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 چکیده
 یایپو یاقتصاد باز با استفاده از مدل تعادل عموم یکدر عملکرد بخش بانکی  یبه بررس ،مقاله یندر ا

مورد استفاده که از نوع . در مدل شودیپرداخته مدر ایران  ١٣٩٨‑١٣۶٧دورۀ زمانی  یبرا یتصادف
ازجمله  یکالن اقتصاد یرهایر متغد یعملکرد بخش بانک گذاریتأثیر یزان، مباشدادوار تجاری می

در  گیرد.قرار می یموردبررس …و ،مصرف، اشتغال ی،گذاریهسرما ،نرخ بهره یۀحاش ید،رفتار تول
با استفاده از  ی،کار بخش بانک یرویبر ن یاتبانک و مال یوربهره یهااز واردکردن تکانه نهایت پس

صحت  یشین،و پ ینپس یعتوابع توز یسۀکارلو و مقازنجیرۀ مارکفی مونت شامل آمارۀ یزینب یهاآماره
مثبت  وریرههب تکانۀ ،مدل ین. در چهارچوب اشودیها نشان داده ماعتماد به آن یتو قابل یجنتا

منحصراً به  یاعتبارات داخل یستمس ین. چون در اشودیم یشترب یالتتسه ها منجر به عرضۀبانک
 هایگذارییهو سرما یجار هاییتفعال یبرا ینگیتأمین نقد یابد،یم یصتخص یمؤسسات داخل

بر  یاتمال یابد. در مورد تکانۀارتقا می یزو اشتغال در اقتصاد ن یدتبع آن تولبه یافته، یشافزا یدجد
 یهااز نهاده یکیکه  ‑ یتکانه بر عرضۀ نیروی کار بخش بانک ینکه اکار، ازآنجایی یرویدستمزد ن

کاهش منجر به کاهش  ین. ایابدیعرضۀ وام کاهش م شود،یوارد م ‑ بانک است یدتابع تول
 . شودیدر اقتصاد م یدو تول گذارییهسرما
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 مقدمه ١
متغیرهای  شود. کلیۀمیو مالی تقسیم  ١، اقتصاد هر جامعه به دو بخش حقیقیطورکلیبه

ند که در اهایی، بیانگر فعالیت…و ،گذاریهای ملی از قبیل مصرف و سرمایهباساسی حسا
اقع وم سکه است که در و. بخش مالی روی دگیردمیبخش حقیقی اقتصاد صورت 

. فعالیت این دو بخش در استفعالیت بخش حقیقی اقتصاد  کنندۀکننده و تسهیلپشتیبانی
شود، و عملکرد می کنار همدیگر شرط الزم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب

ند ایمؤسساتهای مالی شامل ر کارکرد دیگری اثر منفی خواهد گذاشت. نظامیکی د غیربهینۀ
و افراد به فعالیت  مؤسساتبا حضور انواع و اقسام  ٢نهادی به نام بازار مالی چهارچوبکه در 

 اندازهای خرد و کالن توسطآوری پسند. جمعفعاالن این بازار ازجملۀ هابانکپردازند. می
ه تخصیص شده را به کاراترین موارد استفادآوریو سپس منابع جمع گیردمیصورت ها آن
پردازند. بروز هرگونه به کسب درآمد و سود می هابانک ،گریدهند. در جریان این واسطهمی

و سایر  هابانکر فعالیت تواند دو یا ناکارآمدی در نظام اقتصادی یک کشور می ،، اختاللتکانه
 اند.به کل اقتصاد آسیب برس لدر یک دور تسلس نهایتاًگذار باشد، و تأثیرمؤسسات مالی 

اقتصادی آن وابسته به عملکرد  است که توسعۀ محوربانکاقتصاد ایران عمدتاً یک اقتصاد 
مالی  مؤسساتو  ،مالی از قبیل بازار بورس، بیمه، ارز مؤسساتدر کنار سایر  هابانکصحیح 

 . استغیربانکی 
تجاری  ز نوع ادوارا ٣یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی ،در این تحقیق

در کنار سایر عامالن  هابانکفعالیت  و نحوۀ ،کردن بخش بانکی طراحیحقیقی با وارد
 واسطۀ مالیشود. بانک یک سازی میهای تولیدی، مدلها و بنگاهاقتصادی نظیر خانواده

 ها، به ارائۀهای خانوادههای نیروی کار و سپردهدارای تابع تولید است که با استفاده از نهاده
میزان محصوالت بانک و در  ری بانک دورهبهری هاتکانه تأثیرپردازد. محصوالت متنوع می

 وری بانکاست. منظور از بهره ر متغیرهای کالن اقتصادی هدف بررسی این مطالعهنتیجه د
ر میزان محصول اثرگذار باشد. تواند دهای بانک، میوه بر نهادهعواملی است که عال کلیۀ

های تخصصی به نیروی انسانی، عواملی همچون گسترش بانکداری الکترونیک و آموزش
عملیات تولید  از آن جمله هستند. کاهش هزینۀ …های نوین بازاریابی، بهبود ترازنامه وروش
 تواند به افزایش کارایی منتهی شود.وری نیز میی بهرههاتکانه واسطۀبهبانک 

                                                                                                                                  
1 Real Sector 
2 Financial Sector 
3 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  
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وری بانک باعث کاهش ر بهرهانگر این مطلب است که یک افزایش موقت دبینتایج تحقیق 
تفاوت بین سود پرداختی و دریافتی) و در نتیجه باعث افزایش تولید محصول ( حاشیۀ سود
 خواهد شد. 

کردن بخش خارجی به گیرد، با وارداقتصاد باز صورت می حقیق در فضایکه این تازآنجا
 مدل، شاهد حضور خانوارهایی خواهیم بود که توانایی استقراض از خارج را دارند. نرخ بهرۀ

 است. تأثیرگذارهای اقتصاد بخش ر عملکرد کلیۀدخارجی با کشش بوده و غیرمستقیم 
های داخلی در بازار است که بنگاه های اقتصاد باز کوچک، فرض بر اینر مدلبیشتدر 

هستند. منطق پشت  روروبه ،شودمیزا تعیین برون طوربهای که المللی با نرخ بهرهاوراق بین
استقراض بستگی به سطح  که در عالم واقع، هزینۀ گیردمیاین فرض این حقیقت را نادیده 

هی خارجی که در این مقاله بددر روش نرخ بهره با کشش  ،بدهی انباشته دارد. در مقابل
خانواده جهت استقراض از  ای کهفرض بر این است که نرخ بهره ،گیردمیاستفاده قرار مورد

، خارج باید بپردازد، تابعی محدب و فزاینده از سطح بدهی خالص آن کشور است. بنابراین
کشور باید  ای که شهروندانقدار تعادل آن بیشتر باشد، هزینهچه سطح بدهی نسبت به مهر

 با افزایش بدهی انباشتۀ ،طورکلیبهجهانی بپردازند بیشتر خواهد شد.  عالوه بر نرخ بهرۀ
یابد که این امر منجر به نیاز برای استقراض بعدی افزایش میای موردهخارجی، ضمانت

خارجی از طریق انعکاس  شود. هرگونه افزایش در نرخ بهرۀاز خارج می استقراض افزایش هزینۀ
در نتیجه افزایش نرخ تسهیالت و  حاشیۀ سودهای داخلی منجر به کاهش سپرده در نرخ بهرۀ

 گردد. می
پردازیم. سپس می مسئلهبه بیان  ،٢در بخش  صورت است کهاضر بدینح ساختار مقالۀ

به  ،۴ر بخش شده و مبانی نظری خواهیم داشت. د، مروری بر مطالعات انجام٣در بخش 
 مرتبۀ اول و همچنین استخراج شرایط بهینۀ ابیان مدل در قالب بیان روابط و تشریح متغیره

بیزین برآورد شده و در  پارامترهای الگو با استفاده از روش، ۵خواهیم پرداخت. در بخش 
 هب، ۶شود. در نهایت در بخش ی تصادفی انجام میهاتکانهسازی اساس آن، شبیهنهایت بر

 گیری الگو خواهیم پرداخت.نتیجه

 مسئله بیان ٢
عملکرد  تأثیربا استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی، به بررسی  پژوهش،در این 

ر متغیرهای کالن اقتصادی، در د ‑ در اقتصاد ایران واسطۀ مالیین ترمهم عنوانبه ‑ بانک
ای تعادل عمومی از نوع ههای اخیر مدلسالپردازیم. اگرچه در یک محیط اقتصاد باز می

های ادوار اند، مدلت اقتصادی را به خود اختصاص دادهحجم زیادی از تحقیقا نیوکینزین
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گیرند. طبق نظر تحوالت اقتصادی مورداستفاده قرار می تجاری نیز همچنان برای تبیین
های ب سیاستنخستین گام در طراحی مناس های تجاریکاس، شناخت و درک سیکللو

ها و گذاریتواند سیاستبینی این ادوار میکسب توانایی پیش ،اقتصادی است. بنابراین
 متغیرهای عمدۀ ،تری را جهت حرکت اقتصاد مهیا کند. از طرف دیگرهای مناسبریزیبرنامه

، همگی دارای حرکت …و ،گذاریاقتصاد کالن نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی، سرمایه
تری از ارتباط موجود بین متغیرهای تواند درک مناسبو شناخت ادوار تجاری می اندسیکلی

استفاده از جزئیات دقیق  استفاده از یک الگوی پیچیده با اگرچهاقتصاد کالن ارائه کند. 
سازی آن دشوارتر شبیهد، تری ارائه کنتر و مناسبهای صحیحبینیتواند پیشمی اقتصادی

های غیرضرور ، حذف قسمتطاهای بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراینو در معرض خ است
نکه در بازارهای مالی علت ای، بههمچنین شود.شدن روند اجرای مدل میترباعث روان

توانند سریعاً به ان نیز مینفعذیهای بسیار کوتاه شروع شوند و توانند از دورهتغییرات می
دم لحاظ چسبندگی قیمت خللی در صحت مدل ایجاد ع ،نشان دهند واکنشتحوالت بازار 
 نخواهد کرد.

