبت به تحوالت ق ینقدشوندگ یبا درجه ییهابانک میاروام گردد. انتظار د یبانک در عرضه

از  یکی. میدهیمشاهده انجام م ۳۴۰۰ یبر رو ایپنل پو ونیرا با استفاده از رگرس هیفرض نیا ی. بررسرندیبپذ یو اثر کمتر
اقتصاد  ینانینااطم طیو شرا یآحاد اقتصاد تظاراتارز با ان متیدر مدل ما، ارتباط تحوالت ق زاییدرون یعوامل بالقوه
یممکن است آنچه از مدل به دست م نیباشد؛ بنابرا یرات تورمهم علت و هم معلول انتظا تواندیارز م متیاست. رشد ق



 

۳ 

و معلول  تعل تواندیم زمانهم زیارز ن متیشود. تالطم ق تیتوسط آن تقو ایبوده  یاثر انتظارات تورم یدهندهنشان م،یآور
رفع  یارز را نشان ندهد. برا متیمدل صرفاً اثر تالطم ق یجهیممکن است نت زیمورد ن نیدر اقتصاد باشد؛ در ا ینانینااطم
. میکنیاستفاده م یاصل حیو آن را در تصر میسازیارز م متیق یرمنتظرهیاز رشد غ یاز انتظارات، از شاخص یناش زاییدرون

 .میکنترل کن یاصل حیدر تصر یاستیس ینانیرا با استفاده از شاخص نااطم ینانیاثر نااطم میکنیم یسع نیهمچن
واحد درصد  1هر  کهطوریبهها دارد؛ وام بانک یبر عرضه یو معنادار یارز اثر منف متیق شیافزا دهدینشان م جینتا

با نسبت  ییهابانک یبرا یاثر منف نیا .دهدیواحد درصد کاهش م ۰.۰۵ زانیارز در هر ماه، رشد وام را به م متیق شیافزا
 ۰.۴۲و  1.۲۴ بیوام )به ترت یقیرشد حق یانهیو م نیانگیبا م سهیامذکور در مق اثراست. مقدار  ترفیباالتر ضع ینقدشوندگ

بحران و  طیخاص در شرا طوربهمذکور  یاثرگذار نکهیا خصوصبهکرد.  نظرصرفاز آن  توانیدرصد( کوچک است، اما نم
اگر متوسط رشد ارز  کهطوریبهدارد.  ژهیو کندیم دایپ تیاهم کند،یتجربه م ییارز ارقام باال متیکه رشد ق یجهش ارز

درصد  ۴۰از  شیکه معادل ب ابدییواحد درصد کاهش م ۰.۵ها بازه نیدرصد باشد، رشد وام در ا 1۰ یجهش ارز یهادر دوره
 ریدر مقاد دهدیارز نشان م متیدرجه دوم رشد ق یبا لحاظ جمله یرخطیاثرات غ یرشد وام است. البته بررس راتییاز تغ
 .افتدیاتفاق م یشتریارز، کاهش رشد وام با شدت برشد  یباال

و عقود  یبخش دولت یهاوام ،یارز یهاوام یارز بر عرضه متیرشد ق شودیها مشخص مانواع وام یبنددسته با
 ،یالیر یهانمود. اما در وام ییمدل ما شناسا قیاثر سمت عرضه را از طر توانیحداقل نم ایندارد  یاثر معنادار یامبادله

 جهینت نی. اشودیم دهید یدهارز بر وام متیرشد ق داریو معن یاثر منف یعقود مشارکت یهاو وام یردولتیبخش غ یهاوام
بانک متفاوت است.  یرونیها نسبت به تحوالت بها را همگن فرض کرد و واکنش انواع واموام بانک توانینم دهدینشان م
 کمک کند. یقیاعتبار بر بخش حق ریمس ینحوه اثرگذار قیبه تدق تواندیموضوع م نیدرک ا

بار  نیاول یما برا سندگان،یبر اساس اطالعات نو نکهیدارد. اول ا یحاضر نسبت به مطالعات گذشته چند نوآور پژوهش
 نیا .میاکرده یرا بررس یبانک یدهوام ریمس یعنیاقتصاد،  یقیارز بر بخش حق متیتحوالت ق یاز اثرگذار یدیجد ریمس

مرتبط  ارز بر اقتصاد متیق یاثرگذار اتیو ادب یقیو حق یبخش مال نیبانتقال  یرهایمس اتیتوأم با ادب صورتبه مسئله
اقتصاد  یریپذها و رقابتکه بر تراز پرداخت تأثیراتی قیعمدتاً از طر یانتقال، نقش تحوالت ارز یرهایمس اتیاست. در ادب

انتقال به آن توجه  یرهایمس یبندکه در صورت کندیم یمعرف زیرا ن یگرید ریحاضر مس یمقاله جی. نتاشودیم دهیدارد، د
 تیاست که با توجه به توسعه فعال یدیها سازوکار جدوام بانک یعرضه قیارز از طر یمتق یاثرگذار گر،ی. از طرف دشودینم

 به آن توجه شود. یاثر تحوالت ارز لیدر تحل دیکشورها با ریاخ یو تحوالت ارز یالمللنیها در سطوح ببانک
 تأکیدبانک  یهاییدارا بیو ارتباط آن با ترک هاییدارا سکیبا ر شدهلیتعد یتوجه به بازده تیما بر اهم نکهیا دوم

 یقیقو ح یبخش مال نیانتقال ب یرهایباشد. در مطالعات مرتبط با مس یدهاز عوامل تحوالت وام یکی تواندیکه م میاکرده
 مؤثربر تحوالت  ی((، توجه اصل۲۰۲۰( و بوئکس و همکاران )۲۰۰۰) همکارانو  شانی(، ک۲۰۰۰) نیو است اپیکاش ری)نظ

( و ۲۰1۶(، بوردو و همکاران )۲۰1۸و همکاران ) یچاکرابورت رینظ یگریها بوده است. در مطالعات دبر سمت منابع بانک
 ایاز دو عامل بازده  یکی رمقاالت فقط ب نیشده است؛ اما ا یبررس هاییدارا سمت بیترک ریی( تغ۲۰1۶و خو ) انیکاگال

 .میاتوأم در نظر گرفته صورتبهمشترک، هر دو عامل را  منشأمقاله، با توجه به  نیاند. در اداشته تأکید سکیر
 یهاانواع وام میاو نشان داده میاکرده یمختلف وام بررس یهایبندرا بر دسته یتحوالت ارز یما اثرگذار نکهیا سوم

توجه  سئلهم نیانتقال معموالً به ا یرهایمس ینسبت به تحوالت مذکور دارند. در مطالعات تجرب یمتفاوت تیحساس یبانک
ر د دیاست که با یانکته یرونیها به تحوالت ببودن واکنش انواع وام تفاوت. مشودیها همگن فرض مو وام بانک شودینم
ها را کبان یدهوام بیترک یاطیاحت هاییاستس گذاریاستس ماتیممکن است تصم رایبه آن توجه شود؛ ز یارگذاستیس

 یبانک یهابه وام نهفعاال یدهلحاظ شود، جهت هایریگمینکته در تصم نیا کهیدرصورتدهد.  رییتغ یدر جهت خاص
 خواهد بود. ریپذامکان
ما در  نیاست. همچن داریپا نیتخم وهیها و شارز، و رشد وام بانک متیمختلف رشد ق فیتعار یبرا آمدهدستبه جینتا

شده  هیته یکه از منبع متفاوت میااستفاده کرده زین یسطح گروه بانک یهاسطح بانک، از داده یهاعالوه بر داده قیتحق نیا



   
 

 

اقتصاد کالن  یرهایو متغ یسالمت بانک یهامختلف از شاخص یهافی. تعرکنندیم تائیدما را  جینتا زیها نداده نیاست. ا
 حیمذکور ندارد. تصر یجهیبر نت یاثر قابل توجه زیها نو شمول بانک یمشاهده از نظر بازه زمان ینمونه رییتغ نیو همچن

ها داده یزمان یبودن بازه یکند، به علت طوالنیوابسته را کنترل م ریمتغ یاز وقفه یناش زاییدرونباند که اثرات -آرالنو
(T=135کارا ،)دهدینشان نم یقابل توجه تأثیر بیاما در مقدار ضرا دهد؛یرا کاهش م جینتا یی. 

