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 چکیده

، به تعویق انداختن و یا کاهش آنها مقابله با نحوه اند وبوده کشورها اقتصادی حيات طول در رایج هایپدیده از مالی یهابحران

در  2118و  2114های بدون تردید بحران سال. است بوده بحران درگير کشورهای هایدغدغه ترینمهم از ،هاآن منفی تبعات

نکردن آنها به تعهداتشان ایجاد و عمل هابانکهای مالی و ست که به علت آشفتگی اوضاع مؤسسهبحرانی اایاالت متحده آمریکا، 

ر بخش واقعی اقتصاد، امری و اثرگذاری آن ب هابدهیشده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل 

اثرات حجم کل  رود، از ایننص داخلی جاری همبستگی داشته باشی گذشته ممکن است با توليد ناخالهابدهیدار است و دنباله

در یک دوره  هابدهیتوان در مورد اثرات حجم کل قطعيت نمی و با باشدمیدر یک دوره، تنها مختص همان دوره ن هابدهی

 سخن گفت. 

بر بخش واقعی  اقتصاد ایران طی  هابدهیلذا با توجه به اهميت این موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثرات پویای حجم کل 

به منظور بررسی وقوع بحران مالی پرداخته شده است.  هشداردهنده سازوکارو ارزیابی آن به عنوان  0341ـ0361دوره زمانی 

 ه،سازی سناریوهای تعریف شدو همچنين شبيه BVARکالسيک سنجی روش غيرها، از برآورد الگوی اقتصادفرضيهاهداف و آزمون 

برابر، در  تا دو هابدهیتا نصف مقدار اوليه و افزایش حجم کل  هابدهیتا نزدیکی صفر، کاهش حجم کل  هابدهیکاهش حجم کل 

و   Eviews 7افزارهایمدل بيزین استفاده شده است. بدین منظور کليه محاسبات و عمليات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم

Matlab 6  .انجام شده است 

، به باشدمیبر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه اثرگذار  هابدهیدهد که حجم کل های پژوهش نشان مییافته

در ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رشد اقتصادی  هابدهیطوری که افزایش حجم کل 

 بر که منفی تأثير دليل بهی این متغير اثرگذارواقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند اثر مثبت بر بخش  تواندمیشده که 

گذارد، در حالی ی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای میو اثرات منف کندمیتغيير پيدا  گذارد،می کشور داخلی ناخالص گذاریسرمایه

مشاهده شده است. همچنين نتایج حاصل از بررسی  هابدهیحجم کل  بر اقتصادی واقعی هایفعاليت از که بازخورد کمی

بوده و در  هابدهیکه بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت متأثر از تغيير در حجم کل  باشدمیسناریوهای مورد نظر، بيانگر این امر 

الی برای کشور ایران استفاده شود، به وقوع بحران م هشداردهنده سازوکاربه عنوان یک  تواندمی هابدهینتيجه متغير حجم کل 

تا نزدیکی صفر کاهش یافته و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به  هابدهیطوری که در سناریوی اول که حجم کل 

ی به حداقل خود کاهش یافته است. اثرگذاردو برابر شده این  هابدهیحداکثر مقدار خود رسيده و در سناریوی سوم که حجم کل 



 
 

 

از ناپایداری  حاکیکه  باشدمیهای زمانی متفاوت بر بخش واقعی اقتصاد در دوره هابدهیی متغير حجم کل اثرگذارالبته نحوه 

 .باشدمیی آن بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار
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 مقدمه. 2

 رشد بودنمنفی طوالنی و مداوم یندفرا با متناظر خود تخصصی مفهوم در اصطالح این. دارد عام و خاص معنای دو اقتصادی بحران

 هـای شـاخص  در منتظرهغير و نامطلوب تغيير هرگونه شامل اقتصادی بحران اصطالح عام، معنای در اما. است داخلی ناخالص توليد

ی هـا هزینـه ها در راستای کاهش کشورها به دنبال دارد، لذا دولت ی اقتصادی زیادی را برایهاهزینه، هابحراناست. بروز  اقتصادی

یی بـه کـار   هـا سياسـت ی مالی و نيز جلوگيری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خـود،  هابحراناقتصادی 

کثر کشورهای در حال توسـعه نيـز رسـيده    گيرند. بحران اقتصادی که کشورهای  صنعتی را تحت تأثير قرار داده و دامنه آن به امی

ميالدی در آمریکا آغاز شد و به سرعت شبکه بـانکی آمریکـا و مؤسسـات بـزر       2116های رهنی در اواخر سال ، از بحران واماست

 ه جستجو کرد،ير را باید در سه حوزاعتباری اروپا را فرا گرفت و تبدیل به بحرانی فراگير در بازارهای مالی شد. علت اصلی بحران اخ

، های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بـر عملکـرد بـور    ای وامهای مالی در اعطر  بازار مسکن در آمریکا، نوآوریرونق کاذب د

، سـسس  شـود میدر ادامه به بيان مسئله پژوهش پرداخته  ازار جهانی سرمایه. به همين دليلبازان در بمؤسسات بزر  مالی و سفته

و در نهایت نيـز   پرداختهها واژهکليد و های پژوهش، روش پژوهشفرضيهربرد نتایج پژوهش، اهداف و ارزش پژوهش، کااهميت و به 

 .شودمیبندی مطالب فصل پرداخته به خالصه و جمع

 شرح و بیان مسئله پژوهش . 1

ها، بـه تعویـق انـداختن و یـا کـاهش      آن مقابله با نحوه اند وبوده کشورها اقتصادی حيات طول در رایج هایپدیده از مالی، یهابحران

 و بحـران  وقـوع  از پيشگيرانه اقدامات نيز کشورهاسایر . است بوده بحران درگير کشورهای هایدغدغه ترینممه از آن، منفی تبعات

بـدون تردیـد بحـران     (.0341وش و برخورداری،اند )فرزینداده قرار خود هایاسا  تالش را اقتصادشان به آن سرایت از جلوگيری

نکردن آنهـا بـه تعهداتشـان    ی ایاالت متحده و عملهابانکهای مالی و مؤسسه، بحران مالی است که به علت آشفتگی اوضاع 2118

 اسـتوار  پـول  خلـق  سازوکار مبنای بر هابانک ایجاد شده است. ریشه این گرفتاری در ذات و ماهيت نظام بانکی نهفته است. فعاليت

 الزم کـه  ظریفی نکته .نماید کنترل را بانکی پول خلق نامطمئن، صورت به البته و ایتا اندازه تواندمی قانونی ذخيرة نسبت که است

 بانـک  از غيـر  ایمؤسسـه  یا شخص که هنگامی. غيربانکی است وام و بانکی وام بينموجود بسيار های تفاوت شود، دقت آن به است

 خریـد  بـرای  تقاضـایش  از دهندهوام ردیگ عبارت به. کندمی منتقل گيرندهوام به را خود خرید قدرت از بخشی واقع دهد، درمی وام

 هنگـامی  امـا . کنـد مین تغييری اقتصاد در کل تقاضای غيربانکی وام با اعطای رواین از. دهدمی انتقال گيرندهوام به را آن و کاهدمی

 نمـود،  هزینـه  را خـود  وام دریافتی مبلغ گيرندهوام وقتی طرف، یک از زیرا ،شودمی توليد اضافی خرید قدرت دهد،وام می بانک که
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 کنـد می پيدا ادامه جایی تا روند این. شودمی فراهم دیگری وام زمينه پرداخت و گرددمی بر بانک به جدید سسردة قالب در مبلغ آن

 دامـن  موضـوع  ایـن  بـه  0هـي   از پول خلق با هابانک دیگر طرف از .شود تکميل بانک در( قانونی ذخيرة) پولی اوليه ذخيرة کل که

 بانـک  واقع در .شودمینقدینگی  قبض موجب تأدیه وام همچنين. بردمی باال را اقتصاد کل تقاضای بانکی اسا ، وام این بر. زنندمی

 اصـطالحاً  یـا ) مجـازی  انـداز پس جهت در را آن و کندمی روروبه با نوسانات را اقتصاد ،شودمی نقدینگی قبض موجب اعتبار خلق با

