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مقدمه
درعادلتوتورمنرخکنترلاشتغال،میزانافزايشباهمراهاقتصادي،توسعهورشدبهدستیابی•

ابزارهايمنظوربديناستبودهاقتصاديسیاستگذاراننهايیاهدافازهموارهها،ترازپرداخت
پولیهايسیاستخاصطوربههستنداهدافاينبهدستیابیجهتهايیاهرممالیوپولیهايسیاست

میزانکنترلوهاترازپرداختدرتعادلها،قیمتتثبیتدنبالبهاقتصادي،کالناهدافحوزهدر
بايستیود،خهايسیاستموّفقهدايتمنظوربهپولیسیاستگذارانراستا،همیندرهستندنقدينگی
.باشندداشتهاقتصادبرآناثراتمیزانوزمانازدقیقیارزيابی

بانکیعتباراتااستبانکیاعتباراتوتسهیالتاقتصاددرپولیسیاستاثرگذاريهايکانالازيکی•
.شودمیتغییردچاررکودورونقدورانبامتناسباقتصاديمختلفهايدورهدر

.کندکمکخوداهدافبهدستیابیدرراسیاستگذارانتواندمی«پولیانتقالسازوکار»بررسی•
آن،قطريازکهکندمیمعرفیراهاسیاستايناثرگذاريمجاريپولی،سیاستانتقالسازوکار
دهدمیرارقتأثیرتحتراگذارانسرمايهومالیهايواسطهها،بنگاهخانوارها،تصمیماتپولیسیاست

.کندمیتغییردستخوشرااقتصاديهايفعالیتسطحآندنبالبهو



قتصاد در ا( عرضه، تقاضا و قیمت)اي شرايط اعتباري چرخه اعتباري، افزايش و کاهش دوره•
.است

ونق و رکود کنترل اعتبار يکی از ابزارهاي دولت در شرايط مختلف اقتصادي از قبیل دوران ر•
.جهت رسیدن به اهداف اقتصادي خود است

يدگاهدکهکندمشخصتواندمیاقتصادينوساناتواعتباريچرخهبینرابطهبررسی•
آندخالتعدميااستصحیحدولتدخالت

چرخهلذا.استنوسانقابلدولتواقتصاديگذارانسیاستتوسطاعتباريچرخهواعتبار•
.گرددمعرفیتجاريهايچرخهدردولتدخالتمهمعاملعنوانبهتواندمیاعتباري



ديدگاه دوم ديدگاه اول

خیرآري



هایچرخهوارزیهایبحرانبینرابطهتحقیقایندربررسیمورداصلیسوال
رایبضبابرداریخودرگرسیونروشازراستاایندر.استایراناقتصاددراعتباری
.گیردقراریارزیابموردمتغیراینبینرابطهپویاییتااستشدهاستفادزماندرمتغیر

منجراستممکنکهگرددمیتعريفداخلیپولارزشبهسوداگريحملهصورتبهارزيبحران
يقطرازداخلیپولارزشازپولیمسئولینقويحمايتياداخلیپولارزششديدکاهشبه

ابت،ثارزينرخرژيمبااقتصاديکبراي.گرددداخلیبهرهنرخافزايشياارزيذخايرفروش
یخکوبموضعیتازخروججهتفشارتحتمزبورکشورکهداردوضعیتیبهاشارهارزيبحران

.استخودپولیارزشنرخ



چرخه های اعتباری

-میتجاريچرخهراحقیقیبخشواعتباريچرخهرامالیبخشفرودهايوفرازاقتصاديادبیاتدر•
کنند،میبازياقتصادپولیبخشوواقعیبخشبینارتباطايجاددرمهمینقشهابانکامروزه.نامند
موجبکرده،تسهیلراتجاريمبادالتامرها،پرداختوهادريافتهدايتوسازماندهیبازيرا

