
 

1 

 

 

 

زمان در  - ریمتغ کردیبا رو یارز هایبحرانو  یاعتبار هایچرخهبر  نینو ینگرش
  1399تا  1370از سال  رانیاقتصاد ا

 2مجتبی براتی نیا 1مرجانه آبنیکی

 چکیده
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 مقدمه 1
مواره ، ههاتراز پرداختتورم و تعادل در نرخ اشتغال، کنترل  میزانش ی، همراه با افزایبه رشد و توسعه اقتصاد دستیابی

 جهت ییهااهرم یمالپولی و  یهااستیس ین منظور ابزارهایبوده است. بد اقتصادی گذارانسیاست ییاز اهداف نها
ها، متیت قی، به دنبال تثبیاهداف کالن اقتصاد حوزهدر  یپول یهااستیخاص س طوربه. هستندن اهداف یبه ا یابیدست

 وفقمت یهدا منظوربه یپول گذارانسیاستن راستا، یهستند. در هم ینگینقد میزانو کنترل  هاتراز پرداختتعادل در 
 .(1389)شریفی رنانی،  اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند زمان و میزاناز  یقیدق یابیارز ستییخود، با یهااستیس

ت سیاس. سازوکار انتقال در دستیابی به اهداف خود کمک کندرا  گذارانسیاستتواند یم« یسازوکار انتقال پول» یبررس
ها، واسطهبنگاهخانوارها، مات یتصم یپول استیق آن، سیز طرکند که ایم ها را معرفیاین سیاست یاثرگذار ی، مجاریپول
 کند.یر مییتغ دستخوشرا  یاقتصاد یهاتیو به دنبال آن سطح فعال دهدمیقرار  تأثیررا تحت  گذارانهیو سرما یمال یها

های مختلف بانکی در دورههای اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد تسهیالت و اعتبارات بانکی است. اعتبارت یکی از کانال
 شود.اقتصادی متناسب با دوران رونق و رکود دچار تغییر می

به دوره چرخه در اقتصاد است. واژه (متی)عرضه، تقاضا و ق یاعتبار طیشرا یاو کاهش دوره شیافزا ،یچرخه اعتبار
 یهاچرخه فی. تعراست قیدق یریگزهداللت دارد که اغلب قابل اندا یمثبت و منف یهااز حرکت ریپذبرگشت مختلف یها

 معموالا  .(1990، 1و پرسکات دلندیاشاره دارد )ک انحراف به« حرکت» یمفهوم سازگار است اما به جا نیبا ا زین یتجار
بوده و  یمشکالت درون یدارا ذاتاًکه اقتصادها  معتقدند یاساس برخ نی. بر ادشویم بندیطبقهبه دو دسته  یتجار یها

، اقتصاد یرونیب یهادخالتمعتقدند  گرید یبرخ کهدرحالی رد؛یگیموضوع نشأت م نیاز ا یتجار یهاچرخه شیدایپ فلسفه
همان  منظور که یرونیب یهابه دخالت هیقض حلی اول؛ برا دیدگاه روازاین. هستند ینوسانات نیچن جادیا یعامل اساس

 دانند.یم اقتصادی نوسانات و سبب ینآفرمشکلرا  دولت دخالت دولت است معتقدند و در مقابل، گروه دوم عامل دخالت
در دولت  یاز ابزارها یکیکنترل اعتبار های تجاری در اقتصادی، طبق هر دو دیدگاه در تمرکز بر عوامل بروز چرخه

 یو چرخه اعتبار اعتبار خود است. یبه اهداف اقتصاد دنیرس رکود جهت شرایط مختلف اقتصادی از قبیل دوران رونق و
دخالت دولت در  مهم عامل عنوانبهتواند یم یاعتبار . لذا چرخهاست نوسانو دولت قابل  یاقتصاد گذارانسیاستتوسط 
 دیدگاهتواند مشخص کند که یم نوسانات اقتصادیو  یاعتبار چرخه نیرابطه ب یگردد. بررس یمعرف یتجار یهاچرخه

است.  ی آنهاتداوم و هم حرکت ،تغییرپذیری یتجار یهاچرخه یژگیو ترینمهمعدم دخالت آن.  ایاست  حیدخالت دولت صح
 طورکلیبهتواند هم حرکتی و هم سویی داشته باشد. های اعتباری میهای ارزی و چرخهنکته مورد توجه این است که بحران

ها مباحث اقتصادی است که مطالعات متنوعی چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی درباره آن ترینمهماز های ارزی بحران
رغم انجام مطالعات زیاد، این موضوع همچنان از موضوعات مورد بحث اقتصاد است و نکات کشفانجام شده است. علی

 وجود دارد.ها گیری آنهای ارزی و چگونگی شکلنشده زیادی درباره بحران
گردد که ممکن است منجر به کاهش شدید ارزش حمله سوداگری به ارزش پول داخلی تعریف می صورتبهبحران ارزی 

پول داخلی یا حمایت قوی مسئولین پولی از ارزش پول داخلی از طریق فروش ذخایر ارزی یا افزایش نرخ بهره داخلی گردد. 
جهت خروج از  فشارتحتبحران ارزی اشاره به وضعیتی دارد که کشور مزبور  برای یک اقتصاد با رژیم نرخ ارزی ثابت،

در یک  کهدرحالییابد وضعیت میخکوب نرخ ارزش پولی خود است. در یک حمله موفق ارزی، ارزش پول داخلی کاهش می
بهره باالتر داخلی را به هایی همانند فروش ذخایر ارزی و نرخ نرخ ارز همچنان ثابت است اما هزینه اگرچهحمله ناموفق 

 معموالا رغم سیاست حمایت قوی از ارزش پول داخلی توسط مسئولین پولی یک حمله سوداگری همراه خواهد داشت. علی
 گردد.منجر به کاهش شدید نرخ ارز می
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ست. در این های اعتباری در اقتصاد ایران اهای ارزی و چرخهاصلی مورد بررسی در این مقاله رابطه بین بحران سؤال
شده است تا پویایی رابطه بین این متغیر مورد ارزیابی  استفادهراستا از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان 

 قرار گیرد.
ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه و در بخش دوم به ادبیات نظری و تجربی تحقیق پرداخته 

تحقیق دارد. در بخش چهارم و پنجم نیز به ترتیب به برآورد مدل تجربی  شناسیروشختصاص به شده است. بخش سوم ا
 پرداخته شده است. گیرینتیجهو 