. میکنیم یها و اطالعات مورد استفاده در پژوهش را معرفداده ۲بخش نوشته شده است؛ در بخش  ۶پژوهش در  نیا
 یرا بررس التیتسه یسمت عرضه ییرا ارائه کرده و مالحظات مربوط به شناسا یاصل حیروش پژوهش و تصر ۳در بخش 

اختصاص دارد و  یداریپا یهابه آزمون ۵. بخش شودیم حیشرت اتیها ارائه شده و با جزئمدل جینتا ۴. در بخش میکنیم
 مباحث است. یبندجمع ۶بخش 

 هاداده 2
 نی. اشودیاستفاده م یاصل یداده عنوانبه یدو سطح بانک و گروه بانک ها دراز اطالعات دفتر کل بانک قیتحق نیدر ا
 یاست که توسط بانک مرکز یرسم یبانک و موسسه اعتبار ۳۳ یحساب دفتر کل برا ۴۵۰از  شیب یها شامل مجموعهداده

را به شکل پنل نامتوازن در  1۳۹۷:۰۳تا  1۳۸۶:۰1 یداده بازه زمان موعهمج نی. اشودیم یآورماهانه جمع صورتبه رانیا
 یبنددفتر کل را با توجه به طبقه یهاحساب م،یدار اجیها احتبانک یابه اقالم ترازنامه یساز. از آنجا که در مدلردیگیبر م

 .میکنیم لیتبد یاترازنامه یرهایمناسب به متغ
و  یجار یهااست. منظور از وام، مجموع تمام وام یقیوام حق تمیرلگا یماهانه رییتغ ،یاصل حیوابسته در تصر ریمتغ

. شودیم یقیکننده حقمصرف متیاست که با شاخص ق یدر تمام عقود اسالم یردولتیو غ یدولت ،یو ارز یالیر ،یرجاریغ
داد.  میقرار خواه یجداگانه مورد بررس صورتبه زیوام را ن یهایبنددسته نیاز ا کیبر هر  یدر ادامه اثر تحوالت ارز

و  یوام )اسم یو رشد ساالنه یوام اسم تمیلگار رییاز جمله تغ یتابع یهاشکل ریسا یبر رو یداریپا یهاآزمون نیهمچن
 ( انجام خواهد شد.یقیحق

 کی تمیلگار رییگفت تغ توانیاول م یمرتبه بی. با تقر1سطح بانک آمده است یرهایمتغ یآمار یخالصه 1 جدول در
درصد  ۲.۶حدوداً  یوام بانک یماهانه یها، متوسط رشد اسمبانک یهادر داده بیترت نیبا رشد آن برابر است. به ا ریمتغ

اند و شده تأسیس زیبانک ن یتعداد ،یخصوص یهاعالوه بر رشد قابل توجه بانک ،یمورد بررس یزمان یبوده است. در بازه
. نسبت شودیمشاهده م یابهمش تیوضع زیوام ن یداشته است. در مورد رشد ساالنه اثر یدهرشد وام نیانگیامر بر م نیهم
درصد از ترازنامه ۳.۳طور متوسط . بهرودیبه کار م ییشناسا یپژوهش است و برا نیا یرهایمتغ ترینمهماز  یکینقد  ییدارا
ها و عمدتاً بانک نیب یبه علت پراکندگ ریمتغ نیا یباال اری. انحراف معدهدیم لینقد تشک یهاییرا دارا یبانک یشبکه ی

 است. یخصوص یهااز بانک یناش
ز ا کا،یو رواج دالر آمر تیاست که به علت اهم قیتحق نیدر ا یاقتصاد کالن مورد بررس ریمتغ ترینمهمارز  متیق
 یروزانه در دسترس بوده و از منابع مختلف صورتبهها داده نی. امیکنیارز در بازار آزاد استفاده م نیا متیق یهاداده

 نیانگیمورد استفاده در مدل تواتر ماهانه دارند، در اغلب محاسبات م یرهایغمت ریسا نکهیشده است. با توجه به ا یگردآور
 .میبریدالر در هر ماه را به کار م متی)ساده( ق

                                                                                                                                                                         
 مشاهده کرد. توانیم ب وستیرا در پ رهایمتغ نیاز ا کیهر  فیتعر اتیجزئ 1
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اقتصاد  یدیکل ریمتغ کی عنوانبهارز  متیرشد ق یت. برامطالعه مورد توجه اس نیارز در ا متیرشد و تالطم ق یژگیو دو

 تیبا توجه به وضع ینیبشیقابل پ یمؤلفه م؛یریدر نظر بگ ینیبشیپ رقابلیو غ ینیبشیقابل پ یمؤلفهدو  میتوانیکالن م
 نیو همچن یناگهان یهابه علت تکانه ینیبشیپ رقابلیغ یمؤلفهو  شودیم نییتعاقتصاد کالن در گذشته  یرهایمتغ ریسا

زمان  داده و در رییها را از قبل تغاز جمله بانک یرفتار آحاد اقتصاد ،ینیبشیقابل پ یمؤلفه. ردیگیشکل م ندهیانتظارات آ
رفتار  رییارز باعث تغ متیق یرمنتظرهیغ یمؤلفهندارد. اما  یاانباره رهایمخصوصاً متغ رها،یبر متغ یتوجهقابل تأثیرحال 

و  میدهیارز قرار م متیق یرمنتظرهیغ یمؤلفه یرا بر رو یتمرکز اصل قیتحق نیخواهد بود. در ا یآحاد اقتصاد یو آت یفعل
ارز را نشان دهد،  متیق یرمنتظرهیکه مقدار غ یساخت شاخص ی. برامیکنیم یبررس یوام بانک یرا بر عرضه مؤلفه نیاثر ا

ارز  یرمنتظرهیغ رییشاخص تغ عنوانبهارز  متیق یمعادله یماندهیو از باق میکنیاستفاده م 1یبردار ونیاز مدل خودرگرس
 ،یداریپا یهابرد؛ در آزمون میبه کار خواه یاصل حیدر تصر م،یدهینشان م شاخص را که با  نیا. ۲میبریبهره م
ارز  متیق یقیو حق یاسم یرشد ساالنه نیو همچن ماهانه یقیارز، از جمله رشد حق متیق راتییاز تغ یگرید یهاشاخص

استفاده  ماههکی یدر پنجره متیق یرشد روزانه یهانرخ اریارز از انحراف مع متیتالطم ق یبرا. میکنیم یبررس زیرا ن
 .میابهره برده یداریآزمون پا یبرا زیماهه ن کی یارز در پنجره متیق راتییتغ بیاست. از ضر شده

 یآمار یبه همراه خالصه یحاتیتوض ب وستیکه در پ میاکرده یآورجمع یصاد کالن را از منابع مختلفاقت یهاداده ریسا
 ها ارائه شده است.داده

 راهبرد شناسایی 3
 نیحاضر ا ی. هدف ما در مقالهکندیم متأثروام را  یهر دو سمت عرضه و تقاضا یمختلف یارز از سازوکارها متیرشد ق

 ریمس یتجرب یبررس یهاچالش ترینمهماز  سمت عرضه یی. شناسامیوام را نشان ده یاست که اثر رشد ارز بر عرضه

                                                                                                                                                                         
1 Vector Auto-Regression (VAR) 

 آمده است. ب وستیشاخص در پ یمحاسبه ینحوه اتیجزئ ۲



   
 

 

موجود در سمت عرضه و نشان  یهاچالش، استفاده از تفاوت نیحل ا یامتداول بر یاز راهکارها یکیاست.  یبانک یدهوام
 ،یپول استیس ی)تکانه یرونیو عامل ب یدهوام نیمعنا که اگر ارتباط ب نیمختلف است. به ا یهادادن تفاوت رفتار بانک

وام برقرار است.  یاز سمت عرضه یادعا کرد اثرگذار توانیداشته باشد، م یبانک بستگ یهایژگی( به ورهیو غ یتحوالت ارز
ها بانک یدارد، سالمت ترازنامه عیکاربرد وس یدهوام ریمس ییها که در شناسابانک نیب یهاتفاوت ترینمهماز جمله 