.گردندمیاقتصادشکوفايیورشدوبازارهاگسترش

مولدايهسرمايهبرايجداگانهبازارهايوگذاريسرمايهبهمربوطتصمیماتطريقازاعتبارهايچرخه•
.آورندمیوجودبهراتجاريهايچرخهمالیهايدارايیو



چرخه های اعتباری

طريقازگذارند،میرتاثیاقتصاديفعالیتسطحبرپولیمقاماتوبانکیسیستمآنباکهاصلیابزار•
اهدافبهیابیدستبرايراپولیهايسیاستاقتصاددانانازگروهی.استاعتباربهدسترسیکنترل
زمینهدر.کنندمیپیشنهاددرآمدعادالنهتوزيعوتولیدافزايشها،قیمتتثبیتکامل،اشتغال

به.استخورداربرخاصیاهمیتازتولیدمتغیراقتصاد،حقیقیبخشبرپولیهايسیاستاثرگذاري
تغییررااشتغالوتولیداقتصاديعاملینباشدشدهبینیپیشپولعرضهافزايشهرگاهلوکاسعقیده

عرضهبهتمبادراقتصاديعاملینباشدنشدهبینیپیشپولعرضهافزايشچنانچهاماداد،نخواهند
يابدمیافزايشاشتغالوتولیدبنابرايننمود،خواهدکارنیرويبیشتر

کهايیکشورهاقتصاديهايفعالیتکلدرکهاستاقتصادينوساناتازنوعیتجاريهايچرخه•
تقريباقرونوگسترشباچرخهيک.آيندمیوجودبهکنند،میعملبازاراقتصاداساسبراغلب

وتنزل،عمومیرکودمشابهگسترهباهايیدورهوشدهآغازاقتصاديهايفعالیتاکثردرهمزمان
.شودمیختمبعديچرخهدررونقمرحلهبهمدتی،ازپسوداردپیدررارونقآغاز

بانکیاعتباراتتولید،فرآينددرکهداردپديدهايندرريشهاعتباريوتجاريهايچرخهتقارن•
رشدنديکموجباعتباريتنگناينتیجهدر.انداولیهموادوايواسطهکاالهايسرمايه،مکملنهاده

.انجامدنمیرونقبهلزومااعتباريانبساطولیشود،میرکودواقتصادي



رونق هايمبتنی بر سیکل( 3
و رکود تجاري و همزمانی 

کی بانبحران ارزي با بحران
.است

حمالت سوداگرانه متأثر ( 2
هاي از میزان اعتبار سیاست

-اعالم شده مسئولین می

.باشند

وضعیت بد متغیرهاي( 1
کالن اقتصادي منجر به 

هاي تحريک جريان
ا سوداگرانه سرمايه و نهايت

.  گرددبحران ارزي می

يارزذخايرواقعی،واسمیارزنرخمتغیرهايبهتوانمیخالصهطوربهکهانددادهقراربررسیموردرازياديمتغیرهايهامدلاين
هامدلايندر.نموداشاره.....وجاريحسابترازخارجی،وداخلیبهرهنرخداخلی،اعتبارمیزانپول،حجمسرمايه،جريانخارجی،

.استشدهتوجهکمترنهاديعواملبررسیبه

هالمدايندر.کنندمیمعرفیارزيهايبحرانبرتاثیرگذارعواملعنوانبهرانهاديعواملکههستندجديدنسبتاچهارمنسلهايمدل(4
بحرانبروزاحتمالعواملايننهايتاکهشوندمیمنابعنامناسبتخصیصونااطمینانیوريسکافزايشومسائلشدنبدتربهمنجرضعیفنهادهاي

.دهدمیافزايشراارزي



بحران)هاپرداختترازبحرانعنصردوشاملارزيبحران.استمالیبحرانعناصرازيکیارزيبحران
شودمی(ارزنرخشديدنوسانات)ارزنرخبحرانو(ارزيذخاير