های مالی نقش واسطه ))٢٠٠۵(٢لویاکوی)، ا٢٠٠٩(١ندرس و آرسها( در مطالعات پیشین
لی و طی یک ساختار نیوکینزی ای از رفتار مقام پوغیرمستقیم و در قالب زیرمجموعه صورتبه

ر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کانال دصورت اثرگذاری گرفت که در آنبررسی قرار میمورد
یک مدل با الهام از  ،مطالعهاین شد. در ت و یا نرخ رشد حجم پول انجام میمد بلندنرخ بهرۀ

، قصد بررسی اثرگذاری بخش بانکی کردن بخش حقیقی اقتصادادوار تجاری حقیقی و لحاظ
نعت و معرفی تابع تولید برای ص حاشیۀ سودار این کار با استفاده از ابز و ر تولید را داریمد

غیرمستقیم و در  صورتبهکردن نرخ بهره رسد با واردنظر میپذیرد. بهبانکداری انجام می
ر انباشت سرمایه از طریق تابع تولید ثرگذاری آن دمیزان ا، تسهیالت به مدل ارائۀ قالب هزینۀ

نسبت به ورود مستقیم نرخ بهره در مدل) ( رتریمعنادا مراتببه آثارتسهیالت بیشتر بوده و 
 پژوهشهای تواند یکی از نوآوریمی مسئلهکه این  ،متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد در

 حاضر باشد.
 تبعبهمحصول بانک و  درتوانند ی مثبت تکنولوژیکی میهاتکانه ،که اشاره شد طورهمان

 ،وارد رونق کنند. از طرفی دیگر را و اقتصاد بگذارندمتغیرهای اقتصادی، و محصول اثر  درآن 
 محصول بانک و محصول کلی اقتصاد درتواند اثر معکوس تکنولوژیکی منفی بانک می تکانۀ

                                                                                                                                  
1 Anders and Arce 
2 Iakoviello 
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گرفته در این حوزه، عوامل . با توجه به مطالعات انجامدشومنجر و به رکود اقتصادی  بگذارد
 شوند:ژیکی بخش بانکی محسوب میتکنولو تکانۀ یین اجزاترمهم عنوانبهزیر 

تنوع خدمات  ‑های نیروی انسانی، جمهارت ‑اطالعات و ارتباطات، ب فنّاوری ‑الف
 ‑و ،مالی مؤسساترضایت مشتریان از کارکنان  ‑ه ،کیفیت خدمات بانکی ‑د ،بانکی

 مطلوبیت محل استقرار مکانی شعب بانک.‑ز ،مطلوبیت محیط داخلی بانک
توانند از خارج استقراض و آن را به اقتصاد ها میبودن اقتصاد، خانوادهبازعلت از طرفی به
شود، میزان این نرخ در المللی انجام میبین استقراض در نرخ بهرۀ کهازآنجاییتزریق کنند. 
 با نرخ بهرۀ است نرخ بهره جهت استقراض از خارج برابرگذار خواهد بود. تأثیراقتصاد بسیار 

مدیریت بدهی خارجی کشور  ،ترتیببدین نرخ ریسک اعتباری کشور. المللی به اضافۀبین
 هابانک حاشیۀ سودهای داخلی، و سپرده خارجی و هم نرخ بهرۀ نرخ بهرۀ ،شودبرجسته می

 شوند. دار میری برخوبسیاراز اهمیت 
مالی سه متقاضی عمده  مؤسساتو سایر  هابانکشده توسط آوریمنابع جمع ،در ایران

 دارند:
نیازهای  تأمینبرای  مؤسسات ‑ب ،نیازهای مصرفی تأمینمردم برای  ‑الف
 …کسری بودجه و تأمیندولت برای  ‑ج ،در گردش گذاری و سرمایۀسرمایه

 بین ١ازدحامی ر یکدیگر اثرگذار باشد و شاهد یک نوع اثرد تواندمیها تقاضای این گروه
 ماند.اثر بین دو متقاضی دیگر باقی می چنانچه دولت را کنار بگذاریم، این ،حالباشیم. ها آن

ی تغییر نحوبهشده حاکی از آن است که اگر بتوانیم شرایط را فروض وارد ،در این مقاله
شده منابع عرضه شود، کلیۀ تأمینبدهیم که نیازهای اعتبارات مصرفی مردم از جای دیگر 

و این امر منجر به رشد و گشایش بیشتری در تولید  یابدمیتخصیص  تمؤسسادر اقتصاد به 
و بخش  شودمیاکنون در ایران اعمال . این درست برعکس شرایطی است که همشودمی

ارجاع  .شودمیاز اعتبارات در سطح خرد و به نیازهای مصرفی مردم تخصیص داده  ایعمده
اساس نرخ جهانی و قیقت تنظیم نرخ بهره برهانی در حاعتبارات خانوارها به بازارهای ج

 صورتبهی اشخاص مالی حقوقی رختوسط ب تواندمی. استقراض از خارج استنوسانات نرخ ارز 
و این منابع در سطح خرد و بین خانوارها جهت نیازهای  یردعمده از بازار جهانی صورت گ

د. در صورت کاهش ارزش پول ملی و همچنین شوشده توزیع ی غیرسرکوبهانرخمصرفی و با 
و این کاهش تقاضا  شودمیافزایش ریسک اعتباری کشور، امکان استقراض خانوارها کاسته 

 منجر به کاهش تورم گردد. تواندمی
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 نظری و مطالعات پیشین مبانی ٣
بازار  عمدتاً ل. بازار پواندهمیو بازار ب ،هیبازار پول، بازار سرما رندۀیبرگدر یمال یزارهابا

در گردش) و بخشی دیگر از آن بر مطالبات بلندمدت  سرمایۀ (تأمین مدت استوتاهکمطالبات 
بازار  یش اصلی. گراای)و توسعه ،اندازی راههای ساخت، فعالیت سرمایۀ (تأمین دارد تأکید
 یت نقدشوندگیوضع سرعتبهه با استفاده از آن بتوان کز است کمتمر ییبر ابزارها اصوال�پول 
 کیبان یمال ی، نهادهانداتیه در بازار پول مشغول به فعالک یاشخاص حقوق ر داد.ییرا تغ

) …و یو اعتبار یمال (مؤسسات کیربانیغ یمال ی) و نهادهایو تخصص یتجار یها(بانک
 یانندهکنییشند و نقش تعکیدوش م را بر ینظام مال یقت بار اصلین نهادها در حقی. اندهست

با ها آن ،افزوده در اقتصاد دارند. در واقعجاد ارزشید و ایسمت تولت منابع بهیدر هدا
 یهاانداز(پس مدت و بلندمدتوتاهک یز منابع مالیدر تجهاز طرفی خود  وقفۀیب یهاتیفعال

در اساسی  ی، نقشبدیل این منابع به تسهیالت بانکیمالی و سپس ت مؤسساتخرد اشخاص) 
و در  ،یمعامالت یهانهیاهش هزکمنابع،  نۀیص بهی، تخصیگذارهیآوردن خطر سرمانییپا

 .ندنکمیفا یشور اک یت رشد و رونق اقتصادینها
شده است که چنانچه بخواهیم به سطحی از رشد بخش  تأکید ،اقتصادی در ادبیات توسعۀ

 اصوال�باید بازارهای مالی نیز متناسب با آن گسترش یابد و  ،یابیمواقعی در اقتصاد دست
بخشی دستیابی به سطح باالتر از رشد اقتصادی بدون بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته و عمق

بازارها و ابزارهای متنوع مالی نیز پس از دستیابی  طرفی، ازنخواهد بود.  پذیرامکانبه آن 
 .یابندکشور به سطوح باالتر از رشد اقتصادی شکل می

بخش مالی و  کند که از میان توسعۀپرسش بنیادی را مطرح می) این ۶۶١٩( ١پاتریک
توان دو دیدگاه را در قالب دو ، می. برای پاسخدیگری مقدم است یک بربخش واقعی کدام

 یه مطرح کرد.فرض
را محصول افزایش  توسعۀ مالی) است که ۵٢١٩( ٢رابینسون تأثیرتحت نخست،دیدگاه 
های بخش دولتی را رعایت کرده و در واقع، هدف اصلی برنامهگذاری فیزیکی تلقی نرخ سرمایه

 ).٣روی تقاضا دنبالهفرضیۀ ( داند فیزیکی میتحقق انباشت سرمایۀ
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دی اشاره به نقش گسترش بازارهای مالی در ارتباط با رشد اقتصا، بیشتر دیدگاه دوم
های مالی و نقش  نهادو توسعۀ است) ٢١٩١( ١ثر از شومپیترمتأ کند. این نظریه عمدتاًمی

(ابوترابی و ٢رهبری عرضه فرضیۀ( دانددمات مالی را علت رشد اقتصادی میکلیدی خ
 .))١٣٩٩همکاران

 ؛گر دارندیدیکبا  یدارارتباط معنا یقیو حق یمال یهاخشافته، بیتوسعه یشورهاکدر 
 یهاطرح یسوت آن بهیز منابع و هدایه به تجهک یمال یهاتیاز فعال یخصوص بخشبه

به رشد بلندمدت  یابیدارد. دست یقیدر رشد بخش حق ییبسزا تأثیرپردازد، یم یگذارهیسرما
ن یاست و ا یمنابع در سطح اقتصاد مل نۀیص بهیز و تخصیازمند تجهی، نیو مداوم اقتصاد

ین ترمهمیکی از  عنوانبه هابانک .ستین پذیرامکانسهولت به یمال یبازارها کمکمهم بدون 
 هابانکخود باعث رونق اقتصاد شوند.  توانند با عملکرد بهینۀمی ،های بازارهای مالیبخش
 باشند. تأثیرگذارادوار تجاری در اقتصاد  درتوانند می ترتیببدین

های اقتصادی در اقتصاد در تولید و فعالیت به نوسانات گستردۀ اصطالح ادوار تجاری
اتفاق  تپیرامون روند رشد بلندمد دارد. این نوسانات معموال�اشاره طول چند ماه یا چند سال 