اگر  نیداشته باشند. بنابرا فیضع یبا ترازنامه یهابانک یدهوام تیبر فعال یشتریب تأثیر توانندیم یرونیاست. عوامل ب
 فعال است. یدهوام ریگفت مس توانیم اند،رفتهیپذ یاز تحوالت ارز یدتریاثر شد ترفیضع یهابانک میکنمشاهده 
کرده  یبررس یدهوام ریمس تیها را در حساسبانک یترازنامه یهایويژگ تیاهم( ۲۰۰۰کاشیاپ و استین )مهم  یمقاله

 خالصه کرد: ریدر عبارت ز توانیمقاله را م نیمورد مطالعه در ا یهیو نشان داده است. فرض

  
 ( است. بایانبساط استی)مقدار بزرگتر معادل س یپول استیاز س یشاخص Mترازنامه و  تیفیاز ک یاریمع Lکه در آن 

 یرابطه یمعنا دهد،یرا نشان م «ترفیضع» یهابانک یدهوام تیمحدود زانیم که Bنسبت به  ینگاه به مشتق مقطع
 یزمان یمشتق سر نیمشتق بزرگتر خواهد بود. همچن نیمقدار ا ،یپول استیانقباض س یهامذکور آن است که در دوره

 ترفیضع یهابانک یقبل برا یطبق رابطه دهد،یرا نشان م یپول استیهر بانک به س یدهوام تیکه حساس M نسبت به
 یانقباض یپول استیدر مواجهه با س ترفیضع یبا ترازنامه یهاکه بانک کندیرا مطرح م هیفرض نیبزرگتر است. هر دو نگاه ا

 .دهندیکاهش م شتریخود را ب یدهوام
سالمت  یهامهم ترازنامه و از جمله شاخص یهایژگیاز و یکی عنوانبه هاییدارا ینقدشوندگ یاز درجه قیتحق نیا در

در مقابل  یبزرگتر ریگتر، ضربهنقدشونده یهاییبا دارا ییها. بانکمیکنیسمت عرضه استفاده م ییشناسا یبرا ،یبانک
 نی. در ا1ها بگذاردآن یدهوام تیبر فعال یارز اثر کمتر متیداشت رشد قانتظار  توانیوارد بر ترازنامه دارند و م یهاتکانه

 آن بانک ندارد. ینقدشوندگ تیاز وضع یتیتابع نکهر با یوام برا یکه تقاضا میکنیفرض م یضمن طوربهروش ما 
 ییهابانک یعنیمطرح است؛  زین یسالمت بانک یهااز شاخص یکی عنوانبه هاییدارا ینقدشوندگ ،یریگنقش ضربه عالوه بر

 یدادهایها در مواجهه با روبانک یریگمیتصم رودی. انتظار مشوندیم یابیتر ارزتر دارند، سالمنقدشونده یکه ترازنامه
 یدهارز بر رشد وام متیتحوالت ق یاثرگذار زانیم کهیدرصورت نیمتفاوت باشد. بنابرا هاسالمت آن یبسته به درجه یرونیب

 وام برقرار شده است. یمذکور از سمت عرضه یگفت اثرگذار توانیداشته باشد، م یبستگ ترازنامه یها به نقدشوندگبانک

 تصریح اصلی ۴
 :میکنیاستفاده م ریز یایپنل پو ونیها از مدل رگرسوام بانک یعرضهارز بر  متیاثر رشد ق یبررس یبرا

  
 نیاول ا یوقفه نیاست، بنابرا ایاست؛ مدل پنل پو tدر زمان  iبانک  یبرا یقیوام حق تمیلگار رییتغ Lرابطه  نیدر ا

 LiqRatio. دیآیوقفه در مدل م کیارز است که با  یرمنتظرهیغ متیق تمیلگار رییتغ  .دیآیم زیدر سمت راست ن ریمتغ
ا مختلف ر یهابانک یدهوام تیبا شاخص رشد ارز، تفاوت حساس یضربحاصل صورتبهنقد بانک است که  ییدارا نسبت

                                                                                                                                                                         
 یاز اثر منف یحاک جهی. نتمیاقرار داده یمورد بررس قیتحق یهاداده یبر رو ایمدل پنل پو کیها را در بانک یهاییدارا یاثر نرخ ارز بر نقدشوندگ 1

 است. هاییدارا یارز بر نقدشوندگ متیرشد ق فیضع



 

۷ 

از جمله  بانک یهایژگیبه و یاثرگذار نیا زانیوام، م یارز بر سمت عرضه متیق یدر صورت اثرگذار میانتظار دار سنجد؛یم
 داشته باشد. یبستگ هاییدارا ینقدشوندگ
نسبت مطالبات  ه،ینقد، نسبت سرما ییاند از نسبت داراکه عبارت شودیسطح بانک م یرهایمتغ املش B بردار

که  رهایمتغ یهیآخر، بق ریدو متغ جزبهبانک.  میوام و شاخص تحر یقیاندازه بانک، سود حق ،یارز تیموقع ،یرجاریغ
اقتصاد کالن ابتدا بدون قرار  طیمهار شرا ی. براشوندیوقفه وارد مدل م کیبا  دهندیترازنامه بانک را نشان م یهایژگیو

مختص زمان  راتییکه تمام تغ میکنیفصل استفاده م-زمان به شکل سال یمجاز ریمربوطه، فقط از متغ یرهایدادن متغ
اقتصاد  یرهایمتغ یمجموعه Macro. میکنیسطح کالن را اضافه م یرهایرا برداشته و متغ ریمتغ نی. سپس اردیگیرا م

( و یپول هیبودجه، رشد پا یاتینسبت تراز عمل د،یوام )رشد تول یکنترل تقاضا و عرضه یرهایکالن است؛ شامل متغ
 (.نااطمینانی سیاستی یها)شاخص ینانیو نااطم میکنترل تحر یرهایمتغ

مثبت و معنادار به  دلتا بیو معنادار و ضر یمنف بتا بیضر رودیانتظار م باال یکه ذکر شد، در رابطه ییسازوکارها طبق
 .دیدست آ

سطح اقتصاد کالن و  یرهایها و متغبانک یهایژگیمحتمل، با اضافه کردن و هایییزادرونشده  یسع نکهیوجود ا با
قابل طرح است.  زاییدرون یسازوکار بالقوه یبا اثرات ثابت بانک مهار شوند، کماکان تعداد ایمدل پنل پو یاجرا نیهمچن

 ی. به عبارتکندیم متأثررا  التیتسه یتقاضا و عرضه میاست که تصم ندهیاز آ یبحث انتظارات آحاد اقتصاد مسئله ترینمهم
در اقتصاد  هاینانیاز اثر انتظارات و نااطم یصرفاً انعکاس میآوریوام به دست م یممکن است آنچه ما از اثر نرخ ارز بر عرضه

. میر کناثرات را مها نیاز ا یبخش میاکرده یسع یاسیو تعارضات س یاستیس ینانیاطمبا آوردن شاخص نا نجایباشد. ما در ا
وام آمده  یقیرشد حق نیارز و همچن یرمنتظرهیغ رییبا شاخص تغ یاستیس ینانیشاخص نااطم نیارتباط ب ریدر شکل ز

 دارد. یمنف یمثبت و با رشد وام رابطه یبا رشد نرخ ارز رابطه ینانیاست. مطابق انتظار، شاخص نااطم

 
در  متیق ریی. سپس تغشودیها ارائه مبانک یدهارز بر وام متیق شیاثر افزا یعنی یاصل حیتصر جیبخش بعد ابتدا نتا در

قابل اثر مت نیارز و همچن متیق شیها در مقابل افزا. واکنش انواع وامشودیم سهیشده و مقا یارز بررس متیکنار تالطم ق
داده  شیو نما یبررس یمتعدد یهاتحت آزمون جینتا یداریپا تی. در نهادیآیم ادامهبانک در  یمختلف ترازنامه یهایژگیو
 .شودیم

 نتایج ۵
ها اثر متقابل آمده است. در تمام ستون ۲ها )پنل نامتوازن( در جدول بانک یو همه یکل بازه زمان یبرا یاصل حیتصر جینتا