Suddenشودمیگفتهناگهانیهايتوقفبهارزيهايبحرانتعابیرازيکی Stops

معموالهانیناگتوقفاين.دارداقتصادبهسرمايهخالصهايجريانشديدکاهشبهاشارهناگهانیتوقف
ورفمصوتولیددرکاهشالمللی،بینسرمايههايجريانمعکوسانتقالهمچونناگواريپیامدهاي

بهمنجرتاسممکنباشدشديدبسیارهاتوقفاينکهحالتیدر.آوردمیباربههادارايیقیمتتغییر
.گردددوهرحتیيابانکیياارزيهايبحرانوقوع



بحران های ارزی

Rudigerدورنبوشبهباراولینبراياقتصاديمتوندرناگهانیتوقفواژهپیدايش Dornbuschسالدر
تصاداقبهسرمايهخالصهايجريانشديدکاهشبهاشارهناگهانیتوقف.شودمیدادهنسبت1995

-ینبسرمايههايجريانمعکوسانتقالهمچونناگواريپیامدهايمعموالناگهانیتوقفاين.دارد
هاوقفتاينکهحالتیدر.آوردمیباربههادارايیقیمتتغییرومصرفوتولیددرکاهشالمللی،

.گردددوهرحتیيابانکیياارزيهايبحرانوقوعبهمنجراستممکنباشدشديدبسیار

مالیامینتسرمايهجريانخالصطريقازبايدجاريحسابکسريها،پرداختترازايپايهمعادلهطبق
باشند،يجارحسابکسريتامینازبیشترايمالحظهقابلطوربهايسرمايههايجريانچنانچه.گردد
مالیامینتبرايبتوانندذخايراينازدهدرخناگهانیتوقفاگرکهگردندمیارزيذخايربهتبديل

بانکعمدتاارزي،ذخايراينازدهدمیرخعملدرآنچهاما.کننداستفادهجاريحسابکسري
کسريهانی،ناگتوقفازبعددلیلهمینبه.کندمیاستفادهسوداگرانهحمالتمديريتبرايمرکزي
ازبسیاريتاسمجبورکشورديگرعبارتبه.يابدمیکاهشمالی،تامینعدمدلیلبهنیزجاريحساب

.دهدکاهشديگرکشورهايازراخودواردات



مروری بر مطالعات پیشین

دراعتباراتهايچرخهوتجاريهايچرخههايپويايیبررسیبه(2021)همکارانوساينی•
درکناپارامتريوپارامتريکهايروشازاستفادهبامطالعهايندر.پرداختندهندکشور
اينداخلیناخالصتولیدواعتباراتدرچرخهبروزبررسیبه2018-1997زمانیدوره

وحقیقیزارنرخکهبودايندهندهنشانمطالعهاينازآمدهبدستنتايج.شدپرداختهکشور
.استکشورايندرتجاريهايچرخهدهندهتوضیحپولیسیاستشاخص

قالبردتجاريهايچرخهبربانکیاعتباراتنامتقارناثراتبررسیبه(2019)ژانگوژو•
دورهدرکشور18اطالعاتازمطالعهايندر.پرداختندکوانتايلپنلیهايدادهروشيک

متغیريکبانکیاعتباراتکهدادنشانمطالعهايننتايج.گرديداستفاده2016-1999زمانی
درتولیدرببانکاعتباراتاثراتکهبودايندهندهنشاننتايجهمچنین.استبودهپیشرو
.استبودهرکوددورانازبیشتررونقدوران

ازهمطالعايندر.دادقراربررسیموردراارزنرخواعتباراتشوکبینرابطه(2018)زف•
استفادههستندنوظهوربازارهايدارايکهکشور40آمارياطالعاتپنلیهايدادهروش

باشداالبارزنرخنوساناتکهزمانیبودايندهندهنشانمطالعهاينازآمدهبدستنتايج.شد
ارزرخننوساناتکهاستزمانیازشديدترارزنرخبربانکیاعتباراتشوکگذارياثر

.استپايین



النکمتغیرهايازناشیاخباربرارزنرخنوساناتواکنشبررسیبه(2017)سواسروعمرانبن•
وفمارکرژيمتغییررويکرديکازمطالعهايندر.پرداختندارزيهايبحراندوراندراقتصادي