 ینظر اتیادب 2

 یاعتبار هایچرخه 2.1
 عنوانبه(، 1913س )زیم توسط یشیاتر یچرخه اعتبار هیارتباط دارد. نظر یشی" اغلب با مکتب اتر1یاصطالح "چرخه اعتبار

 یرپذبرگشتمختلف  یهااست. واژه چرخه به دوره افتهیتوسعه  کیو توسط ما ،یبانک هیاو در مورد نظر قیاز تحق جهینت کی
را  سؤاالت نیا یچرخه اعتبار یهاهی. نظرهستند قیدق یریگداللت دارد که اغلب قابل اندازه یمثبت و منف یهااز حرکت
 رینوسان در سا جادیباعث ا یاعتبار ستمیس ای( آ2افتد؟ یاتفاق م نیو چرا ا ستیچ یاعتبار یها( چرخه1کنند: یمطرح م

 شود؟ینقاط اقتصاد م
نامند. امروزه بانکیم یرا چرخه تجار یقیو بخش حق یرا چرخه اعتبار یبخش مال فرازوفرودهای یاقتصاد اتیادب در

ها افتیدر تیو هدا دهیسازمانبا  رایکنند، زیم یاقتصاد باز یپول و بخش یبخش واقع نیارتباط ب جادیدر ا یها نقش مهم
، یگردند )نوروزیاقتصاد م ییکرده، موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفا لیرا تسه یها، امر مبادالت تجارو پرداخت

1393.) 
یم یدتریشد بیآس یاعتبار کوچک از انقباض یهابنگاه ست،یهمسان ن یچرخه اعتبار تیها از وضعبنگاه یریپذاثر

 در یو مال یقیحق بخشی رهایمتغ نیدارند. غفلت از تناظر ب یباالتر یمندبهره یبزرگ از رونق اعتبار یهاو بنگاه نندیب
 مسئلهتقاضا، نگاه به  نیها به او پاسخ بانک یمنابع مال یها برابنگاه یتقاضا حیتوض یدو بخش برا نیا فرازوفرودهای

 (.1393 و محمودزاده، یلیکند )نیم یو کاست بیخروج از رکود را دچار ار
مبادله، بلکه از  قیگذارند، نه از طریم تأثیر یاقتصاد تیبر سطح فعال یو مقامات پول یبانک ستمیکه با آن س یاصل ابزار

به اهداف اشتغال کامل،  یابیدست یرا برا یپول یهااستیاز اقتصاددانان س یبه اعتبار است. گروه یکنترل دسترس قیطر
 یقیبر بخش حق یپول یهااستیس یاثرگذار نهیکنند. در زمیم شنهادیعادالنه درآمد پ عیو توز دیتول شیها، افزامتیق تیتثب

 نیشده باشد عامل ینیبشیعرضه پول پ شیلوکاس هرگاه افزا دهیبرخوردار است. به عق یخاص تیاز اهم دیتول ریاقتصاد، متغ
ی اقتصاد نینشده باشد عامل ینیبشیپول پ عرضه شینخواهند داد، اما چنانچه افزا رییو اشتغال را تغ دیتولی تصاداق

 (.1392 و همکاران ی)غالم ابدییم شیو اشتغال افزا دیتول نیکار خواهد نمود، بنابرا یروین شتریبه عرضه ب مبادرت
 یهاییمولد و دارا هایهیسرما یجداگانه برا یو بازارها یگذارهیسرمامربوط به  ماتیتصم قیاعتبار از طر یهاچرخه

 یرونق اعتبار یبرا یاصل لمعا شدهینتضم یها(. وام190۶و  1898، کسلید )ونآورمیرا به وجود  یتجار هایچرخه یمال
 کنندرا اعمال  یاعتبار یهاتیمحدود استیها س. چنانچه بانکدشونیم تیآن تقو لهیو اعتبار به وس هیاست که درآمد سرما

شود )برنانكه و یم یرکود اقتصادرونق و  یهادر دوره یپول یهااستیس یهانامتقارن تکانه یاثرگذار منجر به استیس نیا
 (.1989گرتلر، 

، تکرارشونده یهاشیدر همه اقتصادهاست. افزا یعیشا دهی( پددیتول خصوصبه) یکالن اقتصاد یرهایدر متغ نوسان
هر چرخه  یاقتصاد ط نی. بنابراندیگویم« افول»مشابه را  یهایژگیبا و یهارا بهبود و افت دیدر تول ریپذبرگشت موقت و
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 ایعالمت چرخه از بهبود به افول ) رییکند. تغی( را تجربه مضیتا اوج( و افول )اوج تا حض ضیدوره رونق )حض یتجار
 تأثیراثر بگذارد و از آنها  گذاریاستس یآحاد اقتصاد یهامیبر تصمتواند یکالن است که م تیوضع رییتغ کیبرعکس( 

 (.1393و محمودزاده،  یلی)ن ردیبپذ
که اغلب بر اساس اقتصاد  ییکشورها یاقتصاد یهاتیاست که در کل فعال اقتصادی از نوسانات ینوع یتجار یهاچرخه

و  شده آغاز یاقتصاد یهاتیفعال اکثردر  زمانهم تقریباًونق چرخه با گسترش و ر کی. آیندمی، به وجود کنندعمل میبازار 
 تمخ یبه مرحله رونق در چرخه بعد ،یدارد و پس از مدت در پیتنزل و آغاز رونق را  ،یبا گستره مشابه رکود عموم ییهادوره

از  شیب یتجار یهاچرخهی است. از لحاظ دوره، تداوم زمان نی. اما فاقد تناوب معریتکرارپذ رات،ییتغ یتوال نیشود. ایم
 نیستمشابه  یهاو نوسان اتیخصوص با ترکوتاه یهابه چرخه میاست که قابل تقس ریدوازده سال متغ ایتا ده و  یک سال

 .(1390اصغرپور و همکاران، )
 ه،یسرما مکمل نهاده یاعتبارات بانک د،یتول ندیدارد که در فرآ دهیپد نیدر ا شهیر یو اعتبار یتجار یهاچرخه تقارن

انبساط  یشود، ولیم ركود و یرشد اقتصاد یموجب کند یاعتبار یتنگنا جهیاند. در نتهیو مواد اول یاواسطه یکاالها
 انجامد.یبه رونق نم لزوماً یاعتبار

 یارز هایبحران 2.2
گوید تنها زمانی همگی به وجود بحران اذعان دارند که ( می2000) 1تعریف دقیقی از بحران و انواع آن وجود ندارد. کروگمن