 ایاثر ثابت بانک کنترل شده و مدل پنل پو نینقد بانک لحاظ شده؛ همچن ییارز و نسبت دارا یزابرون رییشاخص تغ نیب



   
 

 

ک روابط در سطح بان یجمالت خطا میانتظار دار گر،یکدیها از بانک یدهوام تیبودن فعال تقلاجرا شده است. به علت مس
 .میدهیجمالت را در سطح بانک انجام م نیا یبنداستقالل داشته باشند؛ لذا خوشه

سطح بانک و اثر ثابت فصل اضافه  یرهای. در ستون دوم متغشودینقد بانک کنترل م ییستون اول فقط نسبت دارا در
هست،  زین یاصل حی. در ستون سوم که تصرمیتمرکز کن یدهوام یرشد ارز رو یدرون فصل راتییتا فقط بر اثر تغ شودیم

 بیترت نیبه کار رفته است؛ به ا یابزار ریستون چهارم روش متغ در. شوندیبه همراه اثر ثابت سال کنترل م ارهیتمام متغ
ده نقد هر بانک لحاظ ش یینسبت دارا یبرا یابزار ریمتغ عنوانبهها در هر ماه بانک رینقد سا یینسبت دارا نیانگیکه م

نقد  یهاییمتناسب دارا شیفزاارز و ا متیق یها در رابطه با رشد آتبانک یقبل ینیبشیاز پ یناش زاییدرون نیاست. بنابرا
 .۲انجام شده است ایپنل پو زاییدرون فیتخف یبرا 1ستون پنجم مدل آرالنو و باند در. ابدییدر ترازنامه، کاهش م

اثر  نی. همچندهندیرا نشان م یدهوام رییارز و تغ متیق رییتغ نیو معنادار ب یمنف یها وجود رابطهستون یهمه
 یدهرشد ارز و وام نیب یمنف یرابطه جه،ینت نیاست. بر اساس ا دارینقد مثبت و معن ییرشد ارز و نسبت دارا نیمتقابل ب

باشد،  شتریبانک ب ینقد در ترازنامه یهاییهرچه وزن دارا یعنیاست؛  ترفیضع رتنقدشونده یبا ترازنامه ییهابانک یبرا
 یهارا در مقابل تکانه ریگنقش ضربه توانندینقد م یهاییخواهد بود، چون دارا ترکوچک یدهرشد ارز بر وام یاثر منف

نقد کمتر  یینسبت دارا ریمتغ نیانگی. از آنجا که مدارندنگهمصون  رمنتظرهیرا از اتفاقات غ یدهداشته باشند و وام یرونیب
ارز  متیدرصد رشد ق 1هر  کهطوریبه شود؛یم یابیارز یمنف یدهارز بر وام یرمنتظرهیغ رییتغ ییدرصد است، اثر نها ۴از 

 صددر ۰.۰۵درصد( حدود  ۴نقد معادل  ییبانک متوسط )با نسبت دارا کی یوام را برا یقینسبت به ماه قبل، رشد حق
رشد  نیدرصد بوده است، بنابرا 1.۲ باًیتقر یمورد بررس یدر بازه یوام بانک یماهانه یقیرشد حق نیانگی. مدهدیکاهش م

 نیباال است، ا متیکه بازار ارز متالطم بوده و رشد ق یبر رشد وام دارد. اما در مواقع یاثر کوچک یعاد طیارز در شرا متیق
 ۰.۲۵ها بازه نیام در ادرصد باشد، رشد و ۵ یجهش ارز یهااگر متوسط رشد ارز در دوره کهطوریبه. شودیاثر قابل توجه م

 رشد وام است. راتییدرصد از تغ ۲۰از  شیکه معادل ب ابدییواحد درصد کاهش م
عالوه از ارز دارد. به یرمنتظرهیغ رییشاخص تغ نیارز و همچن متیبا رشد ق ییباال یارز همبستگ متیتالطم ق شاخص

اثر داشته باشد.  یدهممکن است بر وام شود،یاقتصاد کالن محسوب م یهاسکیاز ر یاندهینما متیآنجا که خود تالطم ق
یان منش جیحال نتا نیکند. با ا جادیارز تورش ا متیرشد ق ریمتغ بیضر نیمدر تخ تواندیم ریمتغ نیعدم کنترل ا نیبنابرا
 در رشد وام ندارد. یچندان تیارز اهم متیتالطم ق دهد

و هر د ینانینااطم نیدر سطح اقتصاد باشند. ا ینانیاز نااطم یاعلت و نشانه وانندتیارز هر دو م متیو تالطم ق رشد
 نیب یرابطه یدهندهمدل صرفًا نشان یجهیممکن است نت نی. بنابرادهدیقرار م تأثیروام را تحت  یسمت عرضه و تقاضا

 ینانیدو شاخص نااطم زاییدرون نیکنترل ا یتحوالت نرخ ارز نداشته باشد. برا به یوام باشد و ارتباط یو عرضه ینانینااطم
یرا نشان م یمعنادار یطور که مشخص است، هر دو شاخص رابطه. همانمیاآورده حیرا در تصر یاسیو تعارض س یاستیس

 ینانینااطم طیوام در شرا درش یعنیبه دست آمده است؛  یمطابق انتظار منف یاستیس ینانی. عالمت شاخص نااطمدهند
 خالف انتظار است. یاسی. اما عالمت مثبت شاخص تعارض سابدییکاهش م

داشته باشد.  تأثیروام  یعرضه جهیها و در نتبانک یبر ترازنامه تواندیم یمختلف یارز از سازوکارها متیق تحوالت
 اند از:دارند، عبارت تیبالقوه اهم صورتبهسازوکارها که  نیاز ا یبعض

                                                                                                                                                                         
اصوالً مدل  نی. همچنابدییم( کاهش Tبا بزرگ شدن طول پنل ) ایمدل پنل پو ییزادروناز  یاند تورش ناشنشان داده( 1۹۸۵سورستر و تروگنان ) 1

 ایپنل پو ییزادرون(، مالحظات T=147. از آنجا که طول پنل ما بزرگ است )شودیکوچک استفاده م Tبزرگ و  N ریمقاد یآرالنو و باند برا
 .میارا مدل اثرات ثابت در نظر گرفته یاصل حیعلت تصر نیهستند. به هم یپوشچشمقابل

 یصفر عدم وجود خودهمبستگ یهیباند فرض-به کار رفته است. آزمون آرالنو یابزار ریمتغ عنوانبهوابسته  ریدوم متغ یهباند وقف-در مدل آرالنو ۲
خطا  التجم نیب یالیسر یبا مشکل همبستگ نی. بنابراشودیدوم رد نم یمرتبه یصفر برا یهیاما فرض کند،یاول رد م یمرتبه یجمالت خطا را برا

 مناسب هستند. حیمورد استفاده در تصر یابزار یرهایمتغ دهدینشان م هنسن برازششیآزمون ب نیهمچن. میستیمواجه ن



 

۹ 

 مواجه  ینتأم رهیزنج سکیر ای یارز یبازپرداخت بده رینظ یها با مشکالتکه نرخ رشد ارز باال است، بنگاه یطیدر شرا
 نیمچن. هابدییها کاهش مبانک یبرا یدهوام سکیبا ر شدهلیتعد یو بازده شینکول افزا سکیر جهی. در نتشوندیم

کاهش  یدهو بازده موثر وام افتهی شیافزا یاقتصاد یهاتیفعال سکیارز، ر متیاز تالطم ق یناش ینانینااطم لیبه دل
(، ۲۰۲۰بالدی و همکاران )قابل تصور است.  یبانک یدهارز و وام متیرشد ق نیب ی. در هر دو مورد ارتباط منفابدییم

 یبانک امرا در کاهش عرضه و سکیبا ر هشدلیتعد یبازده( ۲۰1۶کاگالیان و خو ) ( و۲۰1۸چاکرابورتی و همکاران )
 اند.نشان داده