 و واحـد  پـولی  چـون  بر ایـن،  افزون. آوردمی فراهم را مالی بحران مقدمات و دهدمی سوق کاذب تقاضای ایجاد و (اجباری اندازپس

 شـود می زده دامن نيز پولی توهم به ،کندمی حرکت گوناگون مالی تقاضاهای تأمين برای همزمان صورت به لحظه یک در صمشخ

 (.0384 و همکاران، )داللی اصفهانی

اثرگذاری مثبت و اثرگـذاری منفـی.    اقتصاد دو دیدگاه کلی وجود دارد، بر بخش واقعی هابدهیدر رابطه با اثرگذاری حجم کل 

د اقتصادی از طریق افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رش هابدهیدر دیدگاه اول اعتقاد بر این است که افزایش حجم کل 

شده و اثرات مثبتی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. اما در دیدگاه مقابل اعتقاد بر این است که با توجـه بـه تـأثير منفـی کـه      

ی ناخالص داخلی دارد، رابطه منفی با رشد اقتصادی داشته و اثرات منفی بر بخش واقعـی  گذارسرمایهبر  هابدهیافزایش حجم کل 

 شت.اقتصاد خواهد دا

 خـود  تعـادلی  حـد  از زمان مرور به آن در بدهی تعهدات که است آن داریسرمایه اقتصاد ماهيت (0481) 2مينسکی نظر به بنا

 این. آوردمی وجوده ب را مالی نظام شکنندگی اصلی علت 3ایمنی هایحاشيه حد از بيش کاهش و هابدهی افزایش و گيردمی فاصله

 اسـت  چيـزی  همـان  دقيقاً این و شده بزر  یهابحران سمت به حرکت و انحرافات افزایش سازوکار شدنفعال باعث تدریج به روند

 نيتـأم  هـا بـدهی  لهيمدت غالباً به وسبلند یهایگذارهیسرما ،یدارهیسرما در اقتصاد .است رسانيده اثبات به را آن 2118 بحران که

را  گذارانهیسرما لیدر کسب سود مناسب، تما یگذارهیسرما کیسابقه موفق  ،یدارهیاقتصاد سرما تي. بر اسا  ماهگردندیم یمال

ـ  دیـ جد یهـا بدهی جادیمحل ا زا یگذارهیسطح سرما شیو تداوم و افزا یمنیا یهاهيبه کاهش حاش  ،ینسـک ي)م بخشـد یمـ  یفزون

خواهد ماند  یباق هایتعهدات بده زانياز متر ها همواره بزر یگذارهیست که سود سرماا آن یحالت نيدر چن یفرض اساس .(0486

هـای  ینـد شود. به عبارت دیگـر فرا تأیيد نمیها لزوماً توسط واقعيت فرض نیدر آن سلطه دارد، ا نانيکه عدم اطم یدر جهان کنيول

ر بـه ایفـای   بانکداران و کارفرمایـان را قـاد   هميشه برای ایجاد سود کافی،، کنند که تقاضای مؤثر بازاربازار هي  تضمينی فراهم نمی

 (.26: 0481)مينسکی،  شان کندتعهدات بدهی

دانـد. وی معتقـد اسـت گـاهی     های ایمنی میعلت اصلی اختالالت نظام مالی را در کاهش بيش از حد همين حاشيه مينسکی

ایـن   در برخـی از  هـا بدهیعدم امکان بازپرداخت  ، توقف وهابدهیمد افزایش نسبت کنند. پياشيه ایمنی را رعایت نمیمؤسسات حا

شود که تعهدات پرداختی مؤسسات در اثر افزایش نرخ ثابت بهره و کاهش سود واقعـی  زمانی شروع می مؤسسات خواهد بود. بحران

مشـکل مواجـه   به شدت اوج گرفته و پس از مدتی این مؤسسات در تأمين تعهدات پرداختی خود بـا   بينیپيشهای قابل و دریافتی

. در شـود مـی بيکـاری   های مالی، رکود اقتصادی و افزایشیند موجب اضطراب و نگرانی در بازارفرا (. این0444شوند )مينسکی، می

دهند. این امر، افت سطح مصرف خود را به سرعت کاهش میو  شوندمیتر رها نسبت به آینده اقتصادی نگرانچنين وضعيتی، خانوا
 

0- Ex Nihilio 

2- Minsky 

3- Margin of  Safety 
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ی و افـزایش بيکـاری فـراهم    گـذار سـرمایه ی اقتصادی را به دنبال داشته و زمينه را برای کاهش هابنگاهود سطح فروش و کاهش س

 (.0384 )درخشان، کندمیآورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می

. شوندمی محسوب مالی هاینظام برای جدی تهدید یک دارند، واقعی بخش عملکرد بر که منفی تأثير دليل به مالی یهابحران

 آنجـا کـه   است، تاکشوره مسئولين یا و پول المللیبين صندوق مثل المللیبين مالی نهادهای عالقه مورد مالی یهابحران بينیپيش

 در. انـد کـرده  مالی یهابحرانبا  مقابله و اطالع منظور به موعد از پيش هشداردهنده هایسيستم معرفی به اقدام پژوهشگران برخی

 از پـيش  هشـداردهنده  هـای سيسـتم . اندشده آزمون و پيشرو شناسایی هایشاخص عنوان به هاشاخص از وسيعی طيف زمينه، این

 و مسـئولين  اسـتفاده  مـورد  تواننـد مـی  ی اقتصـاد کـالن  هاسياست یابیابزار عيب یک عنوان به حداقل مالی یهابحران برای موعد

 (.2113 ،0گيرند )ابدولکشورها قرار  اقتصادی ارانگذسياست

 و داخلـی  مـالی  نهادهـای  ،هـا بحـران  ایـن  بـروز  از قبـل  کـه  است این ،دارند توافق آن مورد در اقتصاددانان اغلب که ایمسئله

 در. بودنـد  گرفتـه  وام حـد  از بيش خانوارها و هاشرکت دولت، زده،بحران کشورهای در و بودند کرده ارائه وام حد از بيش المللیبين

 کـه  را چيـزی  آن از بـيش  ایمخاطره گيرندگان،وام و دهندگانوام که دارد واقعيت این به اشاره «حد از بيش» عبارت مورد، دو هر

 در مـالی  بحـران  امکـان  گربيـان  ملـی  ناخـالص  توليـد  بـه  بدهی نسبت افزایشی بنابراین روند .بودند پذیرفته است، کارآمد آنها برای

 رشـد  تـداوم  کـه  این اسـت  نتيجه بنابراین. طلبدمی را اعتبار نظام بازبينی اهميت مسلماً موضوع این لحاظ. استکشوره از بسياری

وقوع بحران  به منجر تواندمی بعدی مراحل در کل تقاضای بر آن تأثيرگذاری و هایدارای قيمت افزایش با آن همراهی و اعتبار سریع

 بازارهـای  در آن معکـو   نتيجـه  گـاه آن و کندمی تجلی یدارای یهاقيمت و کل اعتبار در ابتدا کل تقاضای در اثرگذاری. شود مالی

 اهميـت  واقعـی، از  توليـد ناخـالص داخلـی    بـر  هابدهیاثرات پویای حجم کل  در این خصوص بررسی .دهدمی رخ خدمات و کاالها

 (.0496 ،2است )سيمونز مالی بحران قبل ما وضعيت در هشداردهنده شاخصی بيانگر عوامل این زیرا است، برخوردار خاصی

از جملـه ایـران حـائز     آن بر بخش واقعی اقتصاد هـر کشـور   د که موضوع بدهی و اثراتندهشده نشان میراین مطالب بيانبناب

بر بخش واقعـی اقتصـاد ایـران و ارزیـابی آن بـه عنـوان        هابدهی. در همين خصوص، ارزیابی اثرات پویای حجم کل باشدمیاهميت 

 وقوع بحران مالی، به عنوان مسئله پژوهشی در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. هشداردهنده سازوکار