ها انجام گردد، اما به دلیل پیچیدگی بندی دقیق از ماهیت بحرانهای زیادی انجام شده است که طبقهرخ داده باشد. تالش
مرسومی  نسبتاًهای بندیهها به فرجام نرسیده است. با این وجود طبقتنیدگی مسائل اقتصادی، تاکنون این تالشو درهم

ها به دو طبقه کلی تقسیم می( بحران2009) 2رینهارت و رگف یبندطبقهها انجام شده است. بر مبنای از انواع بحران
 4های بانکی و بدهیاست و گروه دوم؛ مربوط به بحران 3های ارزی و توقف ناگهانیمربوط به بحران عمدتاًگردند. گروه اول؛ 

 است.
های دیگر مالی ها نسبت به سایر بحرانهای ارزی، این بحرانهای مالی، به دلیل ابعاد و اهمیت بحرانبحران در بین

در طول  طورکلیبهها وجود دارد. مورد توجه بیشتری قرار گرفته شده است و ادبیات نظری و تجربی زیادی درباره این بحران
ها متغیرهای اند. این مدلهای ارزی را مورد بررسی قرار دادهاند که بحرانآمده به وجودها های اخیر، سه نسل از مدلدهه

توان به متغیرهای نرخ ارز اسمی و واقعی، ذخایر ارزی خارجی، جریان طور خالصه میاند که بهزیادی را مورد بررسی قرار داده
ها به اشاره نمود. در این مدل ...اب جاری و سرمایه، حجم پول، میزان اعتبار داخلی، نرخ بهره داخلی و خارجی، تراز حس

 بررسی عوامل نهادی کمتر توجه شده است.
 طوربهاند. آمده به وجودهای ارزی آمریکای التین، اروپا و مکزیک در ارتباط با بحران عمدتاًهای فوق های نسلمدل

 نهایتاً های سوداگرانه سرمایه و ریک جریانهای نسل اول، وضعیت بد متغیرهای کالن اقتصادی منجر به تحخالصه در مدل
های اعالم شده مسئولین های نسل دوم، حمالت سوداگرانه متأثر از میزان اعتبار سیاستگردد. در مدلبحران ارزی می

 بانکی است. بحران ارزی با بحران زمانیهمهای رونق و رکود تجاری و های نسل سوم مبتنی بر سیکلباشند. مدلمی
های ارزی معرفی میبر بحران تأثیرگذارعوامل  عنوانبهجدید هستند که عوامل نهادی را  نسبتاًهای نسل چهارم مدل

ها نهادهای ضعیف منجر به بدتر شدن مسائل و افزایش ریسک و نااطمینانی و تخصیص نامناسب منابع کنند. در این مدل
 دهد.زی را افزایش میاین عوامل احتمال بروز بحران ار نهایتاًشوند که می
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و  ی(ارز ریبحران ذخا) هاپرداخت شامل دو عنصر بحران تراز یاست. بحران ارز یاز عناصر بحران مال یکی یبحران ارز
اند کرده یمعرف یبحران ارز عنوانبهرا  ینرخ ارز اسم دیشد راتییتغ تنها. شودیم (نرخ ارز دینوسانات شد)بحران نرخ ارز 

بحران  انگریب تواندینم تنهاییبهارز  ینرخ اسم دیشد راتییراستا تغ نیمطالعات از آن استفاده شده است. در ا دری و حت
ارز به از  دیخر یکه در آن حمله برا شودیگفته م یتیبه وضع یارز بحران. باشد رشناوریغ یارز یهابخصوص در نظام یارز

های ارزی به یکی از تعابیر بحران. شودیم هر دو منجر تیدر نها ای ،یارزش پول داخل دیکاهش شد ای یارز ریذخا رفتن نیب
 .(1398)کالمی و همکاران،  شودمیگفته  1های ناگهانیتوقف

شود. توقف نسبت داده می 1995در سال  2پیدایش واژه توقف ناگهانی در متون اقتصادی برای اولین بار به دورنبوش
پیامدهای ناگواری  معموالاهای خالص سرمایه به اقتصاد دارد. این توقف ناگهانی کاهش شدید جریانناگهانی اشاره به 

آورد. در ها به بار میالمللی، کاهش در تولید و مصرف و تغییر قیمت داراییهای سرمایه بینهمچون انتقال معکوس جریان
 های ارزی یا بانکی یا حتی هر دو گردد.قوع بحرانها بسیار شدید باشد ممکن است منجر به وحالتی که این توقف
مالی گردد. چنانچه  تأمینها، کسری حساب جاری باید از طریق خالص جریان سرمایه ای تراز پرداختطبق معادله پایه

دند گرکسری حساب جاری باشند، تبدیل به ذخایر ارزی می تأمینای بیشتر از قابل مالحظه طوربهای های سرمایهجریان
مالی کسری حساب جاری استفاده کنند. اما آنچه در عمل  تأمینکه اگر توقف ناگهانی رخ دهد از این ذخایر بتوانند برای 

کند. به همین دلیل بعد از بانک مرکزی برای مدیریت حمالت سوداگرانه استفاده می عمدتاًدهد از این ذخایر ارزی، رخ می
کشور مجبور است بسیاری  دیگرعبارتبهیابد. مالی، کاهش می تأمینبه دلیل عدم  توقف ناگهانی، کسری حساب جاری نیز

 از واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش دهد.
 های ناگهانی انجام داده، نتایج زیر به دست آمده است:درباره جریان 2011در تحقیقی که بانک جهانی در سال 

 گذاری در کشورهایی را دارند که پایه صادراتی بسیار یه یا توقف سرمایهخارجی تمایل به خروج سرما گذارانهیسرما
کشورهایی که فراوانی منابع طبیعی زیادی دارند( یا دارای اقتصاد ضعیف و رژیم ارزی بسیار  مثالًمتغیری دارند )

ناگهانی  فقوهای تانغیرمنعطف دارند. همچنین کشورهایی که یکپارچگی زیادی با بازارهای مالی دارند، نسبت به جری
 .هستندپذیر بسیار ضربه

  یا مازاد حساب  استها باال و تورم آن هستندساکنین محلی کشورهایی که از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردار
 های داخلی( در خارج از کشور را دارند.گذاری )خروج سرمایهجاری باالیی دارند، تمایل به سرمایه

  سازد.پذیرتر میلطمه ناگهانیهای مالی، اقتصاد را نسبت به جریانباز بودن بازارهای 
المللی چه در خالل سیستم برتون وودز و چه پس از آن های ارزی همواره یکی از خصوصیات سیستم پولی بینبحران