سریع  های رشد نسبتاًمعمول شامل تغییرات در طول زمان بین دوره طوربهافتد و می
سالی و ( استانقباض یا رکود) ( های رکود نسبی یا تنزلانبساط یا رونق) و دوره( اقتصادی

 ).۶٢٠٠ ،٣شفرین
ها از یک علل پیدایش ادوار تجاری و چگونگی انتقال نوسان دربارۀهای مختلفی نظریه

تقاضای  ی سمتهاتکانهها، های اقتصاد ارائه شده است. بعضی از نظریهبخش به سایر بخش
ادوار تجاری  آورندۀوجودی سمت عرضه را عامل اصلی بههاتکانهی دیگر رخکل و ب

 ،گروهی از اقتصاددانان ،های پایانی قرن بیستم. در دهه)١٣٩۵و همکاران یی(جالدانندمی
سعی در تشریح علل  ،های جدیدکارگیری اصل انتظارات عقالیی در قالب مکتب کالسیکهبا ب

توان در دو گروه طرفداران ادوار تجاری دند. این افراد را میکرد ادوار تجاری متفاوت ایجا
 د.کربندی پولی و طرفداران ادوار تجاری حقیقی دسته
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ین نخستتوان جزو را می ٣و واالس ٢سارجنت ١از طرفداران ادوار تجاری پولی، لوکاس
انتظارات عقالیی، تغییرات  کارگیری فرضیۀهبا ب م.١٩٧٠ کسانی نامید که در اوایل دهۀ

دانستند. این موضوع در قالب ادوار تجاری می پول را علت نوسانات تولید و ریشۀ غیرمنتظرۀ
 مشاهده است: لوکاس قابل�تابع عرضۀ

 )١( Y𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑁𝑁 = f (P𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑒𝑒) 

 از مقدار سطح طبیعی آن (Y) انگر آن است که انحراف سطح تولید واقعی) بی١( رابطۀ
)NY (خود یافتۀت تحققحال درها دهد که سطح عمومی قیمترخ می یدر صورت )P برابر با (

انتظارات عقالیی تنها در صورتی اتفاق  باوجود) نباشد و این هم 𝑃𝑃𝑒𝑒( مقدار انتظاری آن
 د. ه سیاست پولی غیرمنتظره اعمال شوافتد کمی

 ویژهبه ،رویدادهای اقتصادیپس از ناکامی طرفداران ادوار تجاری پولی در توجیه برخی 
ر تولید، توجه اقتصاددانان به نقش عوامل د م.١٩٧٠ ی نفتی دهۀهاتکانه تأثیر با مشاهدۀ

بخش تقاضا تمرکز داشتند، نقشی  برهای قبلی که طرف عرضه بر تولید افزایش یافت. مدل
 کشیدن وسعت ورتصویبهها آن گرفتند و هدفمالی در نظر نمی مؤسساتو  هابانکبرای 

های که هدف ادبیاتی که بخش بانکی را به مدلیدرحال ،پایداری نوسانات در تولید کل بودند
های بحران مالی را تشریح و قادرند ویژگی استکند، بخش عرضه تعادل عمومی وارد می

 کنند.
گروه اول  شوند:در این مبحث به دو بخش تقسیم می گرفتهی خارجی صورتهاپژوهش

ابتدا دارند. در این راستا،  تأکیدی سمت عرضه و حذف پول از مدل هاتکانه تأثیربیشتر به 
ی عوامل سمت عرضه بسیار هاتکانه تأثیرنشان دادند که  ٨٢١٩در سال  ٤نلسون و پالسر

 ) در٨٢١٩( ٥کیدلند و ادوارد پرسکات ،. در ادامهاستر تولید ی پولی دهاتکانهبیشتر از 
ر نتایج معناداری د تأثیر معادالت مدلشان چهارچوبمطالعات خود دریافتند که حذف پول از 

ی الجرم های جزئهای کوچک، بحرانر اقتصادروند تولید نخواهد داشت. د ویژهبهبرآوردها و 
شود. به همین دلیل ای در هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد میمنجر به نوسانات دوره
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دنیا نیز لحاظ کند. این  با بقیۀرا ی تنظیم شود که مبادالت کشور نحوبهباید  است که مدل
 دسترسی است.جاری حقیقی اقتصاد باز قابل�مهم با استفاده از مدل ادوار ت

در مدل خود استفاده کرده  یواسطه مال  کی)که از٢٠٠۴وکجاک ( لمنیمقاله  گ یبر مبنا
ری در نگرش تولید به صنعت بانکدا برگیرندۀمدلی را که در )٢٠٠۵بودند، بنک و همکاران(

مدلی  ان به توسعۀدند. با استفاده از این روش، نویسندگیک محیط تصادفی است ارائه کر
، قسمتی از کاالهای مصرفی تولید اعتبار باشد. در این مدل هزینۀ برگیرندۀپرداختند که در

ای جانشین هم هستند. تابع تولید اعتبار اعتبار مبادله اعتبار خریداری شده و پول و وسیلۀبه
ی پولی، هاتکانهی مختلفی مانند هاتکانهنهایی فزاینده است.  دارای خصوصیت هزینۀ

شوند. نویسندگان وری بخش اعتباری در مدل در نظر گرفته میوری بخش کاال و بهرهبهره
شده زدههای تخمیناند که سریدریافتهند و تخمین زدکا مریاهای مدل را با استفاده از داده

دند که کر) عنوان ٢٠٠۵( . بنک و همکارانندادر این صنعتمقررات بانکی  آثارقادر به تبیین 
ای، توانایی برجسته طوربهو  گذاردمیبانکی اثر  ر سطح محصول شبکۀی اعتباری دهاتکانه

) مدلی را ارائه ۴٢٠٠( ١بخشد. گودفرندتجاری را بهبود می مدل جهت توجیه نوسانات چرخۀ
و آربیتراژ بین  ،گذاری داراییتقاضای نقدینگی، تولید وام، قیمت کرده است که دربرگیرندۀ

شده در این مدل فرایند تولید تابعی های تابع تولید وام مطرح. ویژگیاستبانک و بازار دارایی 
تئوری و بینش اقتصادی  این فرض با ،نگاه اول. در استوام  های مدیریتی و وثیقۀاز فعالیت

 مؤسسۀوامی که یک  ،حالثر از ارزش وثیقه است. اما درهرزیرا میزان وام متأ منطبق است،
عموم مردم نزد توسط هایی است که گذاریحاصل سپرده مؤثر طوربهد، کنمالی اعطا می

را ها آن تواندپرداخت وام، بانک میهایی که در صورت عدم بازبانک انجام شده است نه وثیقه
 تأثیریک دیدگاه جالب راجع به  دهندۀبرانگیز، مدل، ارائهالاین فرض سؤ رغمبهتصاحب کند. 

 .استسیاست پولی  سازوکار نقدینگی در
یک مدل تعادل عمومی مشتمل بر بخش بانکی را ارائه  ٢گیلمن و براون ،۶٢٠٠در سال 

که مشتمل بر تسهیالت  ایدورهبینیکی اعتبار  د:شوخدمت ارائه میدند که در آن دو نوع کر
و دیگری اعتبار  استگذاری انداز و سرمایهابزاری جهت پس ، ومدتبلندمدت و میان

آید. مدل دارای قید حساب میمبادالت و جایگزین پول به کنندۀکه تسهیل ٣ایمبادله
زمان از هم ،است. دو بخش کاال و خدمات و بخش صنعت بانکداری ٤پرداخت نقدیپیش
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) ١٩٩٩( گیلمن کند و از این جهت با مقالۀنهاده استفاده می عنوانبهسرمایه و نیروی کار 
متفاوت است. این  ،بر استفاده شدهکه در آن فقط از نیروی کار در فرایند تولید اعتبار هزینه

که در آن فقط از سرمایه در مدل استفاده  ،)٢٠٠۴( من و کجاکگیل مقاله همچنین با مقالۀ
در دو حالت ) ساختار بازار صنعت بانکداری را ٢٠٠۶( تفاوت دارد. براون و گیلمن ،شده است

های کشور ژاپن . مدل این مقاله با توجه به دادهاندکردهمقایسه  انحصاری و رقابت کامل
 هابانک گر این مطلب است که تغییر ساختار سرمایۀکالیبره شده است. نتایج تحقیقات بیان

که یدرحالخواهد شد. ها آن حجم فعالیت درگذاری تأثیربدون  هابانکباعث بهبود سودآوری 
 دهد.حجم صنعت را افزایش می ،دهدرا تغییر نمی هابانکها سودآوری کردن سپردهتضمین

عالوه پردازند که مالی و رشد اقتصادی میی هاواسطهمتقابل  گروه دوم مقاالت به رابطۀ
خود به  ) در مقالۀ٢٠١۴( ابا افایونا ،)که پیشتر به آن اشاره شده١٩۵٢( رابینسون مقالۀبر 

وی با  ی مالی و رشد اقتصادی در کشور نیجریه پرداخته است.هاواسطهبین  بررسی رابطۀ
های بانکی و متغیرهایی همچون سپردهضمن معرفی ، ١دومار‑استفاده از مدل رشد هارود

های بین میزان سپرده ی قوی و مثبت، به این نتیجه رسیده است که رابطۀهای پرداختیوام
  بانک و میزان وام پرداختی از یک طرف و رشد اقتصادی کشور از طرف دیگر وجود دارد.