 اهمیت و ارزش پژوهش .9

 . عـدم شـود مـی تعادلی اقتصـادی  ر به بیکه منج (S > I) ی استگذارسرمایهانداز از ها، اختالف پسها و نئوکينزیننظر کينزیناز نقطه

 شـود مـی  اسـتنبا   متعـدد  هـای تئوری از که چنانآن ليکن. شودمیمشاهده  هاقيمت و درآمدی اقالم ای،سرمایه اقالم دراً عمدت تعادل

 .  نمایندمی ایفا اقتصادی یهابحران در چشمگيری نقش این موارد زیرا ،دارند خاصی جایگاه اعتبار و پول بدهی، (،0433 )فيشر،

 بيشـترین  «9هـا قيمتکاهش سطح » و 3 «حد از بيش بدهی» یعنی هاپدیده ترینعمده از مورد دو اعتبار، و پول بدهی، با رابطه در

 بقيـه  در بـه بحـران جـدی    منجـر  پـول،  خریـد  قـدرت  و بـدهی  یعنی دو مورد، این زمان شدنهم. اندنموده ایفا تاریخ طول در را نقش

 

0- Abdul 

2- Simons 

3- Over in Debtness 
9- Deflation 
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 کـه  شـود میو مالی  پولی نظام و در نهایت سقو  مالی و پولی مؤسسات نابودی موجب عوامل این .شوندمی اقتصادی و مالی متغيرهای

 بـدهی  طریق از کل تقاضای از نسبتی چه که موضوع این دارد. بنابراین بررسی وجود جدی هایبينیپيش به نياز آن از جلوگيری برای

و  هـا بحـران وقـوع   بينـی پـيش بـرای   هشـداردهنده های در این خصوص استفاده از سازوکار زیادی دارد.اهميت  ،است مالی شده تأمين

بـر بخـش    هـا بدهیآید. با توجه به اهميت و نقش انداختن آنها امری ضروری به حساب میتعویقی الزم جهت بههاسياستکارگيری به

ی مالی، ارزیابی اثرات حجـم  هابحرانانداختن تعویقدر جهت جلوگيری یا به هشداردهندههای سازوکارکارگيری واقعی اقتصاد و لزوم به

 رسد.وقوع بحران مالی برای اقتصاد امری ضروری به نظر می هشداردهنده سازوکاربر توليد ناخالص داخلی به عنوان یک  هابدهیکل 

 اهداف پژوهش .4

 بخش واقعی اقتصاد ایران بر هابدهیارزیابی اثرات پویای واقعی حجم کل  -0

 وع بحران مالی برای اقتصاد ایرانوق هشداردهنده سازوکاربه عنوان یک  هابدهیارزیابی حجم کل  -2

 های پژوهش. فرضیه5

 است.ی اقتصاد ایران دارای اثرات پویبر بخش واقع هابدهیحجم کل  -3

 رای اقتصاد ایران مطرح است.وقوع بحران مالی ب هشداردهنده سازوکار، به عنوان یک هابدهیحجم کل  -9

 چارچوب نظری الگوی پژوهش .6

باشـند.   تعادل دارای اقتصادی هایمتغير که کرد ادعا توانمی تصور در به این دارد که تنها اشاره 0،مشهور خود مقاله در (0433) فيشر

 .باشـد. ب  ثبـات یا بی و با ثبات تواندمی که خيالی آلایده تعادل .الف. است بررسی قابل چارچوب دو در اقتصادی هاینظریه وی نظر از

و  یگـذار سرمایه انداز،پس مصرف، توليد، مطلوب حد از( کمتر یا)بيشتر  وضعيت با تواندمی لحاظ نظری اقتصاد از. اقتصادی تعادل عدم

 بازگشـت  امکـان  که شودمی نامطلوب شکاف با مواجه شک بدون متغير هر تعادلی، وضعيت از گذر بر عالوه چنينشود. هم غيره مواجه

 .  اندگردیده تاریخ در ناپذیربرگشت و جدی تزاحمات به منجر متغير یا متغيرها کدام که است این مهم سؤال ليکن دارد.

 اعتبار پول، با مرتبط که هستند مالی یهابحران است، نظر اتفاق مورد اقتصادی ایجاد بحران در عامل ترینبه عنوان مهم چهآن

 ادبيات در که است توجه قابل اقتصاد واقعی با حوزه آن تقابل عدم و دهدرخ می مالی حوزه در حد از بيش د. بدهینباشبدهی می و

 تـا  مـالی  ثبـاتی بـی  هایوضعيت از تواندمی که گردیده وضع مقرراتی و هاسازوکار مالی، ثباتیبی به سقو  از جلوگيری جهت مالی

 و ابزارهـا  هـا، سـازوکار  از برخـی  شـود. می تحميل اقتصاد بر شرایط این کنترل، امکان عدم دليل به ليکن نماید. جلوگيری ایاندازه

هـا و  یدارایـ  پـول، ارزش  گردش جریان، سرعت در ، پولهابدهیاز بحران مالی شامل، حجم کل  در جلوگيری کنترلی هایشاخص

 بحـران  در هااختالل ترینمهم از بدهی بيش از حد که از ناشی تزاحمات از توانمی عوامل این بين ارتبا  . درباشدمیبهره  هاینرخ

دش رکودی بـدهی بـه صـورت    ( توسعه یک گر0433فيشر )از منظر  .داشت صحبت بخش واقعی اقتصاد بر آن تبعات و است مالی

 دهد:زیر رخ می

 

0- The Debt – Deflation Theory of Great Depressions 
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 بدهی بيش از حد وجود دارد. 

 .کندمیچنين سرعت گردش پول نيز کاهش پيدا گردد. همدر عرضه پول مید منجر به انقباض این بدهی بيش از ح 

 غالب است. هاقيمتکاهش  ، به عبارت دیگرکندمیافت پيدا  هاقيمتسطح  

 یابد.دهد و سود کاهش می، ورشکستگی بانکی رخ میکندمیکار افت پيدا وارزش خالص کسب 

 یابد.توليد، تجارت و اشتغال کاهش می 

رسـد و فعـاالن   تـر بـه نظـر مـی    مئندهد. آینده نامطمردم نسبت به آینده را افزایش میشده بدبينی موارد بيانهمه  

 .کندمی، سرعت گردش پول حتی نسبت به قبل هم بيشتر افت پيدا شوندمیاقتصادی نسبت به ذخيره پول بدبين 

در حالی که نـرخ بهـره واقعـی افـزایش پيـدا      خواهد کرد،  نرخ بهره اسمی سقو  ؛ به طور خاصشدهنرخ بهره مختل 

 .کندمی

داخلی جاری داشـته باشـد.   ی گذشته ممکن است همبستگی منفی با توليد ناخالص هابدهیکه  کندمیبدین ترتيب، وی بيان 

 و هـا یدارایـ  قيمـت  افـزایش  بـا  آن همراهـی  و اعتبـار  سـریع  رشـد  تـداوم  کـه  شودمی گيرینتيجه چنين فوق مباحث از به عالوه

 اعتبـار  در ابتـدا  کـل  تقاضـای  در اثرگذاری. شد خواهد مالی بحران به منجر بعدی مراحل در بخش واقعی اقتصاد بر آن تأثيرگذاری

 پاسـخ  مـواردی  در البته. دهدرخ می خدمات و کاالها بازارهای در آن معکو  نتيجه گاهآن و کندمی تجلی دارایی یهاقيمت و کل

 موضوع این بررسی .باشد مؤثر پولی و مالی ثباتبی و تعادل عدم تخفيف در است ممکن هادارایی و اعتبار بازارهای به پولی مناسب

 اهميـت  از ،است و بدهی چه تـأثيری بـر بخـش واقعـی اقتصـاد دارد      شده مالی تأمين بدهی طریق از کل تقاضای از نسبتی چه که

زا بحـران  توانـد مـی و افزایش بـيش از حـد آن    هابدهیرفتار حجم کل  ،که بيان شدطور بنابراین همان. است برخودار خاصی بسيار