 های زیر اشاره نمود.توان به بحرانبوده است. از جمله این اتفاقات ناگوار می
، شکست نسبی مکانیسم نرخ ارز 197۶، پوند انگلیس در سال 1973-1971های ودز در سالشکست سیستم برتون و

-1997، بحران مالی آسیا در 1995-1994در آمریکای التین در  3، بحران ارزی پسوی مکزیک1993-1992اروپایی در 
یشرفته و کشورهای که منجر به کاهش ارزش پول بسیاری از کشورهای پ 2009-2008بحران مالی  اخیراًو  1998

 (.2009، 4پول المللیبینگردید. )صندوق  توسعهدرحال
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 نیشیبر مطالعات پ یمرور 2.3
های اعتبارات در کشور هند پرداختند. در این های تجاری و چرخههای چرخه( به بررسی پویایی2021) 1ساینی و همکاران

به بررسی بروز چرخه در اعتبارات و  2018-1997های پارامتریک و ناپارامتریک در دوره زمانی مطالعه با استفاده از روش
و  این بود که نرخ ارز حقیقی دهندهنشانآمده از این مطالعه  به دستتولید ناخالص داخلی این کشور پرداخته شد. نتایج 

 های تجاری در این کشور است.چرخه دهندهیحتوضشاخص سیاست پولی 
های پنلی های تجاری در قالب یک روش داده( به بررسی اثرات نامتقارن اعتبارات بانکی بر چرخه2019) 2و و ژانگژ

استفاده گردید. نتایج این مطالعه  201۶-1999کشور در دوره زمانی  18کوانتایل پرداختند. در این مطالعه از اطالعات 
ک بر این بود که اثرات اعتبارات بان دهندهنشانه است. همچنین نتایج نشان داد که اعتبارات بانکی یک متغیر پیشرو بود

 تولید در دوران رونق بیشتر از دوران رکود بوده است.
های پنلی اطالعات ( رابطه بین شوک اعتبارات و نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه از روش داده2018) 3زف
این بود  دهندهنشانآمده از این مطالعه  به دستی نوظهور هستند استفاده شد. نتایج کشور که دارای بازارها 40آماری 

شوک اعتبارات بانکی بر نرخ ارز شدیدتر از زمانی است که نوسانات نرخ ارز  اثرگذاریزمانی که نوسانات نرخ ارز باال باشد 
 پایین است.

ز بر اخبار ناشی از متغیرهای کالن اقتصادی در دوران ( به بررسی واکنش نوسانات نرخ ار2017) 4بن عمران و سواسر
استفاده گردید.  2015-1990های ارزی پرداختند. در این مطالعه از یک رویکرد تغییر رژیم مارکوف برای بازه زمانی بحران
شود اما زمانی که آمده بیانگر این بود که رخدادهای مثبت در اقتصاد منجر به کاهش در نوسانات نرخ ارز می به دستنتایج 

 .یابدمیشود نوسانات نرخ ارز افزایش اقتصاد وارد دوران رکودی یا تورمی می
پرداختند.  رانیدر اقتصاد ا یتجار یهاو چرخه یاعتبار یهاچرخه نیرابطه ب یبررس( به 1399سیفی کشکی و همکاران )

 یساختار یبردار ونیرگرس، با روش خود1352-1395 یدوره زمان یط رانیا انهیسال یها، با استفاده از دادهمطالعه نیا
(SVARبه بررس ،)مطالعه، با  نیپرداخته است. در ا رانیدر اقتصاد ا یارتج یهاو چرخه یاعتبار یهاچرخه نیرابطه ب ی

 یلو داشته یبر چرخه تجار یاثر مثبت ،یچرخه اعتبار د،یمشخص گرد ،یاثرگذار بر چرخه تجار یهاریاز متغ یریگبهره
ر د را یسهم در نوسانات چرخه تجار نیشتریب ،یدارد. نوسانات چرخه اعتبار یبر چرخه اعتبار یاثر منف ،یچرخه تجار

سهم در  نیتورم و مصرف، چهارم ،یچرخه اعتبار هایبعد از شوک یو نوسانات چرخه تجار دهد،یم حیتوض رانیاقتصاد ا
نشان داد، اثر چرخه  زین یو چرخه تجار یاعتبار چرخه نیب یحرکترابطه هم یرا دارد. بررس ینوسانات چرخه اعتبار حیتوض

 نی. همچنشودیدو چرخه مشاهده م نیا نیب یحرکتسال هم 24و  دهیاز دوره دوم آشکار گرد ،یبر چرخه تجار یاعتبار
صاد در اقت دیشد یمال یهانمدت، موجب وقوع بحرابهبود در بلند -انبساط  تیدو چرخه در وضع نیا نیب یحرکتتداوم هم

 شده است. رانیا
 مطالعه نیدر اپرداختند.  رانیشده در ا لیتعد یعوامل مؤثر بر شاخص بحران ارز یبررس( به 1398کالمی و همکاران )

وابسته گسسته  ریمدل با متغ کیبا استفاده از  13۶0-1395 هایسال یط رانیا یعوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارز
نرخ  راتییتغ بیشده از ترک لیتعد یمحاسبه شاخص بحران ارز یبرا مطالعه نیدر ای گردید. بررس تیالج یدر قالب الگو

 یرهایدر متغ شیکه با افزا دادنشان  تیالج یحاصل از برآورد الگو جی. نتاشداستفاده  یو نرخ سود بانک یارز ریارز، ذخا
ت اعتبار نسب ،یناخالص داخل دیبه تول یجار ابحس ینسبت کسر ،یناخالص داخل دیبودجه دولت به تول ینسبت کسر

 دیگریعبارتبه. ابدییم شیافزا یو نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارز یناخالص داخل دیبه تول یبه بخش خصوص یداخل
 جی. نتاگرددیم ی( موجب شدت در وقوع بحران ارزیبحران ارز یشرویپ هایشاخص عنوانبه) رهایمتغ نیدر ا شیافزا
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یم یموجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارز یناخالص داخل دیدر نرخ رشد تول شیاز آن است که افزا یحاک قیتحق گرید
 ریمتغ نیدر ا یدرصد کی شینشانگر آن است که با افزا یناخالص داخل دیبودجه دولت به تول ی. کشش نسبت کسرگردد

مربوط به  ییاثر نها ی. از طرفابدییم شیدرصد افزا 48/0 یرزاحتمال وقوع بحران ا رها،یمتغ ریبا ثابت فرض کردن سا
احتمال  ریمتغ نیدر ا شیواحد افزا کی یکه به ازا دهدینشان م یناخالص داخل دیبودجه دولت به تول ینسبت کسر ریمتغ

 یدر وقوع بحران ارز شرویاز عوامل پ یکیبودجه  یدر کسر شیافزا نیبنابرا .ابدییم شیدرصد افزا 32/4 یوقوع بحران ارز
 است.