بخش بانکی  بین توسعۀ خود به بررسی رابطۀ ) در مقالۀ٢٠١٧( شکری ترزی و همکاران
با استفاده از رویکرد علیت در ها آن اند.توسعه پرداخته درحالکشور  ۴٠و رشد اقتصادی در 

 اند. نتیجۀخش بانکی و رشد اقتصادی اقدام کردهمتقابل ب تأثیرقالب پنل، نسبت به بررسی 
در  تأثیرگذارین عوامل ترمهمبخش بانکی یکی از  مبین این مطلب است که توسعۀها آن کار

 .استرشد اقتصادی اکثر کشورهای موردمطالعه 

 یداخل قاتیتحق ١ .٣
ی پویای ای به طراحی مدل استاندارد تعادل عموم) طی مقاله١٣٩١( حسینی و بهرامیشاه

برای اقتصاد ایران  واسطۀ مالی عنوانبهگرفتن بخش بانکی تصادفی نیوکینزینی با درنظر
ی اقتصاد سازشبیهنتایج حاصل از حل مدل، حاکی از موفقیت نسبی این مدل در  اند.پرداخته

ر متغیرهای  پولی دتکانۀوری و بهره تکانهی نفتی، هاتکانه آثارکالن ایران است. بررسی 
شده با انتظارات تئوریک ساخته سازگاری الگوی دهندۀنشان ، و بانکی اقتصادحقیقی، اسمی

کردن بخش بانکی در مدل تعادل عمومی ، واردترتیببدین. استیران و واقعیات اقتصاد ا
قابلیت پویای تصادفی و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، نوسانات ادوار تجاری ایران را 
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پولی در سناریوی وجود  تکانۀ آثاری سازشبیهنتایج حاصل از  ،عالوهبه. کرده استتبیین 
پولی بوده است که داللت بر  تکانۀانگر کاهش اثرگذاری بی، نظام بانکیمطالبات معوق در 

 کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.
پولی و ی هاتکانه) طی یک مدل تعادل عمومی به بررسی آثار ١٣٩۵( درگاهی و هادیان

و واقعیات مربوطه کردن بخش بانکی با اضافهها آن ر بخش حقیقی اقتصاد پرداختند.مالی د
 هابانک دهیوامکه باعث کاهش قدرت  هابانکمانند مطالبات معوق و انباشت دارایی 

 ر اقتصاد پی بردند.د هابانک از طریق ترازنامۀ هانحوه اثرگذاری تکانهشوند، به می
که در  است بخش بانکی و سپرده های نیروی کارنهاده حاضر استفاده از آوری مقالۀنو

 گیرند.ی موردبررسی قرار میفنّاوری و ی مالیاتهاتکانه باوجودلی دارای تابع تولید بانکی و مد

 بیان مدل ۴
یقی با لحاظ یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع ادوار تجاری حق ،در این تحقیق

در این مدل مشتمل بر صنعت  واسطۀ مالی. گیردمیمطالعه قرار های مالی موردواسطه
پردازند. پارامترهای الگو خدمات مالی به مشتریان می به ارائۀ هابانکبانکداری است که در آن 

برآورد شده و تخمین از طریق روش  ١٣٩٨‑١٣۶٨ دورۀ زمانیهای فصلی با استفاده از داده
شده، ز پارامترهای برآوردبا استفاده ا. در نهایت پس از تخمین الگو، گیردمیبیزین صورت 

بررسی موردر متغیرهای کالن اقتصادی ی الگو دهاتکانهی تصادفی، اثر سازشبیهدر قالب 
که با استفاده از  است) ٢٠١۶( مدل این تحقیق برگرفته از تحقیق ایونا ویدنوا گیرند.قرار می

 های کشور ایران تخمین زده شده است.داده

 نده)کنمصرف( خانوار بخش ١ .۴
، هدف مرحلۀ اولشود: در متمایز بیان می هدف خانوار نوعی در قالب دو مسئلۀ ،در این مقاله

منابع میان کاالهای مصرفی تولید داخل و کاالهای مصرفی  خانوار نوعی، تخصیص بهینۀ
شدن ود. با مشخصهای مصرفی آن حداقل شی که هزینهنحوبه ،واردشده از خارج است

اساس آن شود که برمی مرحلۀ دومصرف کاالهای داخلی و وارداتی، خانوار وارد م سطح بهینۀ
اساس این دو هدف خانوار، لوبیت نسبت به قید بودجه است. برسازی مطحداکثرهدف خانوار 

 شود. سازی میساختار این بخش مدل
الهای تولیدی داخلی و خارجی شود که کافرض می ،سازی بخش مصرف خانواردر مدل

𝑐𝑐𝑡𝑡و  𝑐𝑐𝑡𝑡ℎبا  ترتیببهند که مصرف این دو کاال را امبادلهقابل�
𝑓𝑓 دهیم. سبد مصرف نشان می
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نهایی خانوار، ترکیبی از کاالهای تولید داخل و خارج است که در قالب یک تابع همگن خطی 
 شود:زیر تعریف می صورتبهبا ویژگی کشش جانشینی ثابت 

 )٢( ct = �χ�cth�
−θ

+ (1 − χ)ηtf�ctf�
−θ
�
−1/θ

 

کاالهای داخلی و پارامتر متناظر با جانشینی  θمصرف کل خانوار است.  ctه در این رابطه ک
 صورتبهاساس آن، کشش جانشینی میان کاالهای داخلی و خارجی مدل خارجی است که بر

σ = 1
1+θ

1)و  χپارامترهای  ،شود. همچنینتعریف می  − χ)  وزن مصرف کاالهای داخلی
شامل  شود که واردات صرفاًهمچنین فرض می ،ین مدلو خارجی از شاخص کل است. در ا

ctfواردات کاالهای مصرفی است و لذا  = imt که در این رابطه  استimt  میزان واردات
زیر تعریف  صورتبهکه  استوارد به تقاضا برای کاالهای وارداتی  تکانۀ ηtf ،است. همچنین

 شود:می

𝜂𝜂𝑡𝑡
𝑓𝑓 = 𝜌𝜌𝜂𝜂𝑓𝑓𝜂𝜂𝑡𝑡−1

𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝜂𝜂𝑓𝑓 )٣(  

 : توان بیان کردمیزیر  صورتبهرا مخارج مصرفی کل 

)۴( ct = pthcth + Qtctf 

) Pth( قیمت نسبی کاالی تولید داخل است که از تقسیم قیمت کاالهای داخلی pthکه در آن 
که از حاصلضرب  استحقیقی  مؤثرنرخ ارز  Qtآید و دست میهب )𝑃𝑃𝑡𝑡( هابه سطح عمومی قیمت

ها حاصل ه سطح عمومی قیمت) تقسیم بPtf( قیمت کاالی خارجی ) درStn( نرخ ارز اسمی
خانوار سازی تابع مصرف کل نسبت به قید مخارج گیری خانوار، حداکثراول تصمیم( شودمی

 شود:زیر بیان می صورتبهآن  که مسئلۀ است

max�cth, ctf�   ct = �χ�cth�
−θ

+ (1− χ)ηtf�ctf�
−θ�

−1/θ
   𝑠𝑠𝑠𝑠:   pthcth + Qtctf   

خانوار، توابع تقاضای بهینه  سازی مصرف کل نسبت به قید بودجۀبا حداکثرو  اساسبراین
 شود:زیر مشخص می صورتبهبرای این دو کاال 
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)۵( ctf = �1−χ
χ
�

1
1+θ �ηtf�

1
1+θ �pt

h

Qt
�

1
1+θ

ct h 

)۶( cth = �1−χ
χ
�
− 1
1+θ �ηtf�

− 1
1+θ �pt

h

Qt
�
− 1
1+θ

ct f 

گیری خانوار، الزم است فرم تبعی تابع تصمیم از مسئلۀ مرحلۀ دومتشریح  منظوربه
 شود:زیر فرض می صورتبهمطلوبیت خانوار تصریح شود که در این مطالعه 

 )٧( U(ct , 1−nt) = ω(1− ρ1)−1ηtcct
 (1−ρ1) + (1 −ω)(1−

ρ2)−1ηtn(lt) (1−ρ2) 

فرم تبعی برای تابع مطلوبیت، حالت استاندارد در ادبیات ادوار تجاری حقیقی با این 
) است. در lt( میان مصرف و استراحت مبادلۀ دهندۀشود که نشانمحسوب میاقتصاد باز 
 ω-1 اساسبراینسهم و وزن مصرف در تابع مطلوبیت و  دهندۀنشان ω پارامتر ،این ساختار

 عرضۀ نیرویکشش  ρ2کار در تابع مطلوبیت است. همچنین، پارامتر وزن نیروی دهندۀنشان
مصرف  تکانۀ ηtcکار و  عرضۀ نیروی تکانۀ 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑛𝑛گریزی نسبی است. پارامتر ریسک ρ1کار و 
 هستند.  مرتبۀ اولهمبسته از شود که دارای یک فرایند خودب میمحسو

تواند در بخش تولید کاال و خدمات یا بخش کار از سوی خانوار می عرضۀ نیروی
میزان اشتغال  𝑙𝑙𝑔𝑔𝑡𝑡اگر  ،اساسبرایناستفاده قرار گیرد. ) موردنظام بانکی( گری مالیواسطه

آنگاه حجم کل  ،میزان اشتغال در بخش بانکی باشد 𝑙𝑙𝑏𝑏𝑡𝑡در بخش تولید کاال و خدمات و 
 ) برابر مجموع اشتغال در این دو بخش خواهد بود:𝑛𝑛𝑡𝑡( اشتغال

 )٨( 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑡𝑡 + 𝑙𝑙𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑡𝑡 

𝑛𝑛𝑡𝑡که  = 1 − 𝑙𝑙𝑡𝑡 ١مینفورد ذکر است که در این ساختار طبق مقالۀ شایان ،. همچنیناست 
معنی که اگر در بخشی بدین ؛کار میان دو بخش وجود داردجایی کامل نیرویهجاب ،)٢٠١۵(

و نوعی سمت آن بخش روانه شده انی بیشتر باشد، نیروی انسانی بهاز اقتصاد درآمد نیروی انس
دستمزد نیروی  ،دل دستمزد برقرار شود. لذاتعا کهزمانیدهد، تاآربیتراژ نیروی کار رخ می

واحد نوعی نرخ دستمزد حقیقی  ،کار در هر دو بخش با یکدیگر برابر خواهد بود. بنابراین
نرخ دستمزد اسمی  tWاگر  ،عبارت دیگرکند. بهدر هر دو صنعت دریافت می 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑐𝑐یکسان 

                                                                                                                                  
1 Minford 
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𝑤𝑤𝑡𝑡𝑐𝑐آنگاه  ،باشد = 𝑊𝑊𝑡𝑡/𝑃𝑃𝑡𝑡صورتبهتوان شده برای دستمزد حقیقی را میبیان . این رابطۀ 
 زیر نیز بیان کرد: 