 . شود مطرح هشداردهنده سازوکاربه عنوان یک  تواندمینيز  هابدهیباشد، پس حجم کل 

ـ دار اسـت و  بر بخش واقعی اقتصاد امری دنبالهو اثرگذاری آن  هابدهیبا توجه به اینکه از طرفی، موضوع حجم کل  ی هـا دهیب

در یـک دوره، تنهـا مخـتص     هـا بـدهی گذشته ممکن است با توليد ناخالص داخلی جاری همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل 

گفـت و از طـرف دیگـر، یکـی از     در یـک دوره سـخن    هـا بدهیتوان در مورد اثرات حجم کل و با قطعيت نمی باشدمیهمان دوره ن

در ایـن مطالعـه از رهيافـت مـدل      ن عدم قطعيت به وسيله احتمال اسـت، پذیرش اصل اساسی بياهای اساسی دیدگاه بيزی، ویژگی

بـر بخـش واقعـی اقتصـاد ایـران طـی دوره        هابدهی، به منظور بررسی اثرات پویای حجم کل )BVAR( 0برداری بيزی ناتورگرسيو

رداخته خواهد شد. عالوه بر این با توجه به اینکـه  گيری شده است که در ادامه به تصریح الگوی تجربی پژوهش پبهره 0361-0341

، با طراحی سه سناریو به ارزیـابی ایـن   شودوقوع بحران مالی مطرح  هشداردهنده سازوکاربه عنوان یک  تواندمی هابدهیحجم کل 

 مورد پرداخته خواهد شد.

 تصريح الگوی تجربي پژوهش .6-2

بر بخـش واقعـی اقتصـاد کشـور ایـاالت متحـده آمریکـا از رهيافـت          هابدهیم کل ( به منظور بررسی اثرات پویای حج2100الینا )

 :باشدمیگيری کرده است. الگوی به کار رفته در مطالعه الینا به صوت زیر بهره VARاقتصادسنجی 

 

0- Bayesian Vector Autoregressive model 
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(0)                 

[
𝑦𝑡
𝑧𝑡
] = [

𝑎10
𝑎20

] + [
𝑎11(1)

𝑎21(1)
                

𝑎12(1)

𝑎22(1)
 ] [
𝑦𝑡−1
𝑧𝑡−1

] + 

                 [
𝑎11(2)

𝑎21(2)
               

𝑎12(2)

𝑎22(2)
] [
𝑦𝑡−2
𝑧𝑡−2

] + ⋯+ [
𝑎11(𝑝)

𝑎21(𝑝)
                

𝑎12(𝑝)

𝑎22(𝑝)
 ] [
𝑦𝑡−𝑝
𝑧𝑡−𝑝

] + [
𝑒1𝑡
𝑒2𝑡
] 

ی واقعـی و  هابدهیشده فصلی کل لگاریتم رشد تعدیل ztشده فصلی توليد ناخالص داخلی واقعی، لگاریتم رشد تعدیل ytکه در آن 

p (، فـرم کلـی   2100چنين به تبعيت از الینـا ) شده و هموص، با توجه به چارچوب نظری بياندر همين خص .باشدمیها وقفه تعداد

 :و بخش واقعی اقتصاد به صورت زیر است هابدهیرابطه بين حجم کل 

 

𝐿RGDP𝑡=𝑐1+∑ 𝑎11𝑘
𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RGDP𝑡+∑ 𝑎12𝑘

𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RDebt𝑡+휀1𝑡                             

LRDebt𝑡=𝑐2+∑ 𝑎21𝑘
𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RGDP𝑡+∑ 𝑎22𝑘

𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RDebt𝑡+휀2𝑡                                                                  (2) 

طـی دوره  بـرای کشـور ایـران     هـا بـدهی به ترتيب، توليـد ناخـالص داخلـی واقعـی و حجـم کـل        LRDebt𝑡و  LRGDP𝑡که در آن 

چنين کليه متغيرهای به کار رفته در مدل به صورت لگاریتمی اسـت. در همـين خصـوص، بـه منظـور      باشند. هممی 0341ـ0361

سـازی بيـزی   و همچنين رهيافت شـبيه  BVARکالسيک ها، از برآورد الگوی اقتصادسنجی روش غيرفرضيهبررسی اهداف و آزمون 

انجـام   Matlab 6و  Eviews 7افزارهـای اضی این پژوهش با استفاده از نرمن منظور کليه محاسبات و عمليات ری. بدیشودمیاستفاده 

 خواهد شد.

 معرفي متغیرهای به کار رفته در پژوهش .6-1

دولتـی،  ی بخـش غير هـا بـدهی ی بخش دولتـی،  هابدهیشامل  ،پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته استکه در این  هابدهیحجم کل 

 .  باشدمیی خارجی هابدهیی بخش بانکی و هابدهی

بـانکی، بـدهی   اعتباری غير دولتی و مؤسسات مالیی غيرهابانکبدهی بخش دولتی به شامل  (GDebt)ی بخش دولتی هابدهی

ی هـا بـدهی ی تخصصی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر هابانکی تجاری، بدهی بخش دولتی به هابانکبخش دولتی به 

 دولتی است.

دولتـی و مؤسسـات مـالی اعتبـاری     ی غيرهـا بانـک دولتـی بـه   بدهی بخـش غير  شامل (NGDebt)دولتی ی بخش غيرهابدهی

ی تجـاری، بـدهی بخـش    هـا بانـک دولتـی بـه   کار(، بدهی بخش غيـر و، بدهی خانوارها و بدهی کسبهابنگاهبدهی  اعم ازغيربانکی )

 دولتی است.ی بخش غيرهابدهیو سایر ی تخصصی هابانکغيردولتی به 

ی تخصصی به بانک مرکـزی، سـایر   هابانکی تجاری به بانک مرکزی، بدهی هابانکبدهی  شامل (BDebt)ی بخش بانکی هابدهی

 ی تخصصی است.هابانکسایر بدهی  و ی تجاریهابانکبانکی، سایر بدهی ی غيردولتی و مؤسسات مالی اعتباری غيرهابانکبدهی 

 مدت خارجی است.مدت و بلندی کوتاههابدهی شامل  (FDebt) ی خارجیهابدهی
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 در کشور مقيم اقتصادی واحدهای توسط توليد شده نهایی محصوالت ریالی ارزش نيز معادل کل (GDP)توليد ناخالص داخلی 

 است.( فصلی یا ساالنه) معين زمانی دوره

دولتـی و بـدهی بـانکی(، از    دهی خـارجی، بـدهی دولتـی، بـدهی غير    )ب هابدهیآوردن ميانگين وزنی از انواع دستهبه منظور ب

 تحليـل  ینـد فرا رویکـرد  ی مـالی بـا  هابدهیبندی انواع ای به رتبهالهها در مقانی و همکاران پيروی شده است. آنمطالعه داللی اصفه

ی مـالی کشـور ایـران شـامل     هـا بـدهی بنـدی  ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه به اند. در این پژوهشپرداخته (AHP) مراتبی سلسله

ی بـانکی پرداختـه شـده اسـت. ابتـدا از طریـق مصـاحبه بـا         هـا بدهیدولتی و ی غيرهابدهیی دولتی، هابدهیی خارجی، هابدهی

، هـا بـدهی ازپرداخـت و نـرخ بازگشـت    کارشناسان، تعداد چهار شاخص حجم بدهی، توانایی بازپرداخت بـدهی، تمایـل الزم بـرای ب   

سسس در مورد هر شاخص وزن سراسری آن محاسبه گردیـده، امتيـاز    و شدهها اقدام های زوجی شاخصشناسایی شده و به مقایسه

 مشخص گردیده است.ی مورد ارزیابی هابدهیبندی انواع ها، رتبهو در نهایت با جمع امتياز شاخص هر شاخص استخراج شده

ی مالیهابدهیبندی انواع ( مقایسه امتيازات و رتبه0) جدول  

 رتبه بدهی مجموع امتيازات نوع بدهی

 اول 143/1 ی خارجیهابدهی

 دوم 044/1 دولتیی غيرهابدهی

 سوم 024/1 ی بانکی هابدهی

 چهارم 020/1 ی دولتیهابدهی

 (0342اصفهانی و همکاران )منبع: داللی                                               

 روش برآورد الگو .7

کالسـيک   روش .شـود مـی اسـتفاده   BVARکالسـيک  سـنجی مـورد نظـر از روش غير   له به منظور برآورد الگوی اقتصاددر این رسا