مثبتايرخدادهکهبوداينبیانگرآمدهبدستنتايج.گرديداستفاده2015-1990زمانیبازهبراي
يارکوديدورانوارداقتصادکهزمانیاماشودمیارزنرخنوساناتدرکاهشبهمنجراقتصاددر

.يابدمیافزايشارزنرخنوساناتشودمیتورمی

به،مطالعهايندر.پرداختندايراناقتصاداعتباريهايچرخهبررسیبه(1397)همکارانوعینیان•
.شودمیپرداختهايراناقتصاددرتجاريهايچرخهباهاآنارتباطواعتباريهايچرخهشناسايی
قباضانوانبساطهايدورهبا(کالناقتصاد)تجاريرکودورونقهايدورهتطابقآماريبررسی

وقتی.است(رشدچرخهتعريفبا)هادورهايندرصدي70تطابقدهندهنشانمطالعهايندراعتباري
ادياقتصرکودپیشروِفصليکاعتباريانقباضگرديد،1393تا1376زمانیمحدودهبهنتايج
سپردهيعنیعمنابتجهیزسمتدرنیزواقتصادمختلفهايبخشدراعتباريوضعیتنهايت،در.بود
هاسپردهايچرخهرفتارنیزواقتصاديهايبخشاعتباريچرخهرفتار.گرديدبررسیبانکیهاي
.بودبانکیمنابعنوساناتدلیلبهحقیقیبخشازاعتباريهايچرخهاثرپذيريدهندهنشان

مروری بر مطالعات پیشین



روش شناسی تحقیق

فیلتراز1399-1370زمانیبازهدرارزيهايبحرانواعتباريهايچرخهاستخراجمنظوربهمطالعهاين
.استهشداستفادهکشوربانکیسیستماعطايیاعتباراترويبرفیلتزگرالدوکريستیانو

(TVP-VAR)زماندرمتغیرضرايببابرداريخودرگرسیونروشاستفادهبامتغیرهااينبینرابطه
.شودمیارزيابی

: TVPمدل رگرسیون 
(1          )

:ضرایب متغیر در طول زمان
(2)

: نوسانات تصادفی
(3)

(4)



برآورد مدل تجربی
-يستیانوکرفیلترازداخلیناخالصتولیدبلندمدتروندبهدستیابیمنظوربهمطالعهايندر•

-CF)فیتزگرالد Christiano - Fitzgerald)استشدهاستفاده.
رشدوتنفقیمتتورم،نرخبانکی،سیستماعطايیاعتباراتحقیقی،ارزنرخهايدادهاز،همچنین•

.استشدهاستفاده1370-1399مقطعدرفصلیصورتبهاقتصادي

شدهزيهتجقسمتدوبهحقیقیارزنرخواعطايیاعتباراتزمانیسريها،چرخهاستخراجمنظوربه•
يعنیايچرخهنوساناتبهدومقسمتواستمربوطزمانیسريروندبهاولقسمت.است

ري،ستناوببرايايدامنهنمودنمشخصبافیلترهاازنوعايندر.گرددبرمیروندازانحرافات
.شودمیجدازمانیهايسريازسیکلیجزء

راسیکلپنجمجموعا1370ً-99سالازايراناقتصادکهدهدمینشانبررسیاينازحاصلنتايج•
-مولفهلیلتحروشازاستفادهباارزيهايبحرانمحاسبهمنظوربههمچنین.استگذاشتهسرپشت
-بحرانبرايترکیبیشاخصيکنفتقیتوتورمنرخارزي،هايچرخهازاستفادهبااساسیهاي
.استشدهاستخراجارزبازاربرفشاروارزيهاي



کشورروند و چرخه متغیرهای نرخ ارز حقیقی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی
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آزمون تشخیصی متغیرهای تحقیق