 )٩( 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡

= 𝑊𝑊𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
ℎ = 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑡𝑡
ℎ
𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ

𝑃𝑃𝑡𝑡
= 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ  

 𝑝𝑝𝑡𝑡ℎارتباط میان دستمزد حقیقی خانوار و تولیدکننده است و  دهندۀانفوق نش رابطۀ
گذاری های داخلی ارزشاس قیمتاسرض است که کاالهای تولید داخل براین فنشانگر 

 ها.شوند و نه سطح عمومی قیمتمی
کار و درآمد  عرضۀ نیروی، کل منابع خانواده برابر مجموع درآمد حاصل از t در هر دورۀ

تولیدی استفاده  مؤسساتکه منحصراً جهت تخصیص وام به ( گذاری در بانکای سپردهبهره
 شود) و استقراض از خارج خواهد بود. می

گذاری در مخارج مصرف و یا سپرده تأمینتواند منابع درآمدی خود را صرف خانوار می
ای هستند که دورهیک صورتبههای بانکی ی خارجی کند. سپردههابدهیبانک و یا پرداخت 

تمدید شود و یا از بانک خارج و صرف تواند از سوی خانوار می ،پس از تاریخ سررسید
هایی باشد که مقدار سپرده 1t+dکنیم متغیر فرض می ،اساسبراینهای مصرفی شود. هزینه

شوند. در زمان سررسید که سررسید می t+1افتتاح شده و در زمان  tتوسط خانوار در زمان 
) 𝑟𝑟𝑡𝑡+1𝑑𝑑( یافته به آنخصیصسود ت عالوهبهخود  کننده اصل سپردۀاست، مصرف t+1 آغاز دورۀ

𝑑𝑑𝑡𝑡+1 مشابه، طوربهکند. را دریافت می
𝑓𝑓 بدهی دورۀ t  است که در زمانt+1  باید به همراه

𝑟𝑟𝑡𝑡+1سود 
𝑓𝑓 تواند از بازارهای خارجی می کننده صرفاًمصرف ،بازپرداخت شود. در این مدل

𝑑𝑑𝑡𝑡+1 ،ند. بنابراینکاستقراض 
𝑓𝑓 با مفروضات استهای خارجی کشور نیز بدهی دهندۀنشان .

,𝑑𝑑𝑡𝑡+1}ریسک بازپرداخت، مقادیر  ودِنبفوق و همچنین فرض  𝑟𝑟𝑡𝑡+1𝑑𝑑 ,𝑑𝑑𝑡𝑡+1
𝑓𝑓 , 𝑟𝑟𝑡𝑡+1

𝑓𝑓  tدر زمان  {
 معین و مشخص بوده و لذا از عملگر انتظارات استفاده نخواهد شد.

زیر خواهد  صورتبه ،دهدخانوار که برابری منابع و مصارف را نشان می قید بودجۀ ،لذا
 بود:

 )١٠( ct + dt+1 + �1 + 𝑟𝑟tf�dtfQt = pthwtnt + dt+1f Qt + �1 + rtd�dt  

اساس تا بر است) ١٠( ) نسبت به قید بودجه٧( هدف خانوار حداکثرسازی تابع مطلوبیت
𝑐𝑐𝑡𝑡،𝑑𝑑𝑡𝑡+1متغیرهای  آن مسیر بهینۀ

𝑓𝑓 𝑛𝑛𝑡𝑡, 1 وt+d، دست آورد که تابع الگرانژ مربوط به آن هرا ب
 زیر است: صورتبه
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max
�ct,ntdt+1,dt+1

f �t=0
∞ = ∑ 𝛽𝛽𝑡𝑡[ω(1− ρ1)−1ηtcct

(1−ρ1) + (1 −ω)(1−∞
𝑡𝑡=0

ρ2)−1ηtn(lt)(1−ρ2) + 𝜆𝜆𝑡𝑡  (pthwtnt + �1 + rtd�dt + dt+1f Qt − ct − dt+1 −
�1 + 𝑟𝑟tf�dtfQt)]  )١١(  

و  ،کار، استقراض از خارجعرضۀ نیروینسبت به مصرف،  مرتبۀ اول شرایط بهینۀ
 عبارت است از:  ترتیببههای بانکی سپرده

𝜕𝜕
𝜕𝜕ct

= 0 ⇒ ωηtcct
−ρ1 − 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0 )٢١(  

𝜕𝜕
𝜕𝜕nt

= 0 ⇒ −(1 −ω)ηtn(1− nt)−ρ2 + 𝜆𝜆𝑡𝑡pthwt = 0  )١٣(  
𝜕𝜕

𝜕𝜕dt+1
= 0 ⇒ 𝛽𝛽E{�1 + rt+1d �𝜆𝜆𝑡𝑡+1} − 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0 )١۴(  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑡𝑡+1

𝑓𝑓 = 0 ⇒  β�1 + rt+1f � Qt+1
Qt

− λt
λt+1

= 0 )۵١(  

مصرف در  مرتبۀ اول گذاری شرط بهینۀ. حال با جایاست خانوار عامل تنزیل ذهنی 𝛽𝛽که 
زیر  صورتبه ایدورهبیناویلر مصرف  های بانکی، معادلۀسپرده مرتبۀ اول شرط بهینۀ
 شود:استخراج می

 )١۶( β�1 + rt+1d � = ηtcct
−ρ1

Et�ηt+1
c ct+1

−ρ1�
  

 کاالی داخلی تولیدکنندۀ بخش ٢ .۴
داخلی با استفاده از یک تابع تولید به فرم  شود بنگاه تولیدکنندۀفرض می ،در این مطالعه

زیر ترکیب کرده و تولید  صورتبهکار و سرمایه را کاب داگالس، عوامل تولید شامل نیروی
 دهد:خود را انجام می

 )١٧( yt = AgzgtLgtα kgt1−α 

 Lgtαدر بخش تولید کاال،  استفاده موردسرمایۀ tgkسطح تولید بنگاه،  ty ،که در این تابع
، فرض . همچنیناستوری بهره تکانۀ gtzو  ،وریسطح بهره Agشده، کار گرفتههروی کار بنی

 شود:زیر انجام می صورتبهیند انباشت سرمایه شود فرامی
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 )١٨( kt+1 = i𝑘𝑘𝑡𝑡 + (1 − δ)kt 

 i𝑡𝑡نرخ استهالک سرمایه است. اگر  δگذاری ناخالص و سرمایه i𝑘𝑘𝑡𝑡 ،که در این رابطه
 آنگاه داریم:  ،گذاری خالص باشدسرمایه

i𝑡𝑡 = i𝑘𝑘𝑡𝑡 − 𝛿𝛿k𝑡𝑡 = k𝑡𝑡+1 − k𝑡𝑡  )١٩(  

گذاری خود را از طریق استقراض از های سرمایههزینه تأمینبنگاه منابع مالی الزم جهت 
های ها و واسطهسازی این ارتباط میان بنگاهمدل منظوربهکند. می تأمینهای مالی واسطه

مالی بنگاه تأمینگذاری و شود که در آن سرمایه) استفاده می٢٠١١( ١گیلمن مالی، از مطالعۀ
 شود:می تأمین) 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑑𝑑( از طریق اخذ تسهیالت صرفاً

i𝑡𝑡 = i𝑘𝑘𝑡𝑡 − 𝛿𝛿k𝑡𝑡 = k𝑡𝑡+1 − k𝑡𝑡 = 𝑞𝑞𝑡𝑡+1𝑑𝑑 − 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑑𝑑   )٢٠(  

 خواهیم داشت:  ،t=0 گذاری و شروع از نقطۀو بنابراین با جای

 )٢١( 𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑑𝑑 

𝑠𝑠 دورۀ زمانی) برای ٣١( رابطۀ ∈ [0, مقدار وام  dq ،برقرار است. در این رابطه (∞+
. این رابطه در واقع مبین آن است که حجم فعلی است qrبا نرخ سود  واسطۀ مالیشده از اخذ

استخدام  جاری است. هدف بنگاه تولیدکننده شدۀ اقتصاد برابر حجم تسهیالت اعطاسرمایۀ
ند که در واقع سود بنگاه همان کآن سطحی از عوامل تولید است که سود خالص آن را حداکثر 

تفاوت میان میزان درآمد بنگاه  دهندۀجریان نقدی خالص است. جریان نقدی خالص نشان
توان جریان نقدی خالص تولیدکننده را می ،اساسبراینهای آن است. نسبت به هزینه

 نوشت: زیر صورتبه

 )٢٢( Πgt = yt − ωtηt
glgt − ikt − ηtkkt + qt+1d − �1 + rt

q� 

) و تسهیالت دریافتی از yt( بخش درآمدی جریان نقدی خالص شامل درآمد فروش
ای جریان نقدی خالص شامل ) است و در طرف مقابل بخش هزینهqt+1d( های مالیواسطه

ωtηt( کارپرداخت دستمزد نیروی
glgtپرداخت دستمزد سرمایه ،( )ηtkktهای )، هزینه

1( ) و پرداخت سود تسهیالتikt( گذاریسرمایه + rt
qت.) اس 

                                                                                                                                  
1 Gillman 
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, ηt، همچنین
g ηtk  صورتبهمتغیرهای مرتبط با مالیات بر سرمایه و نیروی کار هستند که 

 شوند: زیر تعریف می صورتبه مرتبۀ اولرگرسیون یک فرایند خود

𝜂𝜂𝑡𝑡
𝑔𝑔 = 𝜌𝜌𝜂𝜂𝑔𝑔𝜂𝜂𝑡𝑡−1

𝑔𝑔 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝜂𝜂𝑔𝑔  )٢٣(  

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝜌𝜌𝜂𝜂𝑘𝑘𝜂𝜂𝑡𝑡−1𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝜂𝜂𝑘𝑘   )٢۴(  

و میزان  ،گذاریکارگیری نیروی کار، سرمایهههدف بنگاه تعیین موجودی سرمایه، سطح ب
، اساسبراینکه جریان نقدینگی خالص حداکثر شود. ینحوبه ؛وام و اعتبارات دریافتی است