شـکل گرفـت   و اقتصـاد   ها با تکيـه بـر ریاضـی، آمـار    ابتدا به منظور آزمون برخی نظریهسنجی با تکيه بر استنتاج آماری در اقتصاد

گرفتـه شـد. بـه تـدریج بـا توسـعه       نيـز بـه کـار     بينـی پيشها به منظور تحليل سياستی و (. بعدها تخمين مدل4: 0340)گجراتی،

هـای  های با سرعت بـاال، مـدل  افزاری و رایانههای نرمو به کمک برنامهسازی در روش کالسيک، فنون تخمين نيز توسعه یافت مدل

هـا یـا   ، مورد استفاده سياستگذاران قـرار گرفـت. ایـن مـدل    بينیپيش، به منظور تحليل سياستی و نيز تر به صورت سيستمیبزر 

. به همين دليل، تحت عنوان شوندمیمبتنی بر نظریه خاصی در اقتصاد هستند یا به نوعی در جهت تبيين ساختار اقتصادی تدوین 

 (. 313 :2،0440)پيندیک و رامفيلد شوندمیشناخته  0های ساختاریمدل

 چه از اینکه به بسته 0.پسين چگالی و تابع 9راستنمایی تابع 3،پيشين چگالی تابع: دارند اساسی جزء سه بيزین هایمدل تمامی

 هـای مـدل  در مناسـب  پيشـين  تابع انتخاب بنابراین. یافت دست مختلفی به نتایج توانمی ،شود استفاده مدل در پيشينی تابع نوع

 

0- Structural 

2- Pindyck and Rubinfeld 

3- Prior density function 

9- Likelihood function 
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 تـرین معـروف  اند کـه گرفته شده کار به بيزین برداری خودرگرسيون هایمدل در متعددی پيشين توابع. دارد فراوانیاهميت  بيزین

 پيشـين  تـابع  پـژوهش نيـز از   ایـن  در. کردنـد  ( معرفـی 0489) 2و سـيمز  ليترمن دان، بار اولين که است مينسوتا پيشين تابع آنها

 .شودمیجویی بهره مدل تخمين تا برایوسمين

 تاوس. توابع پیشین مین7-2

 اسـا   بر توابع این  9.شد معرفی 3مينسوليس رزرو فدرال بانک و مينسوتا دانشگاه توسط محققان بار اولين پيشين، توابع از نوع این

 محاسـبات  سادگی که است استوار هاییتقریب اسا  بر تابع این. انجامدمحاسبات می زیاد بسيار شدنساده به که است هاییتقریب

 ماتریس یک ماتریس این که شودمیفرض  و شودمی شامل را ∑ از تخمينی عنوان به ̂∑ جایگزینی هاتقریب این. شودمیموجب  را

تخمين زد. در ادامـه   OLS روش از استفاده با و جداگانه صورت به توانمی را VARمعادالت  از یک هر صورت این در. است قطری

 :شودمی فرض که باشدمی( مدل )ضرایب α اوليه برای تابع تعيين کار تنها

      (3                                                                                                          )α ~ 𝑁 (𝛼𝑚𝑖𝑛 , 𝑉𝑚𝑖𝑛)                  

 تجربـی  کارهـای  از بسـياری  . روش تعيين این مقـادیر در کندمیرا تعيين  𝑉𝑚𝑖𝑛 و𝛼𝑚𝑖𝑛مقادیر  خودکار صورت به مينسوتا تابع

 خود اول وقفه به عناصر مربو  جزب آن عناصر همه که است شده هداستفا 1پيشينی ميانگين از روش این در .رسدمی نظر به معقول

 .هسـتند ( هـا داده سـطح  در نتيجه درو ) لگاریتمی صورت به رفته کاربه متغيرهای زیرا ،است صفر معادله، هر در وابسته متغيرهای

اریـانس  وکـه مـاتریس کو   کنـد مـی تا فـرض  وسـ . تـابع پيشـين مين  کنـد مـی بـروز پيـدا    𝑉𝑚𝑖𝑛فروض مربو  به واریانس پيشين در 

نشان  𝑉iام مربو  است با iضریب موجود در معادله  Kیک ماتریس قطری است. اگر بخشی از این ماتریس را که به  (𝑉𝑚𝑖𝑛 )پيشين

 گاه واریانس این ضرایب به صورت زیر خواهد بود:د، آننصر قطر اصلی این ماتریس باشعنا 𝑉i,𝑗𝑗و  شودداده 

(9) 

𝑉𝑖𝑗𝑗 =

{
 
 

 
 
𝑎1

𝐽2
                                                      𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑜𝑤𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑠   

𝑎2 𝜎𝑖𝑖

𝐽2 𝜎𝑗𝑗
                             𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑙𝑎𝑔𝑠 𝑜𝑓 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑗 ≠ 𝑖

𝑎3𝜎𝑗𝑗                             𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

              

 

Kn(Kn+h) )که حاوی 𝑉𝑚𝑖𝑛عناصر  تک تک پيچيده انتخاب جای به بنابراین

2
 α3 و α1 ،α2عنصر است( تنها باید سه مقدار اسکالر   

 هـر  رسد، زیرامی نظر به نيز معقول مدل، در اوليه باورهای اعمال گونه این شد، اشاره قبالً که طورهمان این بر عالوه .مشخص شود

α1دادن قـرار  بـا  چنـين هم و شـود مـی بيشـتر   پارامترها بودنصفر از محقق اطمينان ميزان یابد،می افزایش هاوقفه طول چه > α2 

 .دارد بيشتری اهميت معادالت از یک هر در متغيرها سایر هایوقفه از متغير خود هایکه  وقفه کندمیمحقق این باور را وارد مدل 

                                                                                                                                                                                           
0- Posterior density function 

2- Doan,Litterman and Sims 

3- Federal Reserve Bank of Minneapolis 

 مراجعه شود. Doan, Litterman and Sims ( 1984) و   Litterman (1986) به مقاالت -3
1- Prior mean 
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 مقـادیر  هـا آزمـایش برخی  اسا  بر است ممکن پژوهشگری هر و باشد متفاوت تواندمی پژوهشی هر در مقدار سه این دقيق تعيين

𝑠iبا  برابر را آن معموالً  δ𝑖𝑖مورد  در. کند انتخاب هاآن برای مختلفی
 این مينسوتا پيشين مهم تابع هایمزیت از یکی .دهندمی قرار 2

به صـورت   aپسين  توزیع که داد نشان توانمی. است نرمال توزیع شامل تنها که شودمیمنجر  ایساده پسين استنبا  به که است

 0:زیر است

(1)    

 𝑎|𝑦~𝑁(𝑎𝑀𝑖𝑛 , 𝑉𝑀𝑖𝑛) 
  که:  ایبه گونه

(6) 

   

   و

(4       ) 

 

( 0489) 2و سـيمز  ليتـرمن  توسط بار اولين کهترین توابع پيشين است وتا، از معروفسطور که اشاره شد تابع پيشين مينهمان

   .شودمیجویی بهره مدل تخمين تا برایوسمين پيشين تابع پژوهش نيز از این در. شد معرفی

 ها(ن )میانگین و واريانس توزيع ضريبتعیین اطالعات پیشی .7-1

سـت کـه در عـين حـال     های آن پيشـنهاد نمـوده ا  ها و واریانسده برای تعيين مقادیر پيشين ضریب( یک شيوه سا0480ليترمن )

ن مقـادیر  تا مشهور شده است. ایده کلی در تعييوس. این روش به شيوه مينباشدمیها و اطالعات پيشين پژوهشگر قضاوتمبتنی بر 

جـزء  با استفاده از فرضيه گام تصادفی با  باشند. بنابرایندهی بيشتر میتر دارای قدرت توضيحهای نزدیکپيشين، این است که وقفه