چرخه ییمطالعه، به شناسا نیدر اپرداختند.  رانیاقتصاد ا یاعتبار یهاچرخه( به بررسی 1397عینیان و همکاران )
رونق و  یهاتطابق دوره یآمار یرسشود. بریپرداخته م رانیدر اقتصاد ا یتجار هایچرخهها با و ارتباط آن یاعتبار یها

دوره نیا درصدی 70 تطابق دهندهنشان ی در این مطالعهتبارانبساط و انقباض اع هایدوره)اقتصاد کالن( با  یرکود تجار
رکود  شروِیفصل پ کی یانقباض اعتبار ،گردید 1393تا  137۶ یبه محدوده زمان جینتا وقتی. است( رشدچرخه  فیها )با تعر

 یبانک هایسپرده یعنیمنابع  زیدر سمت تجه زیمختلف اقتصاد و ن هایبخشدر  یاعتبار تیوضع ت،ی. در نهابود یاقتصاد
 یهاچرخه یراثرپذی دهندهنشانها سپرده یارفتار چرخه زیو ن یاقتصاد یهابخش اعتباری. رفتار چرخه گردید یبررس

 .بود ینوسانات منابع بانک لیبه دل یقیاز بخش حق یاعتبار
 قیتحق نیارا مورد ارزیابی قرار دادند.  رانیا ینرخ ارز بر عملکرد نظام بانک یهانوسان تأثیر( 1397زمانی و همکاران )

 هایداده طیدر مح افتهیمیتعم یبا استفاده از روش گشتاورها رانیا ینرخ ارز بر عملکرد نظام بانک یهااثر نوسان یبه بررس
 یو برا ییدارا تیفیاز دو شاخص درآمد و ک یعملکرد بانک یابیارز ی. براپردازدیم 1388 -1393 هایسال یط ا،یپو لیپن

استفاده  یپرداخت التیو نسبت مطالبات معوق به کل تسه هاییاز نسبت بازده دارا یببه ترت ییدارا تیفیکدرآمد و  یابیارز
 هابانک ییبر بازده دارا داریمعن یو به لحاظ آمار یکه نوسان نرخ ارز اثر منف دهدیمطالعه نشان م نیا جینتا. شده است

 ،یاعتبار سکیر ل،یتبد سکیر ،یمعامالت سکیاز جمله ر هاسکیبروز انواع ر نهزمی ارز نرخ نوسان واقع در. است داشته
. دهدمی کاهش هابانک یسودآور جهیفراهم آورده و در نت ینظام بانک یرانرخ تورم و مانند آن را ب سکینرخ سود، ر سکیر

 است، هانکبا یپرداخت التینسبت مطالبات معوق به کل تسه شیو مثبت در افزا تأثیرگذار ینوسان نرخ ارز عامل نیهمچن
 دارد. به دنبال را هامطالبات معوق بانک شیکه افزا شودیم یاعتبار سکیر جادیموجب ا رازی

 ونیرگرس کردیرو با رانیدر ا یارز یهاهشدار زودهنگام بحران ستمیس کی یطراح( به 139۶نصرالهی و همکاران )
 13۶7-1393 یزمان یدوره یط رانیاقتصاد ا یفصل یهاداده یریکارگتا با به کردپژوهش، تالش  نیاپرداختند.  کیلجست

 ستمیس کیدر کشور،  یعوامل مؤثر بر وقوع بحران ارز یمن بررسگسسته، ض یوابسته ریمدل با متغ کیو با استفاده از 
ل حاص جیکند. نتا نییو تب یطراح رانیدر مورد اقتصاد ا ازیمورد ن یهارا با تمام مؤلفه یارز یهابحران زودهنگامهشدار 

کرده  نییتب رانیرا در ا یبحران ارز یکنندهیینتععوامل  یادیز زانیشده به م یطراح ستمیکه س دادمطالعه نشان  نیاز ا
ه، به دست آمد جیداشته است. بر اساس نتا یمورد بررس یزمان یهادر دوره هاانبحر نیا ینیبشیدر پ ییباال ییو توانا
و  یخارج یموازنه ،یو عموم یواقع یهادر بخش یمتفاوت یهاعدم تعادل بیترک یجهیدر نت رانیدر ا یارز یهابحران

ها به بانک کبان ینسبت "بده ده،نسبت وام به سپر یرهایمتغ ج،ینتا نی. بر اساس ااندوستهیکشور به وقوع پ یبخش مال
نقش را  نیتریو قو نیترشیبه واردات(، ب دیشد ی)به علت وابستگ یصنعت دینرخ تورم و رشد تول ،یپول یهی" به پایمرکز

 ،یگنیبه نقد یبانک یهانسبت سپرده یرهایمتغ ن،یاند. همچنداشته رانیدر ا یارز یهابحران جادیاحتمال ا شیدر افزا
نقش را در کاهش  ترینمهم ،یواقع یناخالص داخل دیو رشد تول یبانک مرکز یخارج یهاییبه دارا یارز آمدنسبت در

 دارند. رانیدر ا یاحتمال وقوع بحران ارز
مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین صورت گرفته در داخل کشور استفاده از رویکرد ضرایب متغیر در  ینوآور

 تر و پویاتری از نتایج خواهد شد.زمان است که منجر به تحلیل دقیق
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 قیتحق شناسیروش 3
و  انویستیکر لتریاز ف 1399-13۶0 یدر بازه زمان یارز هایبحرانو  یاعتبار هایچرخهاستخراج  منظوربهمطالعه  نیدر ا

با استفاده  رهایغمت نیا نیکشور استفاده شده است. در بخش دوم رابطه ب یبانک ستمیس ییاعتبارات اعطا یبر رو لتزگرالدیف
بخش،  نی. در اشودمی یابیارز رهایمتغ نی( ارتباط بTVP-VARدر زمان ) ریمتغ بیبا ضرا یبردار ونیروش خودرگرس

اده د حیتوض یمدل با نوسانات تصادف یبرآورد برا تمیالگور کی یرا با بررس TVP-VARمدل  یاهیبرآورد پا یشناسروش
 :دیریرا در نظر بگ ریز TVP ونی. مدل رگرسشودیم