شرایط  است که )٢١( و ،٨)١( )،١٧( ) نسبت به قیود٢٢( کردن تابع بنگاه حداکثرمسئلۀ
 شکل زیر است:کار بهاول آن نسبت به سرمایه و نیروی ۀمرتب بهینۀ

 )٢۵( lt: αAgzgt �
lgt
kt
�
α−1

= ωtηt
g 

 )٢۶( kt: (1 − α)αAgzgt �
lgt
kt
�
α

= �δ + ηtk + rt
q� 

) که معادل kMC( نهایی سرمایه شرایط تعادلی باال بیانگر این مطلب است که هزینۀ
 مالیات است، با تولید نهایی سرمایه مؤثرو نرخ  ،ها، نرخ استهالکوام مجموع نرخ بهرۀ

)kMP.برابر است ( 

 بانکی بخش ٣ .۴
است که در قالب یک مدل ساده اما مفید از بانکداری ارائه  واسطۀ مالیاین بخش شامل 

ریسک عدم پرداخت تسهیالت و اعتبارات وجود ندارد و همچنین  ،شود. در این الگومی
برای بانک  ١های زیر خطمقید به نگهداری ذخایر قانونی نبوده و انجام فعالیت واسطۀ مالی

میسر نیست. با توجه به اینکه واحدهای اقتصادی مدل در یک ساختار بدون ریسک فعالیت 
ها) و خانواده( اندازکنندگانواسط میان پس عنوانبه صرفاً واسطۀ مالیکنند، لذا می

 کند. عمل میها) بنگاه( گیرندگانقرض
سپرده)، نسبت به تولید محصول ( بانک با استفاده از عوامل تولید نیروی کار و سرمایه

کنیم تابع تولید ، فرض میاساسبراینند. کاعتبارات) است، اقدام می( که همان تسهیالت
 :صورت باشدبانک جهت تولید وام بدین استفادۀمورد

                                                                                                                                  
1 Off-balance Sheet 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٧٢

 )٢٧( qt+1 = Abzbtlbt
γ dt+1

1−γ  

lbtپارامتر ثابت،  bAو  qt+1ϒ عرضه تسهیالت ، آن که در 
γ  نیروی کار بخش بانکی وbtz 

شود. با توجه به اینکه تکنولوژیکی است که به صنعت بانکداری وارد می تکانۀ کنندۀمنعکس
دهد و همچنین ذخایر قانونی استفاده قرار میها را مورداعطای وام، کل سپرده بانک جهت

 صورت خواهد بود:بانک بدین قید ترازنامۀ نیز وجود ندارد،

 )٢٨( qt+1 = dt+1  

دارد که در واقع همان  شرح زیرهگری خود انتظار دریافت سودی ببانک از فعالیت واسطه
 :استتابع جریان نقدی خالص بانک 

 )٢٩( Πbt = �1 + rt
q�qt − �1 + rtd�dt − pthηtbωtlbt − qt+1 + dt+1 

یعنی ( برابر است با میزان ورود نقدینگی به بانک ، ارزش جریان نقدی بانکt در هر دورۀ
 عالوۀبهشوند که در این دوره بازپرداخت می t-1 های پرداختی در دورۀآن مقدار از وام

های اعطایی، یعنی مجموع وام( های جدید) منهای میزان خروج نقدینگی بانکسپرده
 شده در دورۀهای افتتاحسپردههای سررسیدشده ازجمله وق و باز پرداخت بدهیپرداخت حق

t-1.( 
qt+1}انتخاب بهینه  واسطۀ مالیهدف  , dt+1, lbt} ٢٩( که تابع هدفینحوبه ،است (

 ) حداکثر شود:٢٨( ) و٢٧( نسبت به قیود

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥{qt+1,dt+1,lbt} Πbt = �1 + rt
q�qt − �1 + rtd�dt − pthηtbωtlbt −

Abzbtlbt
γ dt+1

1−γ + dt+1  )٣٠(  

 برابر است با: ترتیببهکار و نیروی ،هانسبت به تسهیالت، سپرده مرتبۀ اول که شرایط بهینۀ

𝜕𝜕Πbt
𝜕𝜕qt+1

= 0 ⇒ 𝐸𝐸�𝛽𝛽�1 + rt+1
q �� − 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0  )٣١(  

𝜕𝜕Πbt
𝜕𝜕dt+1

= 0 ⇒ −𝐸𝐸�𝛽𝛽�1 + rt+1d �� − (1 − γ)Abzbtlbt
γ dt+1

−γ + 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0  )٣٢(  
𝜕𝜕Πbt
𝜕𝜕lbt

= 0 ⇒ −pthηtbωt − γAbzbtlbt
γ−1dt+1

1−γ = 0  )٣٣(  

 کار داریم:نیروی از شرط بهینۀ
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−pthηtbωt = γAbzbtlbt
γ−1dt+1

1−γ = 𝛾𝛾 𝑞𝑞𝑡𝑡+1
𝑙𝑙𝑏𝑏𝑡𝑡

  )٣۴(  

 سپرده داریم:  فوق در شرط بهینۀ گذاری رابطۀبا جای

−𝐸𝐸�𝛽𝛽�1 + rt+1d ��+ (1−γ)
𝛾𝛾

𝑙𝑙𝑏𝑏𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡+1

pthηtbωt + 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 0  )٣۵(  

فوق، به  بهینۀ در رابطۀ 𝜆𝜆𝑡𝑡جای  مربوط به تسهیالت بهبهینۀ گذاری رابطۀحال با جای
 رسیم:معادالت نهایی زیر می

 )٣۶( rt+1
q − rt+1d = pthηtbωt

lbt
βqt+1

  

 )٣٧( rt+1
q − rt+1d = pthηtbωt

1
β
� 1
Abzbt

�
1
γ  

برابر است با نرخ سودی که از بابت تسهیالت  واسطۀ مالی حاشیۀ سودکه و در نهایت این
 :پردازدمیکند منهای نرخ سودی که بابت سپرده دریافت می

 )٣٨( spt = rt
q − rtd 

منجر به افزایش در مالیات بر درآمد حاصل از  ηtbمثبت به  تکانۀطبق معادالت فوق، یک 
شود. کلی دستمزد بانک می آن افزایش در هزینۀ تبعبهکارگیری نیروی کار در بخش مالی و هب

و یا تقاضای نیروی کار  pthωtکننده ورد افزایش در دستمزد واقعی مصرفهمین توجیه در م
دستمزد  این موارد منجر به یک افزایش در هزینۀ ت. همۀاستفاده اسنیز قابل� lbtبخش بانکی 

lbt pthηtbωt اعتبارات  شود که این امر با فرض ثبات سایر شرایط، منجر به افزایش در بهرۀمی
شود. ) میاستکه محصول آن وام ( تولید بانک ، جهت جبران افزایش در هزینۀحاشیۀ سودو 

شود. میمنجر تسهیالت در اقتصاد  کاهش عرضۀبه  qt+1کاهش در تولید محصول بانک 
؛ اعتبارات افزایش یابد ماندن بازار اعتبارات، باید قیمت تسهیالت یعنی بهرۀبرای متعادل

اعتبارات، با فرض ثبات سایر شرایط، باعث افزایش  معنی که یک افزایش در نرخ بهرۀبدین
 .یابدمیاین بدان مفهوم نباید تلقی شود که سود بانک افزایش  ،. اماشودمیبانک  حاشیۀ سود

منجر به کاهش تولید اعتبارات در یک مقدار  وری منفی به تابع تولید بانکبهره تکانۀیک 
با استدالل را  حاشیۀ سود هماستقراض داخلی و  شود که این امر هم هزینۀثابت نهاده می

 .دهدیم شیافزاباال 
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 بازارها تسویۀ شرط ۴ .۴
یکی از طریق تبادل کاال و خدمات و  ارجی دو راه دارد:اقتصاد کشور برای تماس با بخش خ
حساب جاری  و )tcap( حساب سرمایه المللی. چنانچهدیگری از طریق بازارهای مالی بین

سطح بدهی خالص و حساب  دهندۀباشد، طبق تعریف، حساب سرمایه نشان )tcur( کشور
 ای است:های بهرهتراز تجاری منهای بدهی دهندۀجاری نشان

)٣٩( 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑝𝑝𝑡𝑡 = �𝑑𝑑𝑡𝑡+1
𝑓𝑓 − 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑓𝑓�𝑄𝑄𝑡𝑡  
)۴٠( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡 = (𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡)− 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑄𝑄𝑡𝑡  

گرفتن این دوره در تعادل است. با درنظر ها در هرپرداختشود تراز فرض می ،این مدل در
 خواهیم داشت: ،شرط

 )۴١( 𝑑𝑑𝑡𝑡+1
𝑓𝑓 = �1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑓𝑓�𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑓𝑓 − � 1

𝑄𝑄𝑡𝑡
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡� 

شود که بدهی خارجی جدید تا جایی ایجاد می ،این معادله مبین آن است که در کشور
 های قبلی و کسری تراز تجاری را بنماید.بدهی جبران پرداخت اصل و بهرۀ

 بیان است:زیر قابل� صورتبهبازار در اقتصاد کشور  شرط تسویۀ

 )۴٢( 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑔𝑔𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡  

 کند:زای زیر تبعیت میو از فرایند برون استمخارج دولت  𝑔𝑔𝑡𝑡که 

 )۴٣( 𝑔𝑔𝑡𝑡 =  (𝑔𝑔𝑡𝑡)𝜌𝜌𝐺𝐺 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝐺𝐺   

رو هستیم که نقش بسیار مهمی در مدل ایفا خارجی روبه با یک نرخ بهرۀ ،در این تحقیق
ست که به زا بدهی خارجی یک متغیر درونشود نرخ بهرۀفرض می ،اساسبراینکند. می

𝑑𝑑𝑡𝑡( ) و انحراف بدهی خارجی�̅�𝑟𝑤𝑤( جهانی میانگین نرخ بهرۀ
𝑓𝑓از مقدار وضعیت پایدار آن ( 