هـا دارای ضـریب صـفر    برابر واحـد در نظـر گرفتـه شـده و بقيـه وقفـه       BVARدی در هر معادله های اول خوميانگين وقفه 3،ثابت

پژوهشـگر بـا    یابد،است که هرچه طول وقفه افزایش می ها مبتنی بر ایده کلیهای پيشين برای ضریبهمچنين واریانس گردند.می

یابـد، بایـد   رچـه طـول وقفـه افـزایش مـی     ه پذیرد. بنـابراین میبودن ضریب آن را تر(، صفریقين و احتمال بيشتر )واریانس کوچک

 دهد.های پيشين را نشان میها و واریانسه طور تکنيکی نحوه تعيين ميانگين( ب34-3رابطه ) تر گردد.واریانس کوچک

 

 

 

 
 

0- Koop,G. Korobilis,D 

2- Doan, Litterman and Sims 

3- Random Walk with Drift 
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 که در آن: 

i شماره معادله =   

j  شماره متغير حاضر در معادله نمونه =VAR 

k ول وقفه= شماره ط 

𝑏𝑖𝑗𝑘
 (kدر وقفه  iدر معادله  jها )مقدار پيشين ضریب متغير های پيشين توزیع ضریب= ميانگين 0

OT  باشدمی= کشيدگی کلی توزیع که در واقع، انحراف معيار نخستين وقفه خودی نيز. 

d بـدین معناسـت کـه مقـدار      و شـود میتر توزیع کشيده ،تر باشدحسب طول وقفه: هرچه بزر  ها بردهنده واریانس= کاهش

خت، زمانی که ها به صورت یکنواواریانس شودمیباعث  گيرد. در واقعقطعيت بيشتری مورد پذیرش قرار میميانگين پيشين صفر با 

 یابد، کاهش یابند.طول وقفه افزایش می

w  یع متغير خودی و متقاطع تفاوت قائل شـود. بـا   های توزدگیبين کشي تواندمی. این ضریب باشدمی= کشيدگی نسبی توزیع

 یابد.متغير وابسته در معادله کاهش می ، اثرهای متقابل بين متغيرهای متقاطع باwدادن مقدار کاهش

 �̂�𝑖
�̂�𝑗
 .باشـد مـی  iرسيونی تک متغيره نامقيد بـرای متغيـر   رگها از یک مدل خودانحراف معيار باقيمانده �̂�𝑖. است= فاکتور مقيا   

 (.شودمیدر نظر گرفته  BVARهای مدل ها در این معادله معموالً برابر تعداد وقفه)تعداد وقفه

. در روش شوندمیها تعيين که با تعيين آنها تمام واریانس شوندمیبه عنوان پارامترهای اصلی شناخته  w و OT ،dپارامترهای 

و  0ی برابـر  های خودبرای وقفه wچنين مقادیر در نظر گرفته شده است. هم 0و  0/1به ترتيب  ،dو  OTتا، مقادیر وساستاندارد مين

 باشدمییکسان  VARدر نظر گرفته شده است. چون نحوه تعيين مقادیر پيشين برای تمام معادالت سيستم  1/1ها برای سایر وقفه

   و برای متغيرهای خودی 0رینه )یعنی نيز به صورت ق wو مقادیر 
1

2
 شـيوه را ، این شودمیدر نظر گرفته  (برای متغيرهای متقاطع 

بر اسا  تجارب پژوهشگر اعداد مختلفی را به صـورت   تواندمی w صورت، مقادیر تا گویند، در غير اینوساطالعات پيشين قرینه مين

ی در د، اطالعـات پيشـين متعـدد   نـ توسط پژوهشـگر تغييـر یاب   دنتوانمیاز آنجا که پارامترهای اصلی  قرینه به خود اختصاص دهد.

ـ برای تصریح نهایی الگو الزم است معيار یا معيارهایی تعيـين گرد  اختيار خواهد بود. بنابراین د و سـسس بـر اسـا  آن، بـا تغييـر      ن

 اگر

 اگر

 اگر

 اگر
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یک یا چند دوره بـه   بينیپيشتوان می 0متوالیهای با استفاده از تخمينقرار گيرد.  جووترهای اصلی، بهترین مدل مورد جستپارام

 به عنوان بهترین مدل برگزید.   ،دارد را بينیپيشجلو را انجام داد و سسس مدلی که کمترین خطای 

 سازی بیزی. رهیافت شبیه7-9

وقوع بحـران مـالی    هشداردهنده سازوکاربه عنوان  هابدهیطور که اشاره شد به منظور آزمون فرضيه دوم پژوهش )حجم کل همان

نمودن و مشخص BVARبعد از برآورد مدل  . بدین منظورشودمیگيری سازی بهرهایران مطرح است(، از رهيافت شبيهبرای اقتصاد 

در الگـوی پـژوهش،   نموده و اثرات آن بر سایر متغيرهـای بـه کـار  رفتـه      هابدهیضرایب، اقدام به ایجاد شوك در متغير حجم کل 

بر توليد ناخالص داخلی واقعی در سناریوهای  هابدهیی متغير حجم کل اثرگذار. سسس با استفاده از روند تغييرات شودمیمشخص 

 .شودمیی مالی برای کشور ایران ارزیابی هابحرانوقوع  هشداردهنده سازوکاربه عنوان  هابدهیتعریف شده، متغير حجم کل 

 2:شودمیبه صورت زیر تعریف  هابدهیابتدا سه سناریو برای تغيير در متغير حجم کل  در همين راستا

 تا حدود صفر کاهش یابد. هابدهیحجم کل  -0

 نصف گردد. هابدهیحجم کل  -2

 دو برابر گردد. هابدهیحجم کل  -3

ر رفتـه در الگـوی پـژوهش    شده و ضرایب متغيرهای به کـا  برآورد BVAR یهای فوق، الگوسسس برای هر کدام یک از سناریو

شـده، بـه   در سـه سـناریوی تعریـف    BVARمشخص شده است. در نهایت نيز با بررسی روند تغييرات در ضرایب برآوردی الگوهای 

 .شودمیوقوع بحران مالی برای کشور ایران پرداخته  هشداردهنده سازوکاربه عنوان  هابدهیارزیابی حجم کل 

 برآورد الگو . 8

. سـسس بـا اسـتفاده از    شـود مـی ارائه  UVARبرای کشور ایران در قالب الگوی  هابدهیابتدا شکل نظری الگوی حجم کل  در ادامه

گلدبرگر ـ  روش تایلبا  UVARی پيشين، الگوی و در نهایت با ارائه اطالعات کمّ شودمیمعيارهای اطالعاتی، طول وقفه بهينه تعيين 

 گردد.برآورد می BVARبرآورد شده و الگوی 

 تعیین طول وقفه بهینه .8-2

 و بخش واقعی اقتصاد که در فصل سوم بحث شد، به صورت زیر است: هابدهیفرم کلی رابطه بين حجم کل 

(4) 
LRGDP𝑡=𝑐1+∑ 𝑎11𝑘

𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RGDP𝑡+∑ 𝑎12𝑘

𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RDebt𝑡+휀1𝑡  

LRDebt𝑡=𝑐2+∑ 𝑎21𝑘
𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RGDP𝑡+∑ 𝑎22𝑘

𝑝
𝑘=1 𝐿𝑘RDebt𝑡+휀2𝑡   

چنين کليه متغيرهای به کار رفتـه  هستند. هم هابدهیبه ترتيب، توليد ناخالص داخلی و حجم کل  LRDebt𝑡و  LRGDP𝑡که در آن 

ریشـه  ( معتقدند که حتی اگر متغيرها دارای 0481استاك و واتسون ) ( و سيمز،0481) 3در الگو به صورت لگاریتمی هستند. سيمز

 

0- Rolled-up 

 اساتيد محترم راهنما و مشاور این سه سناریو در نظر گرفته شده است. بر طبق نظر -2
3- Sims (1980) 
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 بـين تعيـين روابـط متقابـل     VARها این است که هدف از تحليل ا در سيستم وارد کرد. استدالل آنها رآن واحد باشند، نباید تفاضل