(1) 𝑦𝑡 = 𝑥𝑡
′𝛽 + 𝑧𝑡

′𝛼𝑡 + 𝜀𝑡.      𝜀𝑡~𝑁(0. 𝜎𝑡
2)  𝑡 = 1. … . 𝑁 

 در طول زمان: ریمتغ بیضرا
(2) 𝛼

𝑡+1
= 𝛼𝑡 + 𝑢𝑡.     𝑢𝑡~𝑁(0. Σ).     𝑡 = 0.1. … . 𝑁 − 1 

 نوسانات تصادفی:
(3)  𝜎𝑡

2 = γexp (ℎ𝑡) 
(4) ℎ𝑡+1 = 𝜙ℎ𝑡 + 𝜂𝑡.   𝜂𝑡~𝑁(0. 𝜎𝜂

2) 

بردار  β( کواریانس هستند، p×1( و )k×1بردارهای ) یببه ترت، 𝑧𝑡و  𝑥𝑡العمل است، یک اسکالر عکس 𝑦𝑡که در آن 
(1×k،ضرایب ثابت است ) 𝛼

𝑡
 :نوسانات تصادفی هستند. فرض شده که ℎ𝑡ضرایب متغیر در طول زمان و  (p×1بردار ) 

 𝛼
0

= 0.     𝑢0~𝑁(0. Σ0)  .    𝛾 > 0.     ℎ0 = 0 

( مربوط tα( و دیگری به ضرایب متغیر در طول زمان )β( دو قسمت کوواریانس دارد، یکی به ضرایب ثابت )1معادله )
در طول زمان متغیر  𝑦𝑡بر  𝑧𝑡رابطه رگرسیونی  کهدرحالیدر طول زمان ثابت است،  𝑦𝑡بر  𝑥𝑡 تأثیراست. فرض شده که 

𝛼است. ضرایب متغیر در طول زمان )
𝑡

اند که از فرایند گام تصادفی مرتبه اول پیروی ( به نحوی فرموله شده2( در معادله )
سازد. ضرایب با رانش، به این منظور در نظر گرفته کنند. این فرض امکان تغییرات موقت و دائمی در ضرایب را فراهم می

اند تا امکان لحاظ رفتار غیرخطی مانند یک تغییر تدریجی یا شکست ساختاری را فراهم سازد. در عمل این فرض بیانگر شده
شود. یم های جعلی را نیز شاملهای درست بلکه برخی حرکتحرکت تنهانهاین احتمال است که ضرایب متغیر در طول زمان 

αبلکه به خاطر اینکه )
𝑡

 ،دیگرعبارتبههای کاذب را هم دارد. کند، برخی حرکت( تحت فرض گام تصادفی آزادانه حرکت می
ها در ضرایب متغیر در طول زمان وجود دارد. مبهم و نامشخص باشد، خطر برازش بیش از اندازه داده 𝑦𝑡و  𝑧𝑡اگر ارتباط 

 عیتی ممکن است بهتر باشد فرض شود که ضرایب متغیر در طول زمان مانا هستند.برای جلوگیری از چنین وض
فرموله شوند که در آن قدر مطلق پارامتر پایداری  AR( 1) فرآیندیک  صورتبهتوانند برای مثال، هر یک از ضرایب می

کمتر از یک است. با این حال، در این فرمول برآورد یک تغییر ساختاری یا تغییر دائمی پارامتر، دشوار خواهد بود، حتی اگر 
 یه اقتصادی وهای مد نظر، نظروجود داشته باشد. بعد از همه اینها، انتخاب مشخصات مدل با ضرایب متغیری که با داده

𝜀، تناسب داشته باشد، اهمیت دارد. جزء اخالل رگرسیون، وتحلیلیهتجزهدف 
𝑡

، از توزیع نرمال با واریانس متغیر در طول 
𝜎زمان 

𝑡

کند. لگاریتم نوسانات، تبعیت می 2 2log tth ( 1یند )آ، که از فرAR ( فرموله 4کند در معادله )تبعیت می
 تواند به هر دو صورتابه بحث باال در مورد فرض ضرایب متغیر در طول زمان، فرایند لگاریتم نوسانات میشده است. مش

|𝜑|که این بخش فرض شده  وتحلیلیهتجزمانا و نامانا مدل شود. در  < است و شرط اولیه بر اساس توزیع مانا بنا شده  1
𝜂است مانند: 

0
~𝑁(0.

𝜎𝜂
2

1−𝜑2) در مورد .𝜑 = برای  کند. الگوریتم برآوردنوسانات از فرایند گام تصادفی تبعیت میلگاریتم  1
 مورد گام تصادفی فقط به یک اصالح جزئی برای الگوریتم توسعه یافته زیر نیاز دارد.
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 برآورد مدل تجربی 4
اکثر مطالعات صورت گرفته در های اعتباری و ارزی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش ابتدا به استخراج چرخه

استخراج  منظوربهکینگ و ...  –(، تجزیه موجک، روش باکستر HPپرسکات ) –اقتصاد ایران از فیلترهایی از قبیل هودریک 
دستیابی به روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر  منظوربهدر این مطالعه اند، که های تجاری استفاده کردهچرخه

گذر مختلف در محاسبه میانگین متحرک باهم تفاوت استفاده شده است. فیلترهای میان 1(CFفیتزگرالد )-کریستیانو
( به صورت CFشود. فیلتر )ترین فیلتر است، استفاده میجا از فیلترهای نامتقارن نمونه کامل که عمومیدارند. در این

 فیلترهای متفاوت با طول ثابت، وزن، با توجه برخالفکه در آن است  گذریانمفیلتر  ترینیعمومنامتقارن با نمونه کامل، 
نرخ ارز حقیقی، اعتبارات اعطایی سیستم بانکی، نرخ تورم،  های، از دادهمطالعهکند. در این به طول وقفه و تقدم تغییر می
استفاده شده است. تمامی متغیرهای تحقیق قبل از  1370-1399به صورت فصلی در مقطع قیمت نفت و رشد اقتصادی 

 .اندشدهزدایی فصلی X_12با استفاده از فیلتر  یسازمدلآزمون و 

                                                                                                                                                                         
1 Christiano - Fitzgerald 
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 روند و چرخه متغیرهای نرخ ارز حقیقی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی کشور .۱نمودار 
 محقق محاسباتمنبع: 