 در  متیآغازگر رشد ق تواندیم یانتظارات تورم شیافزا یهااز نشانه یکیو  هارانشیاز پ یکی عنوانبهارز  متیرشد ق
ممکن است  جهی. در نتکندیم دایپ شیافزا یدهنسبت به وام روامیغ یهاییدارا ینسب یبازارها باشد. لذا بازده ریسا

و همکاران  یچاکرابورتراستا  نیدهد. در ا شیرا از ترازنامه افزا هاییر دارایخود را کاهش داده و سهم سا یدهبانک وام
را در مواجهه با رونق بازار مسکن نشان  یبه وام رهن یاز وام شرکت کایآمر یهابانک یدهوام بیترک رییتغ (۲۰1۸)

 اند.داده
 تصاد اق سکیو ر ینانینااطم تیوضع نیبازارها همراه است. در ا ریز معموالً با تالطم در بازار ارز و ساار متیق یشد باالر

بانک ناچار به کاهش  ،هیسرما تی. با توجه به لزوم حفظ کفاابدییم شیها افزابانک یهاییدارا سکیبوده و وزن ر ادیز
با  (۲۰۰۰کیشان و همکاران )و  یمدل نظر کیدر ( ۲۰۰۲هوول ). شودیم یدهالتیاندازه ترازنامه و کاهش تسه

اند کاهش کرده و نشان داده یرا بررس هیسرما تیبانک در حضور قواعد کفا یهیاثر کاهش سرما یاستفاده از مدل تجرب
 .ابدی لیتقل یدهوام شودیبانک باعث م یهینسبت سرما

 ارز متیرشد و تالطم ق ۶
باال است، بازار ارز متالطم  متیکه رشد ق ییهادر دوره گر،یدارند؛ به عبارت د ییباال یارز همبستگ متیو تالطم ق رشد

ه اما با توجه ب م،یارز را کنترل کرده بود متیتالطم ق ریمتغ یاصل حی. در تصرکندیرا تجربه م یادیز راتییتغ متیبوده و ق
 نیدر واقع ارتباط ب میکنیوام مشاهده م یارز و عرضه متیق رییتغ نیکه ب یمدل، ممکن است ارتباط ییروش شناسا

 وام باشد. یتالطم و عرضه
و با  یکنترل یرهایمتغ یبا لحاظ همه ایها مدل پنل پوشده است. در تمام ستون یبررس مسئله نیا ۳جدول  در
 ریاست. در ستون دوم متغ ۲جمالت خطا در سطح بانک اجرا شده است. ستون اول معادل ستون سوم جدول  یبندخوشه

انک نقد ب ییها با نسبت داراو اثر متقابل آن یارز ریاست و در ستون سوم هر دو متغ یزشاخص تالطم ار یاصل یحیتوض
 یها دارد. اثر متقابل تالطم ارزوام بانک یبر عرضه یداریو معن یارز اثر منف متیتالطم ق دهدینشان م جهیآمده است. نت
 ۴دود ح یمورد بررس یدر بازه زمان ینگینسبت نقد وسطمت نکهیاست؛ با توجه به ا داریدر ستون دوم معن یگنیبا نسبت نقد

اثر متقابل در ستون  یداریمعن نی. همچندیآیبه صفر به دست م کیبر رشد وام نزد یتالطم ارز ییدرصد است، اثر نها
با  هاوام بانک یبر سمت عرضه یدر مورد اثر تالطم ارز نتوایکم شواهد، نم یداری. با توجه به پاشودیم فیسوم ضع

 سخن گفت. تیقطع



   
 

 

 



 

11 

 

 مختلف وام یهایبنددسته ۷
 یرونینسبت به عوامل ب یمختلف یهاکه دارند، ممکن است واکنش یمتفاوت سکیبازده و ر لیبه دل یبانک یهاوام انواع

 یدرباره یدیاطالعات مف تواندیها مارز بر آن متیاثر رشد ق یمختلف وام و بررس یهایبنددسته نیداشته باشند. بنابرا
 داشته باشد. تباراتاع یها در عرضهبانک یریگمیتصم ینحوه

 یبا لحاظ همه یاصل حیها تصرمختلف وام آمده است. در تمام ستون یهایبنددسته یبرا ونیرگرس جینتا ۴جدول  در
اجرا شده است.  یها در کل بازه زمانبانک یهاداده یجمالت خطا در سطح بانک بر رو یبندو با خوشه یکنترل یرهایمتغ

ستون  ،یالیر یهافقط وام ۲. ستون کندیم رییوابسته تغ ریها متغستون ریاست و در سا ۲جدول  ۳مشابه ستون  1ستون 
 یهافقط وام ۶ستون  تیو در نها یردولتیبخش غ یهاوام ۵ستون  ،یبخش دولت یهاوام ۴ستون  ،یارز یهافقط وام ۳

سمت  ییشناسا یبرا هاییدارا یاثر متقابل نقدشوندگ زها استون ی. در همهکندیم یوابسته بررس ریمتغ عنوانبهرا  یجار
 وام استفاده شده است. یعرضه

 یداریاثر معن یارز یهاگذاشته و بر وام یاثر منف یالیر یهاوام یارز بر رو متیق یرمنتظرهیغ شیافزا شودیم مالحظه
 نیا دتریواکنش شد یدهندهها است که نشانبزرگتر از کل وام یالیر یهاوام یبرا بینداشته است. مقدار قدرمطلق ضر

 یاثر بر رو نیدر عوض ا ست؛یمشخص ن یبخش دولت یهاارز بر وام متیق شیاثر افزا نیها است. همچندسته از وام
 یجار یهاوابسته به وام ریدارد. محدود کردن متغ یدتریو اثر شد شودیم یابیو معنادار ارز یمنف یردولتیبخش غ یهاوام

 .تها اساز دو برابر کل وام شیها بطبقه از وام نیارز بر ا متیق شیاثر افزا دهدینشان م



   
 

 

اثر  دهدینشان م ۸و  ۷ یهادر ستون یو مشارکت یاعقود مبادله یبه دو دسته یها بر اساس عقود اسالموام کیتفک
به سمت  توانیاثر مذکور را م یو معنادار است؛ اما فقط در عقود مشارکت یارز بر هر دو دسته منف متیق یرمنتظرهیرشد غ
 یودآورس سکیاز ر یبخش نیثابت نبوده و بنابرا یابرخالف عقود مبادله یوام نسبت داد. نرخ سود عقود مشارکت یعرضه

در  یمشارکت یهاوام سکیبا ر شدهلیتعد یکاهش بازده توانیم نی. بنابراکندیرا بانک تحمل م رندگانیگوام یهاتیفعال
 یهاوام یاثر متقابل برا بینشدن ضر داریها دانست. اما به علت معننوع وام نیا یارز را عامل کاهش عرضه متیاثر رشد ق

 .میها از سمت عرضه برقرار است، در دست نداربانک نیا یبرا یعل یرابطه نکهیاز ا نانیاطم یراب یشواهد کاف ،یامبادله

 های پایداریآزمون ۸
 یهاجدول نیو همچن ۲مورد استفاده در جدول  یهادادههستند.  داریپا یاز جهات مختلف ۲به دست آمده در جدول  جینتا

یفصل یهاداده یبر رو یاصل حیتصر آ وستیپ ۶اند. در جدول ها و با تواتر ماهانه بودهدفتر کل بانک یهاداده یهمگ یبعد
 بیها ضراستون ریستون چهارم، در سا جزبهاجرا شده است.  یانکب یهاگروه یماهانه و فصل یهاداده نیو همچن شده
هستند و عالمت مورد  دارینقد معن ییابل آن با نسبت داراارز و اثر متق یرمنتظرهیغ رییشاخص تغ یعنیمدنظر  یرهایمتغ

 انتظار را دارند.
 یمتفاوت فیدر هر ستون تعار ۷. در جدول بردینم نیرا از ب جینتا یداریپا زیرشد ارز ن ریوابسته و متغ ریمتغ فیتعر رییتغ

با  ای) یقیوام حق تمیلگار رییکه در آن تغ دهدیرا نشان م یاصل حیمذکور استفاده شده است. ستون اول تصر ریدو متغ یبرا
است. در ستون  یاصل یحیتوض ریارز متغ یرمنتظرهیغ رییوابسته و تغ ری( متغیقیوام حق یاول رشد ماهانه یمرتبه بیتقر