دهنـده وجـود روابـط    شانگيری، اطالعاتی که نامترها. در واقع استدالل اصلی آنها این است که با تفاضلمتغيرهاست و نه برآورد پار

زدایی از متغيرهـای موجـود در   که نيازی به روند شودمیين ترتيب استدالل از بين خواهد رفت. به هم ،متغيرهاست بينجمعی هم

 Lkضـمن   . درشـود مـی است که به صـورت تجربـی تعيـين     P(. همچنين طول وقفه 41: 2، ج 0384نيست )اندر ،  VAR یالگو

اجـزای   휀2𝑡تـا   휀1𝑡تعریف شده و  𝑐2ا ت 𝑐1گردد. اجزای عرض از مبدأ به صورت تعریف می 𝐿1𝑦𝑡=𝑦𝑡−1عملگر وقفه است که در آن، 

. دوره زمانی مـورد اسـتفاده   باشندمی δدارای توزیع نرمال با ميانگين صفر و واریانس ثابت  شودمیاخالل تصادفی هستند که فرض 

 6، برابـر  08آزادی مشاهده، حداکثر طول وقفه با توجه بـه درجـه    30. با در اختيار داشتن شودمیرا شامل  0341ـ0361های سال

 0.وقفه زمانی در نظر گرفته شده است

مورد برآورد قرار گرفته است. انتخـاب طـول وقفـه     6تا  0های با وقفه UVAR ی، الگوOLSبا استفاده از روش برآوردی  اکنون

توزیـع احتمـال   مبتنـی بـر    پذیر است. بيشتر معيارهای مورد استفاده، معيارهای اطالعاتی بوده وهای مختلفی امکانشبهينه به رو

یـا از معيارهـای    UVARبرای تعيين طول وقفه بهينه یا از معيارهای مبتنی بر تک تـک معـادالت سيسـتم     خاصی نيستند. معموالً

معيـار   لگـاریتم الکليهـود،  شده، انحراف معيار معادله، تعدیل R2. معيارهای تک معادله شامل شودمیمبتنی بر کل سيستم استفاده 

ای را معادالت یک طول وقفه است. اما چون ممکن است بر اسا  این معيارها، هر کدام از (SIC)و شوارتز  (AIC)اتی آکائيک اطالع

دست یافت. در نهایت معيارهای اطالعـاتی مبتنـی بـر سيسـتم      UVARتوان به نتيجه نهایی در مورد سيستم پيشنهاد نمایند، نمی

UVARنمایی و معيارهـای  مربـو  بـه نسـبت درسـت     اطالعـات   3و  2های . جدولدنکنمیعيين ، طول وقفه سيستم معادالت را ت

هـای  يز ممکن اسـت پاسـخ  در بر دارد. گرچه بر اسا  این معيارها ن UVARهای متعدد الگوی کائيک و شوارتز را برای طول وقفهآ

 2وقفه منجر به ایجاد درجه مشـابهی از همگرایـی  های مختلف برای تعيين طول نگردد، اما نشان داده شده که روشیکسانی حاصل 

 (.228، 0446 ،)هاتاکانا شوندمی

 UVAR( برای سيستم 0481ب طول وقفه بهينه بر اسا  معيار نسبت درستنمایی )سيمز،( انتخا2جدول )

 نتيجه فرضيه معيار لگاریتم درستنمایی طول وقفه

 .شودمیپذیرفته  10289/94 6

 .شودمیپذیرفته  80434/94 1

 .شودمیپذیرفته  11141/96 9

 .شودمیپذیرفته  21411/92 3

 .شودمیرد  08890/91 2

0 64899/33 - 

  H0 تر بهينه است.: وقفه کوچک 
 .باشدمی 91/90درجه آزادی برابر با  02با  𝑥2مقدار 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

دليل لحاظ وقفه زمانی دوره چنين به هم باشد.پارامتر برای برآورد می 03دارای وقفه زمانی، هر یک از معادالت، با احتساب جزء عرض از مبدأ،  6با لحاظ  -0

 شود.تعيين می 08، درجه آزادی در سطح پارامتر 03ها و مشاهده پس از لحاظ وقفه 30داشتن  با در اختيار گردد. بنابراینتر میکوتاه
2- Co-Integration 
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 UVARبرای سيستم  SICو  AICانتخاب طول وقفه بهينه بر اسا  معيارهای  (3جدول )

 SICمعيار  AICمعيار  طول وقفه

6 880124/0- 603344/1- 

1 161340/2- 442480/1- 

9 299116/2- 366966/0- 

3 216619/2- 149139/0- 

2 901143/2-* 424123/0-* 

0 201841/2- 423391/0- 

و  AICکمترین مقدار برای  گيری:نتيجه

SIC  کندمیطول وقفه بهينه را تعيين. 
 .شودمیطول وقفه دو پذیرفته  .شودمیطول وقفه دو پذیرفته 

 ی پژوهشهایافتهمنبع:        

ارائـه   ،شـوند مـی ، تـدوین و بـرآورد   بينـی پيشهایی که به قصد ل وقفه بهينه، به ویژه برای الگوپيشنهادی که برای انتخاب طو

سازی در درون دوره برآورد هستند، از معيارهای عاتی فوق که متکی بر خطاهای شبيهبر معيارهای اطال ، این است که عالوهشودمی

ظـر  در ن 6تـا   0هـای  ول وقفـه برای طـ  UVARمتکی بر خطاهای خارج از دوره برآورد نيز باید استفاده شود. برای این منظور، الگو 

 0.های یـک دوره بـه جلـو صـورت پذیرفتـه اسـت      بينیپيشها و برآورد 3410تا  0389ای از سال گرفته شده و برای هر طول وقفه

محاسـبه شـده و بـر روی معــادالت     U-Theilو  RMSPEیـک دوره بـه جلـو معيارهـای      بينـی پـيش سـسس بـا محاسـبه خطاهـای     

 گيری شده است.ميانگين

 های مختلففهبا وق UVARدر الگوی  0341تا  0389یک دوره به جلو از  بينیپيش( خطای 9جدول )

 معيار
 طول وقفه

0 2 3 9 1 6 

RMSPE 164434/1 164961/1 164606/1 164286/1 141129/1 140910/1 

U-Theil 116494/1 116840/1 116843/1 114184/1 114049/1 114308/1 

 ی پژوهش هایافتهمنبع: 

زمانی است. در نهایت بعد با دو وقفه  UVARمتعلق به الگوی  بينیپيشدهد، کمترین خطای نشان می 9که جدول  طورهمان

 .شودمینيز با همين تعداد وقفه برآورد  BVARشدن تعداد وقفه بهينه، الگوی از مشخص
 

 

 

ته است. های یکساله مورد برآورد قرار گرفبا چرخش 0341تا  0389از سال  (Rolled up)به صورت پياپی  UVAR، الگو 1برای مثال، برای طول وقفه  -0

 برآورد گردیده است. UVAR یبار الگو 31 عبارت دیگر، در مجموعبه 
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 BVARتعیین اطالعات پیشین و برآورد الگوی  .8-1

پارامتر برای بـرآورد اسـت کـه بـرای      1دارای  UVARا حضور دو متغير و دو وقفه زمانی و لحاظ عرض از مبدأ، هر معادله سيستم ب

هـا مشـخص و   يانگين و واریانس توزیع این ضریبالزم است م پيشين مشخص گردد. به عبارت دیگر این پارامترها الزم است توزیع

. شوندمیتا و بر مبنای فرضيه گام تصادفی با جزء ثابت تعيين وسبر اسا  ایده کلی استاندارد مين های پيشينينميانگ .شوندتعيين 

 تبعيـت  زیـر  رگرسـيونی  معادلـه  متغيرها از آن در و هستند مستقل و توزیع یکنواخت دارای اخالل تصادفی، جمالت گام در فرضيه

 :( 0341 احمدی، ترکمان کنند )فتاحی،می

(01) 
Pt =  𝜇 + Pt-1 + 휀t                                                                                                                                       

휀t ~ IID (0,𝛿2)                                                                                                                         

ا نيز فرض بر این است که توسو با توجه به اینکه در شيوه مين ميانگين و واریانس شرطی، توابعی از زمان هستند 01 در معادله

های پيشين در این مطالعـه، از فرضـيه گـام تصـادفی بـا      ها تابعی از زمان هستند، لذا به منظور تعيين ميانگينساریانها و وميانگين

 جزء ثابت استفاده شده است.