)�̅�𝑑𝑓𝑓 ( دارد:بستگی 

 )۴۴( rtf =  r̅f +φ�e�dtf−d�f� − 1� 

 د:شومی اضافه زیرشرح هریسک اعتباری نیز ب الملل، هزینۀمرجع بین به نرخ بهرۀ
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 )۴۵( premt = φ�e�dtf−d�f� − 1� 

𝑑𝑑𝑡𝑡مقدار تعادلی  �̅�𝑑𝑓𝑓که در آن 
𝑓𝑓  وφ چه میزان بدهی خارجی کشور بیشتر یک پارامتر است. هر

. شودمیالملل تعادلی انجام بین بیشتری نسبت به نرخ بهرۀ باشد، استقراض از خارج با هزینۀ
دلیل افزایش به دهندگانقرض شودمیادل، باعث ضابطه و خارج از تع، استقراض بیبنابراین

 شدۀه این امر باعث افزایش قیمت تمامبیشتری را طلب کنند ک ریسک آن کشور، نرخ بهرۀ
 داخلی خواهد شد. کنندۀپول برای مصرف

 الگو پارامترهایبرآورد  ۵
 ،رمنظوروش بیزین استفاده شده است. بدیناز  ،برآورد پارامترهای سیاستی الگو منظوربه

از مرکز اطالعات  ١٣٩٨‑١٣۶٧ دورۀ زمانیفصلی و برای  صورتبهنیاز های موردابتدا داده
شده های استخراجداده ،مرحلۀ دوماند. در دهشسری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج 

 منظوربه ١پرسکات ‑های جدید با استفاده از روش هودریک زدایی شده و از این دادهفصلی
استخراج روند بلندمدت متغیرها استفاده شده است. در نهایت با استفاده از روش لگاریتم 

آغاز  شود. نقطۀلحاظ در فرایند برآورد استخراج می منظوربهشده های خطیسازی، دادهخطی
نخستین ست که توزیع پیشین برای متغیرهای الگواستفاده از روش برآورد بیزین تصریح توابع 

 مرحله بعد،دهد. از فرایند تشکیل اطالعات جهت برآورد پارامترهای الگو را تشکیل می مرحله
ابع توزیع دهی تشکل منظوربهنمایی شده در تابع درستهای لگاریتم خطیاستفاده از داده

ع توزیع پسین متغیرها که از ترکیب این دو قسمت، تاب ،ست. در نهایتهای الگواحتمال داده
نما) این تابع، تخمین ( ٢مد . نقطۀگیردمیشکل  ،روش بیزین از تابع توزیع است وردهمان برآ

ورد پارامترهای الگو، با استفاده از روش دهد. پس از برآامترها را نشان میای پارنقطه
. گیردمیبررسی قرار ی تصادفی الگو در متغیرهای کالن نیز موردهاتکانهسازی، آثار شبیه

 دهد:پارامترها را نشان می شدۀزدهلیه و مقادیر تخمینمقادیر او ١ جدول

                                                                                                                                  
1 Hodrick-Prescott 
2 Mode 
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 ١جدول 
 ی مدلپارامترها شدۀزدهنیتخم ریو مقاد هیاول ریمقاد 

 نام متغیر پارامتر
نوع 

 توزیع
میانگین 

 پیشین
میانگین 

 پسین
 منبع

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑓𝑓 محاسبات تحقیق ٠٫٧٩٩٩ ٠٫٨ بتا اول مصرف خارجی ضریب وقفۀ 
𝜌𝜌𝑔𝑔 محاسبات تحقیق ٠٫۶٩۵٠ ٠٫٧ بتا اول مخارج دولت ضریب وقفۀ 
𝜎𝜎𝐹𝐹  )١٣٩۵( توکلیان، نایینی ٢٫٣٩٨٧ ٢٫٧ گاما وزن نرخ ارز حقیقی در تابع صادرات 

𝜑𝜑 
 وزن بدهی خارجی در نرخ بهرۀ

 خارجی
 ٠٫٠١۶٠ ٠٫٠١٧ بتا

 توکلیان و همکاران
)١٣٩٩( 

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑏𝑏 
 اتیوقفه دوره قبل تکانه مال بیضر
 یکار بخش بانک یرویبر ن

 محاسبات تحقیق ٠٫٢٧٨٩ ٠٫٢٨ بتا

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑓𝑓 محاسبات تحقیق ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٢ بتا واردات تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ 

𝜌𝜌1 ٠٫۴٢٢٠ ٠٫۴ گاما شاخص ریسک گریزی نسبی 
 توکلیان و همکاران

)١٣٩٩( 

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑐𝑐 
ضریب وقفه دوره قبل تکانه 

 ترجیحات
 محاسبات تحقیق ٠٫۴٨١۵ ٠٫۵٢ بتا

𝜌𝜌2  ١٣٩۵( توکلیان و نایینی ٠٫٢۵۴٩ ٠٫٢۴ گاما کار عرضۀ نیرویکشش( 

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑛𝑛 
عرضۀ  تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ

 کار نیروی
 محاسبات تحقیق ٠٫٧٣٠٢ ٠٫٨٧ بتا

α محاسبات تحقیق ٠٫۵۶٢٩ ٠٫۵٨ بتا وزن نیروی کار در تابع تولید 

𝜌𝜌𝑧𝑧𝑔𝑔 
 تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ

 وریبهره
 محاسبات تحقیق ٠٫١٨١٩ ٠٫١٨ بتا

𝛿𝛿 ١٣٨٩( شاهمرادی ٠٫٠۴١٣ ٠٫٠۴ بتا هینرخ استهالک سرما( 

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑔𝑔 
مخارج  تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ

 دولت
 محاسبات تحقیق ٠٫۶٨٢۶ ٠٫٧ بتا

𝜌𝜌𝜂𝜂𝑘𝑘 
تولید  تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ

 نهایی سرمایه
 محاسبات تحقیق ٠٫۴٠٩٩ ٠٫۴٩ بتا

𝛾𝛾 
کار در بخش  عرضۀ نیروی تکانۀ

 واسطۀ مالی
 ٠٫٣ ٠٫٣ بتا

 توکلیان و همکاران
)١٣٩٩( 

𝜌𝜌𝑧𝑧𝑏𝑏 
ضریب وقفه دوره قبل تکانه 

 تکنولوژی بخش بانکی
 محاسبات تحقیق ٠٫٢٢۵٣ ٠٫١٨ بتا

𝜒𝜒 
وزن مصرف داخلی از تابع مصرف 

 کل
 ٠٫۴۶٨۴ ٠٫۶ بتا

 توکلیان و همکاران
)١٣٩٩( 

𝜎𝜎 ١٣٩۵( توکلیان و نایینی ٣٫٣۶ ٢٫٩ گاما کشش جانشینی مصرف( 

𝜌𝜌𝜂𝜂𝐹𝐹 
 تکانۀقبل  دورۀ ضریب وقفۀ

 صادرات
 محاسبات تحقیق ٠٫١١٧٨ ٠٫۴۴ بتا
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 ی تصادفی الگوهاتکانه سازیشبیه ١ .۵
توان با اتکا به می ،افزار داینرهای لگاریتمی خطی با استفاده از نرممعادله پس از حل مجموعۀ

به بررسی و ارزیابی واکنش متغیرهای کالن اقتصادی نسبت به  ،شدهسازیالگوی شبیه
بخش بانکی و مالیات بر نیروی کار بخش بانکی) پرداخت. در این  فنّاوری( ی هدفهاتکانه

ت حال دردهد که اقتصاد ار متغیرها را در زمانی توضیح میرفت ، توابع واکنش آنیبررسی
. شودمیثبتی به بزرگی یک انحراف معیار به آن وارد م وضعیت پایدار بوده و ناگهان تکانۀ

در  ثباتش وف لگاریتمی آن متغیر از مقدار باانحرا صورتبهوارده  واکنش یک متغیر به تکانۀ
 .شودمیقالب درصد بیان 

 وری بخش بانکیبهره تکانۀ ‑الف
 دیتابع تول یاست که عالوه بر نهاده ها یعوامل هیکل یمثبت بخش بانک یمنظور از بهره ور

گذارند. توسعه  یمثبت م ریبانک تاث التیتسه زانی) بر میانسان یرویبانک( سپرده و ن
ابزارهای نوین و جدید در اعطای خدمات تسهیالت و اعتبارات،  تالیجید یهایفناور

 از ند کهاعواملین ترمهمتبلیغات و بازاریابی، آموزش نیروی انسانی و پژوهش و تحقیقات، از 
 شوند.می هابانکآن افزایش محصول  تبعبهها، باعث سودآوری و طریق کاهش هزینه

 دهد: متغیرهای اقتصادی نشان می دررا  تکانهاین  تأثیر ١ شکل
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 یبخش بانک یتکانه  بهره ور یتوابع واکنش آن .١ شکل

 منبع: محاسبات تحقیق

 qی، میزان وام پرداختی بانک ورهبهر تکانۀاثر بردهد، نشان می ١ که شکل طورهمان
عرضه وام، با فرض ثبات نرخ بهره، حجم  شیبر اثر افزایابد. محصول) افزایش می عرضۀ(

طبق قانون عرضه و تقاضا، این امر منجر به کاهش نرخ تسهیالت  .ابدییم شیاعتبارات افزا
مؤسسات  ،کسب اعتبار نیز کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی آن هزینۀ تبعبهشده و 

اعتبارات  چون در این سیستم منحصراً .ندیفزایاعتبارات ب یبر حجم تقاضا برا توانندیم
های جاری و نقدینگی برای فعالیت تأمینیابد، داخلی تخصیص می مؤسساتداخلی به 

در اقتصاد  (n) و اشتغال (y) آن تولید تبعبه ود،تواند باال رمی (ik) های جدیدگذاریسرمایه
 هابانکیابد. افزایش تقاضای وام سبب افزایش نرخ تسهیالت اعطایی توسط  ارتقاتواند نیز می

 گذاری از طرف، نرخ باالتری جهت سپردههابانکعلت بهبود وضعیت د. از طرفی بهشومی
گذاری خانواده در بانک و د که ماحصل این دو فرایند، افزایش سپردهشوپیشنهاد میها آن