و در عوض تورم ماهانه  شوندیوارد م یاسم صورتبه ری. در ستون سوم هر دو متغکندیم رییرشد ارز تغ ریمتغ فیدوم تعر
. در تمام موارد روندیبه کار م رهایمتغ یو اسم یقیحق ینهساال یچهارم و پنجم رشدها یها. در ستونشودیکنترل م

 .مانندیم یباق داریپا یداریرشد ارز و اثر متقابل از نظر عالمت و معن ریمتغ بیضر
ها وجود وام بانک یعرضه یارز بر رو متیرشد ق یبر اثر منف یمبن یداریگفت شواهد پا توانیم هایبررس نیتوجه به ا با

 یقیو بخش حق یبخش مال نیاز ارتباط ب یگرید ریمس نی. بنابراشودیم تائید میمطرح کرد ۴که در بخش  یاهیدارد و فرض
عامل  عنوانبه تواندیم ریمس نی. امیاکرده ییشناسا شود،یم یناش یارز بر رشد وام بانک متیرشد ق یاقتصاد که از اثرگذار

ها در کاهش بانک یترازنامه ینقدشوندگ تیاهم نیمطرح شود. همچن زین یو اعتبار یتجار یهاچرخه یدهندهحیتوض
 تیاساس تقو نی. بر اردیقرار گ گذاراناستیمورد توجه س دیاست که با یگریمهم د یارز نکته متیرشد ق یاثرات منف

 یدر شبکه بانک یاطیاحت استیس کی عنوانبهشده است،  ژهیو تأکیدبر آن  زین ۳که در سند بازل  یندگوالزامات نقدش
 .شودیم شنهادیپ
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 بندیجمع ۹
و نشان  میکرد یبررس رانیا یهاوام بانک یارز بر عرضه متیرشد و تالطم ق یرا از دو جنبه یاثر تحوالت ارز قیتحق نیدر ا
بر  یتحوالت بخش مال یاز اثرگذار یدیجد ریمس جهینت نیوام دارد. ا یبر عرضه یو معنادار یارز اثر منف متیرشد ق میداد

در اقتصاد قابل  یتجار یاعتبار یهاچرخه یدهندهحیاز عوامل توض یکی عنوانبهو  کندیم یاقتصاد را معرف یقیبخش حق
 طرح است.

ل اثرگذار عوام ییاست، شناسا ایدن یدر اغلب اقتصادها یمال تأمینمنابع  ترینمهماز  یکی یبانک التیآنجا که تسه از
 نی. ااندها نداشتهبه آن یعوامل است که مطالعات گذشته توجه کاف نیاز ا یکیارز  متیدارد. تحوالت ق ژهیو تیبر آن اهم
 رییتغ قیکه بر اقتصاد دارند، از طر یگریعالوه بر اثرات متعدد د توانندیاقتصاد، م یلاز بخش ما ییهاتکانه عنوانبهتحوالت 

 یافتگیتوسعه نییبا سطح پا ییقرار دهند. در کشورها تأثیراقتصاد را تحت  یقیوام، بخش حق یعرضه یها برابانک میتصم
اثر قابل  جهیداشته و در نت یشتریشدت ب تواندیم یبا نظام نرخ ارز ثابت، تحوالت ارز ییکشورها نیو همچن یمال یبازارها
 دیشد ها با انقباضدوقلو که منابع بانک یهابحران رینظ یدر اتفاقات ن،یها داشته باشد. عالوه بر ابانک یدهبر وام یتوجه

 کند. دایپ یشدت قابل توجه تواندیم یدهبر وام یتحوالت ارز یمواجه است، اثرگذار
 یماندر بازه ز رانیا یهابانک یمال یهااطالعات ماهانه صورت یبا اثر ثابت بانک بر رو ایبه روش پنل پو یبررس جینتا

 ییهابانک یبرا یاثر منف نی. اشودیها مارز باعث کاهش رشد وام بانک متیرشد ق دهدینشان م 1۳۹۷:۰۳تا  1۳۸۶:۰1
به  یجهیوام وارد شده است. نت یسمت عرضهاثر مذکور بر  دهدینشان م هتر است کدارند کوچک یشترینقد ب ییکه دارا

 متیالطم قت نیب یاست. ارتباط مشابه داریمختلف پا یهاو تحت کنترل رهایمتغ فیتعر رییها، تغداده رییدست آمده با تغ
 است. فیضع جهینت نیا یداریاما پا شود؛یها مشاهده مبانک یدهارز و رشد وام

 هایبنددسته نیا ی. بررسستین کسانیارز  متیق شیوام به افزا یهایبندواکنش انواع دسته دهدینشان م شواهد
ندارد و  یاثر معنادار یاو عقود مبادله یبخش دولت یهاوام ،یارز یهاوام یارز بر عرضه متیاست که رشد ق نیاز ا یحاک

. شودیم دهید داریو معن یاثر منف یعقود مشارکت یهاو وام یردولتیبخش غ یهاوام ،یالیر یهاوام ،یجار یهافقط در وام
 یجالب توجه جیرشد ارز بر رشد وام نتا یاثرگذار تیبانک در حساس یمختلف ترازنامه یهایژگیو تیاهم یبررس ن،یهمچن

مطالعه  یدهوام ریمسمربوط به  االتترازنامه است که در اکثر مق یهایژگیو ترینمهماز  یکی هاییدارا یدارد. نقدشوندگ
دارند، از تحوالت  یشترینقد ب یهاییکه دارا ییهابانک دهدینشان م جیمقاالت گذشته، نتا جیبا نتا راستاهمشده است. 

 یرونیها را از تحوالت ببانک یدهکرده و وام فایرا ا ریگنقد نقش ضربه یهاییدارا یبه عبارت رند؛یپذیم یاثر کمتر یارز
 یدهارز دارند و وام متیبه رشد ق یدتریباالتر، واکنش شد یارز تیبا موقع ییهابانک ن،ی. عالوه بر ادارندیمصون نگه م

 .شودیمشاهده م یرجاریدر مورد نسبت مطالبات غ زین یترفیضع یمشابه ول یجهی. نتدهندیکاهش م شتریخود را ب
 لیها امکان بهبود و تکمجنبه یهنوز در برخ م،ینجام دادمحتمل ا هایییزادرونکاهش  یکه برا ییهاوجود تالش با

هر دو سمت عرضه و  زمانهم صورتبه تواندیاست که م یبحث انتظارات آحاد اقتصاد مسئله ترینمهمکار وجود دارد. 
العه مط نیمحذوف مطرح است. در ا ریمتغ عنوانبه نگرندهیآ انتظاراتعامل  نیقرار دهد. بنابرا تأثیروام را تحت  یتقاضا

 یسازوکارها یی. شناسامیاها بودهوام بانک یارز بر عرضه متیتحوالت ق یاثرگذار زانیما به دنبال سنجش جهت و م
ا ها ربانک یدهارز بر وام متیاثر تحوالت ق یبررس نیباشد. همچن یآت قاتیموضوع تحق تواندیم یاثرگذار نیمربوط به ا

 یاضابا کنترل تق التیسمت عرضه تسه ییصورت شناسا نیوام انجام داد؛ در ا-بنگاه-بانک یهااستفاده از داده با توانیم
 یهاکه در داده یگذارهیسرما یهادر گردش و وام هیسرما یهاها بر اساس واموام کیتفک عالوهبهاست.  ریپذبنگاه امکان

موضوع مورد مطالعه  یبررس ت،ی. در نهاشودیسطح وام ممکن م یهابا استفاده از داده ستیقابل انجام ن هانکدفتر کل با
به دست  جینتا میبه تعم تواندیاند، ممواجه بوده یارز دیکه با تحوالت شد ییکشورها یژهوبه ،یکشور نیب یهادر داده

 آمده کمک کند.
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 پیوست ب: معرفی متغیرها

 متغیرهای سطح بانک
را با  رانیا یرسم یبانک و موسسه اعتبار ۳۳ها است که اطالعات دفتر کل بانک ق،یتحق نیدر ا یبانک یهاداده یمنبع اصل