به دو قسمت تجزیه شده است. قسمت اول  اعتبارات اعطایی و نرخ ارز حقیقیها، سری زمانی چرخهاستخراج  منظوربه
گردد. در این نوع از فیلترها یعنی انحرافات از روند برمی ایچرخهبه روند سری زمانی مربوط است و قسمت دوم به نوسانات 

گذر در واقع فیلتری شود. فیلتر میانهای زمانی جدا میبرای تناوب سری، جزء سیکلی از سریای با مشخص نمودن دامنه
گیرد. برای استفاده از این فیلتر در ابتدا باید دامنه )دوره تناوب( ها میاز داده 1خطی است که میانگین متحرک وزنی دوبل

، چنانچه تصور بر این باشد که سیکلمثالعنوانبهشوند. ی( نشان داده مPLو  PUانتخاب شود. این دامنه با جفت اعداد )
های ها را باید در این دامنه استخراج نمود. حال اگر دادهچرخهکشد، بنابراین طول سال طول می 8تا  3های تجاری از 

، این مطالعهدر  .(139۶)رستم زاده و گودرزی، شود فصل می =32PUو =PL 12با  مربوطه فصلی باشد، این اعداد متناظر
های بین یک نقطه . در ادامه دورهگرفته شده استکامل تجاری در نظر  چرخهیک  عنوانبهفاصله بین دو نقطه حضیض را 

                                                                                                                                                                         
1 Two-sided weighted moving average 
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تر این . در یک نگاه دقیقگرفته شده استرکود در نظر  عنوانبهرونق و بین یک اوج تا حضیض را  عنوانبهحضیض تا اوج را 
گیرد. نتایج را نیز در بر می چنجزئی تعریف شده توسط ژوزف کی هایچرخهکند که ای تعریف میرا به گونه چرخهروش یک 

همچنین  .سیکل را پشت سر گذاشته است پنجمجموعاً  1370-99دهد که اقتصاد ایران از سال نشان می یبررسحاصل از این 
های ارزی، نرخ تورم و اساسی با استفاده از چرخه هایمؤلفههای ارزی با استفاده از روش تحلیل محاسبه بحران منظوربه
 های ارزی و فشار بر بازار ارز استخراج شده است.ت نفت یک شاخص ترکیبی برای بحرانمقی

 تشخیصی متغیرهای تحقیق آزمون 4.1
ا( باشند. یاالگو مانا )پ یرهاین فرض استوار است كه متغیهای سنتی اقتصادسنجی بررسی وضعیت مانایی متغیر بر ادر روش

شود. یکی از آزمونی)خودهمبسته بودن سری( آزمون م یشة واحد سریبا نامانا بودن و ر ییشتر موارد فرضیه مانایدر ب
در این مطالعه از رشد اعتبارات بانکی، رشد نرخ دالر بازار آزاد )به صورت حقیقی( و است.  ADFهای ریشه واحد آزمون 

مشاهده  ADFگردد، مطابق آزمون ( مالحظه می1طور که در جدول )همانداخلی استفاده شده است.  رشد تولید ناخالص
 .در سطح مانا هستندشود که تمامی متغیرهای تحقیق می

 1جدول 
 یقتحق یرمتغواحد شه یر یهاآزمون

 ADF یافتهیمتعمآزمون دیکی فولر 
 متغیر

 آماره آزمون %5 مقدار بحرانی
 اعتبارات بانکی رشد -72/4 -42/3
 ارز حقیقینرخ  رشد -12/5 -42/3
 رشد تولید ناخالص داخلی -5۶/4 -42/3

 محاسبات محققمنبع: 

 TVP-VARبرآورد مدل  4.2
های ارزی به بررسی رابطه آنها با یکدیگر پرداخته شده است. برای های اعتباری و بحراندر بخش دوم با استفاده از چرخه

با در نظر گرفتن متغیر بودن در طول زمان همه پارامترها و این منظور ابتدا پارامترهای مدل برآورد شده است. در ادامه 
 :معادله زیر در نظر گرفته شده استنوسانات تصادفی 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝛽𝑡 + 𝐴𝑡
−1Σ𝑡𝜀𝑡 (5)  

 
که  شدهسازی فرایند پارامترهای متغیر در طول زمان وجود دارد. فرض های زیادی برای مدلراه

21 31 32 41 42( , , , , )ta a a a a a  یک بردار انباشته عناصر پایین مثلثی در 𝐴𝑡  باشد و
1 2 3 4( , , , )t t t t th h h h h  با ℎ𝑗𝑡 =

𝑙𝑜𝑔𝜎𝑗𝑡
 . بنابراین:است 2

(۶) 
𝛽𝑡+1 = 𝛽𝑡 + 𝑢𝛽𝑡

𝛼𝑡+1 = 𝛼𝑡 + 𝑢𝛼𝑡

ℎ𝑡+1 = ℎ𝑡 + 𝑢ℎ𝑡

.  (

𝜀𝑡

𝑢𝛽𝑡

𝑢𝛼𝑡

𝑢ℎ𝑡

) ~ 𝑁 [0 [

𝐼 0
0 Σ𝛽

0 0
0 0

0 0
0 0

Σ𝛼 0
0 Σℎ

]] 

𝛽 کهیطوربه
𝑠+1

~𝑁(𝜇𝛽0
. Σ𝛽0

) ،𝛼
𝑠+1

~𝑁(𝜇𝛼0
. Σ𝛼0

ℎ𝑠+1~𝑁(𝜇ℎ0و  (
. Σℎ0

و فرض شده است که  هستند (
چنین باید یادآور شد که برای این تخمین، مقدار وقفه کنند. هم( از یک فرآیند گام تصادفی تبعیت می۶پارامترها در مدل )



   
 

12 

برای عناصر  04/0و واریانس  4با توجه به توزیع گاما با میانگین های بهینه را یک )با توجه به معیار حنان کوئین( و پیشین
تواند توزیع گاما می چراکه. قطر ماتریس کوواریانس و وضعیت اولیه پارامترهای متغیر در طول زمان در نظر گرفته شده است

رسم نمونه  M=10000ها، پسینتوزیع نهایت داشته باشد. برای محاسبه تخمین یک میانگین ثابت و واریانس صفر تا بی
 .شده است

 
 )ردیف سوم( ردیف دوم(، چگالی پسین) یبردار(، مسیر نمونهاولخودهمبستگی )ردیف  .۱ نمودار
 محقق محاسباتمنبع: 

با توجه به توابع پیشین و پسین برآورد شده برای الگوی تحقیق مدل مورد نظر با استفاده از رویکرد گیبز بر اساس 
نمودارهای ردیف اول خودهمبستگی واریانس جمالت اخالل در معادالت برآوردهای بیزین، پارامترها محاسبه شده است. 