.طبق جدول ذيل تمامی متغیرهاي تحقیق در سطح مانا هستند•

     1                                

                            ADF 
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42/3- 56/4-                        

 



TVP-VARقالب مدل در نمودار توابع عکس العمل 



ارزيبحرانناحیهازشدهواردشوککهشودمیمشاهدهTVP-VARمدلازآمدهبدستنتايج•
دوره2ازسپامااستشدهاقتصاديرشدوبانکیسیستماعطايیاعتباراتدراولیهکاهشبهمنجر

شدهمگراهتعادلیمقدارسمتبهورفتهبینازبلندمدتدراثراينويافتهکاهششوکايناثر
کهاستايندهندهنشانمدلدراعتباريچرخهناحیهازشدهواردشوکازآمدهبدستنتايج.است

وادهدنشانخودازشوکاينبهمنفیواکنشحالتسههردرارزنرخواقتصاديرشدمتغیرهاي
تصادياقرشدناحیهازشدهواردشوکاينبرعالوه.استرفتهبینازبلندمدتدرشوکايناثر

کشورنکیباسیستمدراعتباريچرخهدرمنفیواکنشوحقیقیارزنرخدرمنفیواکنشبهمنجر
اضاهايتقايجادبخمنجرارزيهايبحرانشرايطدرکهکردبیانتوانمیاساساينبر.استشده

بهصاداقتکهشرايطیدرويابدمیکاهشملیپولارزشآنتبعبهوشدهارزنرخدرسوداگرانه
نرخدرتغییرهمچنینوارزيذخايرکاهشطريقازموضوعايندهندنشانواکنشرخدادهااين

استذکربهالزماينبرعالوه.شودمیبانکیسیستعملکرددرناخواستهتغییراتواقتصادبهره
ربگذارياثربهمنجرکشوردراعتباريهايچرخهباهمزمانیوارزيهايبحرانشرايطدرکه

تصاداقکلدرهايیتنشايجادبهمنجروشدهعمومیوخصوصیبخشگذاريسرمايهتصمیمات
.شودمی



نتیجه گیری و پیشنهاد

وبارياعتهايچرخهبینهمزمانیيککهاستبودهاينبیانگرمطالعهاينازآمدهبدستنتايج•
دبوجوارزيهايبحرانکهدادنشاننتايجهمچنین.استداشتهوجودکشوردرارزيهايبحران
اينبروهعال.استداشتهکشوردراقتصاديرشدوداخلیناخالصتولیدبرمنفیگذارياثرآمده

شرايطدرواقتصاديرشدبهمنجررونقدوراندرنیزاعتباريهايچرخهکهگرديدمشاهده
کهشودیمپیشنهادآمدهبدستنتايجاساسبر.استشدهاقتصاديرشددرکاهشبهمنجررکودي

پولیطشرايشاخصازپولیسیاستشاخصعنوانبهنقدينگیوپولحجمدرتغییراتجايبه
باوشودهاستفاد(اقتصاديشرايطبامتناسبپولبازاردرمتفاوتابزارهايازاستفادهيعنی)

بازاردرشتربیثباتايجادبهمنجراقتصاديرکودورونقدوراندراعتباريهايسیاستازاستفاده
هگرفتبازارهااينبهسوداگرانههايحملههايزمینهتاشدهخارجیارزهايمانندمالیهايدارايی

هابانکارايیدبرارزنرختغییراتکهشودمیپیشنهادآمدهبدستنتايجاساسبربراينعالوه.شود
همچنین.گیردقرارارزيابیمورداعطايیاعتباراتبرهابانکدارايیارزشتغییراتتأثیرنتیجهدرو
نگهداريدرهابانکگرددمیپیشنهاداعتباريهايچرخهدررکودورونقدورانبهتوجهبا

فزايشااعتباردهیجرياندرراخودسودهمتاباشندداشتهبیشتريريزيبرنامهودقتسرمايه
.دکننعملاقتصادبهواردههايشوکمقابلدراقتصاديگیرهايضربهعنوانبههمودهند