 یبانک یهادفتر کل گروه یها. دادهردیگیبه شکل پنل نامتوازن در بر م 1۳۹۷:۰۳تا  1۳۸۶:۰1 یتواتر ماهانه در بازه زمان
 .شودیرا شامل م 1۳۹۸:۰۳تا  1۳۸۶:۰1از  یتریطوالن یمشابه است بازه زمان یمجموعه داده زین

ساخت  یسنجصحت یبرا زین گرید یاز دو مجموعه داده ،یبانک یهاها و گروهدفتر کل بانک یهابر مجموعه داده عالوه
منتشر  یبانک مرکز تیاست که با تواتر ماهانه در سا یاکشور مجموعه یو بانک یپول ی. آمارهامیااقالم ترازنامه استفاده کرده

شبکه  ،یبانک مرکز ،ینظام بانک یااست و اطالعات اقالم ترازنامه اریدر اخت 1۳۹۹ تا 1۳۸۴ها از سال داده نی. اشودیم
ا ب زی( نینگیو نقد یپول هی)پا یپول یها. کلشودی( را شامل میو خصوص یتخصص ،یگانه )دولتسه یبانک یهاو گروه یبانک

 ،یاکشور، شامل اقالم ترازنامه یهابانک یانهیسال یاند. آمارهامجموعه داده محاسبه و استفاده شده نیاستفاده از هم
و  یآورجمع یبانکدار یکه توسط موسسه عال یگریتعداد شعب و اطالعات متعدد د ها،ییدارا تیفیک ان،یصورت سود و ز

شده مورد استفاده قرار گرفته اقالم ساخته یسهیو مقا یسنجصحت یاست که برا یامجموعه داده گرید شود،یمنتشر م
 .ردیگیرا در بر م 1۳۹۷تا  1۳۸۵ یزمان یها بازهداده نی. ااست

و  یجار یهااست. منظور از وام، مجموع تمام وام یقیوام حق تمیلگار یماهانه رییتغ ،یاصل حیصروابسته در ت ریمتغ
. شودیم یقیکننده حقمصرف متیاست که با شاخص ق یدر تمام عقود اسالم یردولتیو غ یدولت ،یو ارز یالیر ،یرجاریغ

داد.  میقرار خواه یجداگانه مورد بررس صورتبه زیوام را ن یهایبنددسته نیاز ا کیبر هر  یدر ادامه اثر تحوالت ارز



   
 

 

و  یوام )اسم یو رشد ساالنه یوام اسم تمیلگار رییاز جمله تغ یتابع یهاشکل ریسا یبر رو یداریپا یهاآزمون نیهمچن
 ( انجام خواهد شد.یقیحق

ا ر ریجدول ز یهامنظور نسبت نیمهار شوند. به ا دیدارند و با تأثیربانک  یدهوام زانیدر م 1یسالمت بانک یهاشاخص
 .میبریبه کار م یاصل حیدر تصر

ها استفاده بانک تیفعال اسیمهار اثرات مق یسطح بانک برا یهایبانک در بررس یموارد، از شاخص اندازه نیبر ا عالوه
 بیترت نی. به امیآوریاستاندارد در م صورتهبها را بانک یهاییشاخص، در هر ماه مقدار کل دارا نیساخت ا ی. برامیکنیم
 .دیآی+ به دست م1و  -1 نیها ببانک یاز اندازه شدهییشاخص روندزدا کی

از نرخ سود  یشاخص عنوانبه .رودیبه کار م قیتحق نیدر ا زین گریپنل د ریمتغیک ها، بر اطالعات دفتر کل بانک عالوه
ناطقی، که توسط  میکنیاستفاده م یبورس یهاها به بنگاهبانک ییاعطا التیسود تسه نیانگیاز مقدار م الت،یتسه

پنل  کیداده  نیاستخراج شده است. ا یبورس یهاوام شرکت-بنگاه-بانک یهااز داده( 1۳۹۹زاده )محمودزاده و مدنی
 ساالنه است. اترها با توبانک التینامتوازن از نرخ سود تسه

همه یبرا ریمتغ نی. از آنجاکه اشودیبانک در مدل وارد م یهایژگیاز و یکی عنوانبه زیهر بانک ن التیسود تسه نرخ
نرخ سود  برابر ست،یها کامل نآن یزمان یرا که سر ییهاپنل، نرخ سود بانک لیتکم یبرا ست،یها قابل محاسبه نبانک ی

 یقیکننده حقمصرف یستفاده از تورم نقطه به نقطهنرخ سود را با ا نیا یح اصلی. در تصرمیدهیمربوطه قرار م یگروه بانک
 .میاستفاده کن یبانک یهاها و نرخ سود متوسط گروهوام بانک یاز نرخ سود اسم میتوانیم یداریآزمون پا عنوانبه. میکنیم

آمده  1۰در جدول  یگروه بانک یهاداده یو برا 1در جدول  یبانک یهاداده یسطح بانک برا یرهایمتغ یآمار خالصه
 است.

                                                                                                                                                                         
1 Financial Soundness Indicators 



 

۲1 

 

 ارز متیق یرمنتظرهیغ رییشاخص تغ
. میاستفاده کن 1یبردار ونیاز مدل خودرگرس میتوانیارز را نشان دهد، م متیق یرمنتظرهیکه مقدار غ یساخت شاخص یبرا

مثال  یمرسوم است. برا یاقتصاد یرهایبه متغ رمنتظرهیغ یهاتکانه ییشناسا یبرا یبردار ونیاستفاده از مدل خودرگرس
 یبررس ایانگلستان، کانادا، سوئد و استرال یکشورها یارز را برا متیبر ق یپول استیس یهااثر تکانه (۲۰1۸م )کیم و لی 

ز و ممتا نیاند. همچناستفاده کرده یبردار ونیاز مدل خودرگرس یپول استیس یهاتکانه ییشناسا یها برااند؛ آنکرده
تورم،  یبر رو یپول استیس یهاتالطم یاثر تکانه ییشناسا یبرا یساختار یبردار ونیمدل خودرگرس از (۲۰1۳زانتی )

 اند.رشد و نرخ بهره استفاده کرده
و  ،یپول هیپا ،یقیحق یناخالص داخل دیارز در بازار آزاد، تول متیق یرهای، متغ(۲۰1۰مجاب و برکچیان )از  یرویپ به

مشخص شد نسبت  هایپس از بررس نی. همچنمیبریدرونزا به کار م ریمتغ صورتبهکننده را در مدل مصرف متیشاخص ق
. میکنیآن را در مدل اضافه م نیدارد؛ بنابرا یکنندگینیبشیپ زادرون ریمتغ عنوانبه زیبودجه دولت به کل بودجه ن یکسر
 .میبریبه کار م لیبازه را در تحل نیاشتراک دارند و تمام ا 1۳۹۸تا  1۳۶۸سال  یزمان یدر بازه رهایمتغ

سطح بانک با  یهاعالوه از آنجا که داده به؛ ۲ددارن یتواتر فصل یدرونزا تواتر ماهانه و بعض یرهایاز متغ یبعض یهاداده
ه تواتر ک ییرهایعلت متغ نی. به امیدار ازیانه نارز را با تواتر ماه متیرشد ق ییتواتر ماهانه در دسترس هستند، شاخص نها

 .میآوریکرده و به شکل ماهانه در م یابیدرون ۳یموضع ونیرگرس لتریدارند را با استفاده از ف یفصل
الزم است روابط  نیوجود دارد؛ بنابرا یانباشتگمذکور هم یدرونزا یرهایمتغ نیب دهندینشان م یآمار یهاآزمون

 :شودیم حیتصر ریکه به شکل ز میکنیاستفاده م 4یبردار یخطا حیراستا از مدل تصح نیبلندمدت مهار شوند. در ا

                                                                                                                                                                         
1 Vector Auto-Regression (VAR) 

تواتر  یبودجه در کل بازه زمان یو نسبت کسر یناخالص داخل دیو تول ۷۶کننده تا قبل از سال مصرف متی، شاخص ق۸۴تا قبل از سال  یپول هیرشد پا ۲
 دارند. یفصل