ها آورده شده است، برای مثال انتخابی از آندهند که برای دو پارامتر به صورت ( را نشان می۶)
1bS ،

1aS  و
1hS 

نمودارهای ردیف دوم مسیر  هستند. hها وaها، دهنده خودهمبستگی جمالت اخالل در اولین تابع نشان
دارای  هرکدامدهد که نمونه است، نشان می 10000برداری از پارامترهای انتخابی )همانند مثال خودهمبستگی( که تا نمونه

 اند.چگالی پسینی خواهند بود که به صورت نمودارهای ردیف آخر نشان داده شده
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 )ردیف دوم( و نوسانات تصادفی )ردیف اول( نمودار ضرایب .۲ نمودار
 محاسبات محققمنبع: 

ه به صورت رشد در مدل در نظر گرفته شده است. نمودارهای ی تحقیق بوده کمتغیرها شامل نمودارهای ردیف اول
های مربوط به چرخه طور که برای متغیردهد که در طول زمان متغیرند. همانردیف دوم نوسانات تصادفی را نشان می

آورد صورت بر پیدا است، نوسانات شدیدی در آن قابل مشاهده است. اعتبارات بانکی، نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی
گر متغیر در طول زمان بودن پارامترهای مدل است. در ادامه اثرات مربوط به واکنش متغیرهای متغیرها به گرفته بیان

 نمایش داده شده است. های ارزیکی و بحرانشوک وارد شده از ناحیه چرخه اعتبارات بان
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 2جدول 
 TVP-VARنتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل 

 کران پایین فاصله اطمینان کران باال فاصله اطمینان انحراف معیار میانگین پارامترها
𝑺𝒃𝟏 02۶/0 003/0 020/0 032/0 
𝑺𝒃𝟐 022/0 002/0 018/0 02۶/0 
𝑺𝒂𝟏 057/0 013/0 038/0 09۶/0 
𝑺𝒂𝟐 039/0 00۶/0 028/0 053/0 
𝑺𝒉𝟏 ۶۶5/1 190/0 205/1 980/1 
𝑺𝒉𝟐 ۶77/0 144/0 401/0 033/1 

 محاسبات محققمنبع: 

درصدی با استفاده از الگوریتم  95دهنده برآورد توزیع پسین، انحراف معیار و فاصله اطمینان نتایج جدول فوق نشان
MCMC  گر همگرایی در پارامترهای برآورد شده در مدل است.آمده بیان به دستاست. نتایج 

 
 TVP-VARدر قالب مدل  (IRFالعمل )نمودار توابع عکس .۴ نمودار
 محاسبات محققمنبع: 

شود که شوک وارد شده از ناحیه بحران ارزی منجر به کاهش اولیه مشاهده می TVP-VARآمده از مدل  به دستنتایج 
دوره اثر این شوک کاهش یافته و این اثر در  2در اعتبارات اعطایی سیستم بانکی و رشد اقتصادی شده است اما پس از 

از ناحیه چرخه آمده از شوک وارد شده  به دستبلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج 
دهنده این است که متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش منفی به این شوک از اعتباری در مدل نشان

خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است. عالوه بر این شوک وارد شده از ناحیه رشد اقتصادی منجر به 
توان یقی و واکنش منفی در چرخه اعتباری در سیستم بانکی کشور شده است. بر این اساس میواکنش منفی در نرخ ارز حق

آن ارزش پول ملی  تبعبهایجاد تقاضاهای سوداگرانه در نرخ ارز شده و  بههای ارزی منجر بیان کرد که در شرایط بحران
این موضوع از طریق کاهش ذخایر ارزی و  یابد و در شرایطی که اقتصاد به این رخدادها واکنش نشان دهندکاهش می

شود. عالوه بر این الزم به ذکر است همچنین تغییر در نرخ بهره اقتصاد و تغییرات ناخواسته در عملکرد سیست بانکی می
 گذارییهسرمابر تصمیمات  اثرگذاریهای اعتباری در کشور منجر به با چرخه زمانیهمهای ارزی و که در شرایط بحران

 شود.هایی در کل اقتصاد مینجر به ایجاد تنشمخصوصی و عمومی شده و  بخش
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 گیرینتیجه 5
 کردیروی در ایران بوده است. در این مطالعه از ارز هایو بحران یاعتبار یهاچرخهبررسی ارتباط بین  مقالههدف این 

آمده از این مطالعه بیانگر این  به دستاستفاده شده است. نتایج  1399-1370برای بازه زمانی زمان  در طول ریمتغ ضرایب
های ارزی در کشور وجود داشته است. همچنین نتایج نشان های اعتباری و بحرانبین چرخه زمانیهمبوده است که یک 

اخلی و رشد اقتصادی در کشور داشته است. عالوه منفی بر تولید ناخالص د اثرگذاریآمده  به وجودهای ارزی داد که بحران
های اعتباری نیز در دوران رونق منجر به رشد اقتصادی و در شرایط رکودی منجر به کاهش بر این مشاهده گردید که چرخه

 و نقدینگی در حجم پول راتییتغ یبه جاشود که آمده پیشنهاد می به دستدر رشد اقتصادی شده است. بر اساس نتایج 
 طیمتفاوت در بازار پول متناسب با شرا یاستفاده از ابزارها یعنی) یپول طیاز شاخص شرا یپول استیشاخص س عنوانبه

های اعتباری در دوران رونق و رکود اقتصادی منجر به ایجاد ثبات بیشتر در و با استفاده از سیاست ( استفاده شودیاقتصاد
این  عالوه بر .های سوداگرانه به این بازارها گرفته شودهای حملهخارجی شده تا زمینههای مالی مانند ارزهای بازار دارایی

 ییارزش دارا راتییتغ تأثیر جهیها و در نتبانک یینرخ ارز بر دارا راتییتغشود که آمده پیشنهاد می به دستبر اساس نتایج 
 شنهادیپهای اعتباری توجه به دوران رونق و رکود در چرخه همچنین با .یردقرار گ ارزیابیمورد  اعتبارات اعطاییها بر بانک

 یدهاعتبار انیداشته باشند تا هم سود خود را در جر یشتریب ریزیبرنامهدقت و  هیسرما یدر نگهدار هابانک گرددمی
 وارده به اقتصاد عمل کنند. هایشوکدر مقابل  یاقتصاد گیرهایضربه عنوانبهدهند و هم  شیافزا

 منابعفهرست 
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