نیاز منابع مورد تأمین. ورود فرض استقراض از خارج برای استکاهش مصرف فعلی وی 
 یگذارسپرده یخانواده نزد واسطه مال یاندازپسمنابع دهد که خانواده، این امکان را می
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افزایش درآمد و ثروت خانواده  ،لذا .دینمایم یریجلوگمصرف خانوار  شیامر از افزا نیشود وا
 به تغییرات تقاضا برای کاالی مصرفی ختم نخواهد شد. لزوماً

 حاشیۀ سود ناگزیرگذاری در بانک، وام و همچنین نرخ سپرده با توجه به تغییر نرخ بهرۀ
ر نرخ تسهیالت د ها و هموری هم در نرخ سپرده بهرهتکانۀ ،١ د. مطابق شکلکنتغییر می

ر نرخ سود سپرده بیشتر ولی اثر افزایشی آن د دهد؛ایش میرا افز واعطایی اثرگذار است و هر د
از ابزارهای  حاشیۀ سود ،شود. بنابراینبانک می حاشیۀ سوداست که این امر باعث کاهش 

افزایش  از محلعلت افزایش عایدی خانوار . همچنین بهاستفعالیت بانک  تگذار در هدایتأثیر
 ،١ چنین افزایش دستمزد ناشی از افزایش اشتغال، طبق شکلهای بانکی و همسود سپرده

شود که خود از طریق کاهش ریسک اعتباری، باعث کاهش انباشت بدهی خارجی می تکانهاین 
 شود.اهش نرخ استقراض از خارج میموجب ک

 مالیات به نیروی کار بخش بانکی تکانۀ ‑ب
 عنوانبه ،هم هابانکهای اقتصادی است. ر بازدهی شرکتگذار دتأثیرعوامل  جملۀزمالیات ا

ازای درآمدی که از به هابانک. نداملزم به پرداخت مالیات ،صادی کشوربخشی از ساختار اقت
و  هابانکسودآوری  درباید مالیات بپردازند. پرداخت مالیات  ،کنندنیروی کار خود کسب می

در  واسطۀ مالی عنوانبهنقش کلیدی  هابانک کهازآنجاییگذار است و ها تأثیرآن حاشیۀ سود
 دررا  تکانهاین  تأثیر ٢ باشد. شکل مؤثرمتغیرهای کالن اقتصاد  درتواند اقتصاد دارند، می

 دهد: متغیرهای اقتصادی نشان می
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 یکار بخش بانک یرویبه ن اتیتکانه مال یتوابع واکنش آن .٢شکل 

 منبع: محاسبات تحقیق

وری  بهرهتکانۀمالیات دستمزد نیروی کار بخش بانکی درست عکس  تکانۀ، ٢ طبق شکل
کار بخش بانکی که یکی از  عرضۀ نیرویبر  تکانهاین  کهازآنجاییکند. مثبت بانک عمل می

 عرضۀ وامکه همان را شود، در نتیجه محصول بانک های تابع تولید بانک است وارد مینهاده
دهد. این کاهش منجر به کاهش قرار داده و طبق شکل، آن را کاهش می تأثیرتحت ،است

شود که خود موجب کاهش تقاضای وام از طرف گذاری و تولید در اقتصاد میسرمایه
شود که این امر کاهش انباشت سرمایه را در پی دارد. با کاهش تولیدکنندگان داخلی می

یابد، کاهش می هابانکنرخ تسهیالت اعطایی  اگرچهف تولیدکنندگان، تقاضای وام از طر
 حاشیۀ سود ،با نرخ تسهیالت) هدر مقایس( هاخاطر کاهش بیشتر نرخ پرداختی به سپردهبه

های اقتصادی ، میزان اشتغال در بخش بانکی و سایر بخشتکانهاثر این بریابد. افزایش می
گذاری توسط خانواده، ها و کاهش سپردهنرخ سود سپرده یابد. با توجه به کاهشکاهش می

خاطر کاهش عایدی خانواده از افزایش یافته و از طرفی دیگر به از طرفی میزان مصرف اندکی
یابد که این امر خود موجب گذاری، میزان استقراض از خارج افزایش میمحل سود سپرده

ه مصرف ب ،شود. همچنینخارجی می هرۀب شدۀریسک اعتباری و افزایش نرخ تمام افزایش
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اساس تابع اویلر مصرف های سود، بردلیل کاهش نرخیابد که بهاین دلیل افزایش می
 یابد. انداز کاهش و میزان مصرف افزایش میای، میزان پسدورهبین

 گیرینتیجه ۶
باز پرداخته در یک اقتصاد  واسطۀ مالییک  عنوانبهبه بررسی نقش بانک  پژوهش،در این 

بررسی این مطلب است که آیا یک رویکرد ادوار تجاری  پژوهششده است. یکی از اهداف این 
یا  استخارجی  و نرخ بهرۀ ،نرخ بهره حقیقی قادر به تبیین رفتار متقابل محصول، حاشیۀ

شده با مدل ذکر هسازی و تخمین مدل، مشخص شد کهای الزم و شبیهخیر. پس از بررسی
د که شمشخص  ،هاتکانه. همچنین با بررسی استهای نظری و اقتصادسنجی سازگار تئوری

نیز افزایش و  حاشیۀ سودیابد، خارجی افزایش می ی مدل، وقتی نرخ بهرۀهاتکانهاثر اکثر بر
یابد. در توجیه این مورد که چرا با افزایش های پرداختی و محصول اقتصاد کاهش میوام

، حاشیۀ سودبودن توان گفت که در مواقع باالد، مییابکاهش می، محصول حاشیۀ سود
زیرا برای این کار باید منابع موردنیاز  ندارند، عرضۀ وامتمایل چندانی به افزایش میزان  هابانک

گذاران جمله سپرده را افزایش دهند که این کار مستلزم افزایش نرخ پیشنهادی به سپردهاز
فروش محصول  عنوان(به عرضۀ وامچند افزایش دهد. هرافزایش می  تولید رااست که هزینۀ

تولید و درآمد فروش) ممکن  هزینۀ( برایند این دو افزایش ،شودبانک) باعث درآمدزایی می
پذیری نرخ سود تأثیرها مشاهده شد که در شکل زیراکاهش دهد،  را مجدداً حاشیۀ سوداست 

عامل درآمدی) است که  عنوان(به بیشتر از نرخ تسهیالت ای)عامل هزینه عنوان(به سپرده
 نیست. هابانکاز منظر سودآوری مطلوب 

 زمان با افزایش نرخ بهرۀهم هاتکانهاثر اکثر بر اگرچه آمده از این تحقیقدستهب جدر نتای
نرخ تسهیالت  ها ونرخ پرداختی به سپرده ،افزایش یافته حاشیۀ سودخارجی، نرخ ارز و 
محصول بخش  عنوانبه عرضۀ واممنجر به کاهش  نهایتاًد که این امر یاباعطایی کاهش می

معنی است که افزایش یا کاهش نرخ نمحصول کل اقتصاد شده است. این بدابانکی و کاهش 
رد، گذامی تأثیرر اقتصاد  نرخ سود دخارجی در اقتصاد ایران، از کانالی غیر از حاشیۀ بهرۀ
 خارجی، در صورت ، هرگونه افزایش در نرخ بهرۀ١برابری نرخ بهره که طبق رابطۀچرا
آن  تبعبهگذاری داخل و باید موجب افزایش نرخ سپرده ،بودن با نرخ انتظاری ارزجهتهم

 طوربهها در ایران سپردهگیریم که نرخ تسهیالت و نتیجه می ،پس شود. حاشیۀ سودکاهش 

                                                                                                                                  
1 Uncovered Interest Parity (UIP) 
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موضوعی  عنوانبه تواندمیو علل آن  مسئلهاین  خارجی نیست. ثر از نرخ بهرۀمستقیم متأ
 ی آینده قرار گیرد.هاپژوهشمجزا مبنای 

ر متغیرهای کالن اقتصادی است د ی بانکفنّاور تکانۀ تأثیربررسی  هدف دیگر این تحقیق
 درمثبتی  تأثیرتکنولوژیکی مثبت،  تکانۀمشخص شد که  ،هاشکلکه با بررسی نتایج و تحلیل 

 گذاری دارد.و سرمایه ،متغیرهای کالن اقتصادی نظیر محصول، اشتغال
در  واسطۀ مالیین ترمهم عنوانبهییدی بر نقش بانک نتایج حاصل از این تحقیق مهر تأ

. عواملی همچون پیشرفت تکنیکی بانک از منظر خدمات نوین، افزایش است اقتصاد ایران
ند در راستای بهبود و فعالیت هدفم ،ایطح تحصیالت پرسنل، بازاریابی و تبلیغات حرفهس

شده . عوامل ذکرهاستبانکدر افزایش کیفیت فعالیت  مؤثرجمله فاکتورهای ترازنامه، از
مثبت  تأثیرر متغیرهای کالن اقتصاد نیز تواند د، میر فعالیت بانکگذاری دتأثیرعالوه بر 

وجه تمایز این تحقیق، بر اهمیت عوامل تکنیکی موجود در صنعت  عنوانبهنتایج  بگذارد. این
های تکلیفی و نرخ عواملی همچون وام ،از طرفی گذارد.بانکداری در اقتصاد کشور صحه می

کار بانک نقش گذارند) و مالیات بر نیروی تأثیر هابانک حاشیۀ سود درکه ( سودهای دستوری
در بستر مناسب،  هابانکدارند و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا  هابانکمنفی بر فعالیت 

 عنوانبهبه فعالیت خود  آوریر مبنای سودب شفاف و رقابتی، بدون دخالت دولت و صرفاً
گذاران و منافع سپرده ،رضایت سهامداران خودگر مالی ادامه دهند تا عالوه بر واسطه

و باعث رشد  کنند تأمینگران جامعه هستند و صنعت نندگانتولیدککه را گیرندگان تسهیالت 
اعتبارات بانکی به بخش تولید، و  تخصیص بهینۀ ،شوند. همچنینو بالندگی اقتصاد کشور 

باعث رونق اقتصاد و  تواندمیهای تکلیفی بخش مصرف، به وام هابانکعدم تخصیص اعتبار 
 تولید داخل شود.
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