 یبرا بار نیاولاست که  یاچندجمله ونیرگرس کیمتحرک با  نیانگیم لتریف کی بیمتحرک، حاصل ترک ونیرگرس ای یموضع ونیرگرس لتریف ۳
 شده است. یمعرف (1۹۷۹کلولند )توسط  تلریف نیتوسعه داده شده است. ا ینمودار پراکندگ یهموارساز

4 Vector Error Correction Model (VECM) 



   
 

 

 
 تمیلگار ،یپول هیپا تمیلگار ،یقیحق یناخالص داخل دیتول تمیارز، لگار متیق تمیدرونزا )لگار یرهایشامل متغ y بردار
مقدار  .شودیم 1۳۹۸:1۲تا  1۳۶۸:1ماهانه از  یبازه زمان Tبه کل بودجه( در  یکننده و نسبت کسرمصرف متیشاخق ق

 زی. تعداد روابط بلندمدت ندیآیبه دست م ۲برابر  HQICو  AICبرازش  یخوب یارهایبا استفاده از مع p یحداکثر وقفه
بلندمدت  یرابطه کیوجود حداقل  دهدینشان م جهیاست؛ نت یررس( قابل ب1۹۹۵) وهانسنی آزمون اثر یبا استفاده از آماره

 .شودیرد نم رهایمتغ نیب
در  نکهی. با توجه به امیکنیرا محاسبه م ارز،  متیمعادله ق یماندهیباق ،یبردار یخطا حیمدل تصح یاز اجرا پس
 رییشکل تغ زین ماندهیباق یآمده، جمله تمیلگار یدلتا صورتبه حیارز در سمت چپ و راست تصر متیمذکور ق یمعادله

 کیبا فرض  توانیم نی. همچنمیبریبه کار م یاصل حیدر تصر یشکل تابع نیرا با هم ریمتغ نیارز دارد. ا متیق تمیلگار
 آن را به دست آورده و رسم کرد. یزمان یارز، سر متیق تمیلگار یبرا هیمقدار اول

مدل( و  کیستماتی)بخش س شودیم ینیبشیکه توسط مدل پ یارز متیارز در کنار ق یواقع متیروند ق ۲شکل  در
تا  1۳۷۸ یهامانند سال یزمان یهابازه یرسم شده است. در برخ د،یآیمدل به دست م یماندهیباق یکه از جمله یمتیق

کالن  اقتصاد یرهایمقدار سازگار با متغ در بازار کمتر از متیق یعنیداشته،  ینزولارز روند  متیق یرمنتظرهی، بخش غ1۳۹۰
از مقدار قابل  شتریارز ب متیبه بعد، ق 1۳۹۷و  1۳۹۲تا  1۳۹۰ یهامانند سال ییهاکرده است. در مقابل در بازه دایپ شیافزا

 است. افتهی شیکالن افزا یرهایتوسط متغ ینیبشیپ

 اقتصاد کالن یرهایتغم
اند. از شده یمعرف 11ها در جدول به همراه تواتر و منبع آن قیاقتصاد کالن مورد استفاده در تحق یرهایمتغ یمجموعه

شکل  نیمبه ه زیاقتصاد کالن را ن یرهایاست، متغ تمیلگار رییتغ یشکل تابع یدارا یاصل حیدر تصر وابسته ریآنجا که متغ
را با رشد  تمیلگار رییتغ توانیاول م یمرتبه بیبا تقر رها،یمتغ یماهانه راتییکوچک بودن تغ لت. به عمیکنیم فیتعر

 ییهاحی. در تصرمیکنیاز اصطالح رشد استفاده م رهایمتغ یگذاراختصار، در نام تیرعا یبرا نیدانست؛ بنابرا کسانیماهانه 
 یعنیارز( را به شکل مشابه  متیقجمله رشد اقتصاد کالن )از  یرهایغمت شود،یوابسته استفاده م ریمتغ یکه از رشد ساالنه

 .میکنیرشد ساالنه استفاده م
مرتبط با بودجه یرهایکننده، متغمصرف متیشاخص ق ،یقیبخش حق یهااقتصاد کالن شامل داده یهاداده یهمه

 اند.شده یگردآور رانیا یبانک مرکز تیدولت از سا ی
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 نیدولت است. ا یهایگذاراستیاز س یناش ینانینااطم ،یآحاد اقتصاد یریگمیعوامل مهم و اثرگذار در تصم از
( و از التیتسه ی)سمت تقاضا دهدیقرار م تأثیررا تحت  یگذارهیسرما یبرا هادکنندهیتول میتصم یاز طرف هاینانینااطم

 ینانینااطم از شاخص هاینانینااطم نیکنترل ا ی. براکندیوام را مختل م یاعطا یها برابانک یریگمیتصم گریطرف د
 لیبا تحل شاخص نیمحاسبه شده است. ا (1۳۹۸پور و همکاران )حبیبکه توسط  میکنیاستفاده م یاقتصاد یگذاراستیس

پور و یبحب طتوس یاستیس ینانینااطم نیمضام یو شمارش مقاالت حاو رانیا یهاروزنامه ینترنتیمقاالت ا نیآنال ویآرش
اقتصاد، فرارو،  یایدن هان،یک ران،یاعتماد، ا ران،یعصر ا یهاکار روزنامه نیا یاست. برا ساخته شده (1۳۹۸همکاران )

 یبعض نیآنال ویاند. البته به علت نقص آرششده یبررس 1۳۹۸ ریت یتا انتها 1۳۸1سال  یابتدا یزمان یفارس و شرق در بازه
محاسبات و ساخت شاخص  یاشتراک را دارد برا نیشتریکه ب 1۳۹۷ یتا انتها 1۳۸۶سال  یداابت یزمان یها، بازهروزنامه

 اند.آمده 1۲در جدول  یاستیس ینانیشاخص نااطم یمورد بررس یدیاستفاده شده است. کلمات کل یینها
ه در هر روز از تعداد کل مقاالت منتشر شد نیو همچن 1۲جدول  یدیکلمات کل یتعداد مقاالت حاو یروزانه یهاداده
روزانه، ابتدا مجموع تعداد  یهادر دسترس بود. به علت نوسانات باال در داده (1۳۹۸پور و همکاران )حبیب یمطالعه

به تعداد  یدیکلمات کل یهر روزنامه محاسبه شد. سپس در هر روزنامه نسبت تعداد مقاالت حاو یمقاالت در هر ماه برا
 یزمان یدر کل بازه x ریمتغ اریو انحراف مع نیانگیبعد م ی. در مرحلهمیدهینشان م xا با کل مقاالت به دست آمد که آن ر

 نیانگیم ی. پس از محاسبهمیدهیم نشان zرا با  ریمتغ نیبه شکل نرمال در آمد. ا x ریمحاسبه شده و با استفاده از آن، متغ
 یزمان یدر بازه آن اریو انحراف مع نیانگیبا م زیرا ن شاخص نی. ادیآیبه دست م یینها ها، شاخصروزنامه نیدر ب z ریمتغ

 .میدهیو در مدل قرار م میآوریبه شکل نرمال در م 1۳۹۷تا  1۳۸۶
نتظرهرمیغ رییاقتصاد کالن آمده است. شاخص تغ یرهایارز و متغ متیمرتبط با ق یرهایمتغ یخالصه آمار 1۳جدول  در

 ریمتغ یانهیبودن م یصفر است. منف باًیآن تقر نیانگیمطابق انتظار م نیاست؛ بنابرا ونیمدل رگرس کی یماندهیارز باق ی
اقتصاد کالن  یرهایکمتر از مقدار سازگار با متغ یارز به طور کل متی، ق1۳۹۷تا  1۳۸۶سال  یزمان یدر بازه دهدینشان م

 رشد داشته است.
 شود،یطور که مشاهده مآمده است. همان 1۴در جدول  یصلا حیمورد استفاده در تصر یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر

 یبانک رابطه یو اندازه یرجاریمثبت و با نسبت مطالبات غ یرابطه هینقد و نسبت سرما ییبانک با نسبت دارا یدهوام
 .شودیمشاهده م یارز و شاخص تالطم ارز یبرونزا رییو شاخص تغ یدهوام نیب یمنف یرابطه نیدارد. همچن یمنف
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