بر این مبنا، ميانگين توزیع ضریب )مقدار پيشين ضریب( برای نخستين وقفه خودی برابر یک و مابقی برابر صفر در نظر گرفته 

قـرار داده   UVARشـده در الگـوی   دالت الگو برابر با مقـدار بـرآورد  شين ضریب عرض از مبدأ نيز در هر یک از معا. مقدار پيشودمی

 تا بار دیگر مبتنی بر اطالعات سری زمـانی مقـدار آن بـرآورد شـود، بـه      شودمی، اما واریانس آن بسيار بزر  در نظر گرفته شودمی

تعيـين  بـرای   .باشدو توزیع کامالً نرمال  شوداز مبدأ بسيار کوچک در نظر گرفته های عرض طوری که کشيدگی توزیع برای ضریب

 گرفته است: کلی زیر مورد توجه قراراز معادالت سيستم، قواعد  های هر یکهای پيشين ضریباریانسو

ا بـا  تـ  شودمیتر یابد، یعنی واریانس توزیع کوچک، مقدار کشيدگی توزیع افزایش میشودمیهرچه طول وقفه بيشتر  -0

 ها تعيين شود.های آنها به دليل اهميت کمتر آنبودن ضریبقطعيت بيشتری صفر

هـای  هـای خـودی بـه وقفـه    های وقفهتا زمانی که چرخش از ضریب شدهبرای هر معادله یک فاکتور مقيا  تعریف  -2

شـود. ایـن فـاکتور نسـبت     میين پذیرد، مقدار عددی واریانس مطابق با واحد متغير مورد نظر تعيمتقاطع صورت می

واریـانس آن بـرای    و شـود می برآورددو وقفه یک معادله خودرگرسيونی با  ف معيارهای معادالت است. در واقعانحرا

 گيرد.کتور مقيا  مورد استفاده قرار میفا

ن وقفـه  که در واقـع کشـيدگی توزیـع نخسـتي     شودمیبرای هر یک از معادالت یک کشيدگی کلی تعریف  در نهایت -3

ـ   یک معادلـه خود  OLSخودی در هر معادله است. مقدار اوليه این کشيدگی کلی از برآورد   هرگرسـيونی مرتبـه اول ب

 آید.دست می

تـوان بـرآورد الگـوی    انـد، مـی  های پيشين نيز تعيين شدههای پيشين، چون مقادیر ميانگينشدن تمام واریانسبعد از مشخص

BVAR آیـد  یی زمانی به دست میگر به دست آورد. اما این برآورد، یک برآورد اوليه خواهد بود و برآورد نهاگلد بر ـ را به روش تایل

انجـام   0به صـورت پيـاپی   BVARالزم است الگوی  بينیپيشبه حداقل مقدار آن برسد. برای سنجش خطای  بينیپيشکه خطای 
 

0- Rolled-up 
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و  بينیپيشهای یک یا چند دوره به جلو، محاسبه گردد. سسس با استفاده از مقادیر بينیپيشاز طریق  بينیپيشخطای نيز و  شود

های تر اشاره شد، برآوردکه پيش طور(. همان0446گردد )زلنر،برای هر یک از معادالت محاسبه می بينیپيشمقادیر واقعی، خطای 

دادن اطالعـات  ، بلکه بـا تغييـر  شودمیپذیرفته ن BVARالگوی  پياپی بر اسا  مقادیر اوليه اطالعات پيشين به عنوان برآورد نهایی

پذیرد تا حداقل مقـادیر خطـای   آید. این تغييرات چندین بار صورت میهای جدید به دست میبرآوردهای پيشين( پيشين )واریانس

 به دست آید. بينیپيش

 نتايج برآورد الگو .8-9

در بخش قبل توضـيح داده شـد. از   تا استفاده گردیده است که واز تابع پيشين مينس طور که بيان شد برای برآورد ضرایب الگوهمان

گيـرد.  ه کمتر مورد توجه محققـان قـرار مـی   شدبرآورد دارای پارامترهای فراوانی هستند، بررسی پارامترهای VARجا که الگوهای آن

 بينیپيشسنجی بيزین، بررسی ميزان دقت دبيات اقتصادی مختلف و ميزان نيکویی برازش آنها در اهای مقایسه الگوهایکی از روش

مربـو    VARو  BVARشده توسط دو الگوی ای انجامنمونهبرون بينیپيشترتيب  نيز به  6و  1جداول در هاست. به همين دليل آن

هـای مربـو    نشان داده شده است. بدین منظور از داده هابدهیبه یک دوره جلوتر برای دو متغير توليد ناخالص داخلی و حجم کل 

بينـی  دو روش، بـه پـيش   اسا  نتایج ای استفاده شده است و سسس برونهنمدرون بينیپيشبه عنوان  0386تا  0361های به سال

 ای پرداخته شده است.نمونهونبر

 VARو  BVARاز الگوهای  با استفاده هابدهیای حجم کل نمونهبرون بينیپيش( مقایسه 1جدول )

 روش حداقل مربعات روش بيزین های واقعیداده سال

0384 48/1 43/1 31/9 

0388 80/1 41/1 1/1 

0384 64/6 09/6 36/1 

0341 64/6 91/6 69/1 

 1 81/1 - مجموع مربعات خطا

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 VARو  BVARای توليد ناخالص داخلی با استفاده از الگوهای نمونهبرون بينیپيش( مقایسه 6جدول )

 روش حداقل مربعات روش بيزین های واقعیداده سال

0384 0/6 09/6 44/1 

0388 11/6 34/6 90/9 

0384 2/6 48/6 86/3 

034 28/6 98/4 04/3 

 04/9 40/0 - مجموع مربعات خطا

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 
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، هـا بـدهی دو متغير توليد ناخالص داخلـی و حجـم کـل     برای هر  6و  1جداول نتایج شود بر اسا  طور که مشاهده میهمان

بـوده اسـت و ایـن روش بـه مراتـب انطبـاق        (OLS)بيش از روش حداقل مربعـات معمـولی    (BVAR)روش بيزین  بينیپيشدقت 

هـای موجـود کـه    تفاده از اطالعات پيشـين و واقعيـت  بر روش بيزین، اسمنطبق  بينیپيشبيشتری با واقعيت دارد. بدین لحاظ، در 

تـری از رونـد آتـی ایـن     تـا درك دقيـق   شودمیو ارزش توليد ناخالص داخلی است، به کار گرفته  هابدهیناشی از نوسان حجم کل 

 .شودگذاران قرار داده متغيرها در اختيار سياست

بـرای دو متغيـر حجـم کـل      0386تـا   0361هـای  ای بر اسا  دادهنمونهدرون بينیپيش هم به ترتيب نتایج 8و  4اول جددر 

از روش  VARکـه بـرآورد الگـوی     شـود مـی و توليد ناخالص داخلی قابل مشاهده اسـت. بنـابراین در عمـل نيـز مشـخص       هابدهی

تـری را بـه دنبـال    متر نتایج بسـيار ضـعيف  ل وفور پارابرای برآورد آن به دليل مشک OLSسنجی کالسيک و استفاده از روش اقتصاد

 دارد. 

 VARو  BVARبا استفاده از الگوی  0386-0361طی دوره  هابدهیای حجم کل نمونهدرون بينیپيش( مقایسه 4) جدول

 مجموع مربعات خطا روش

 2346/1 بيزین

 2941/1 حداقل مربعات معمولی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 VARو  BVARبا استفاده از الگوی  0386-0361ای توليد ناخالص داخلی طی دوره نمونهدرون بينیپيش( مقایسه 8) جدول

 مجموع مربعات خطا روش

 1126/1 بيزین

 1190/1 حداقل مربعات معمولی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 0911ــ 0381 کشـور ایـران طـی دوره   بـرای   هابدهیحجم کل  و داخلی ناخالص توليد متغير دو بينیپيش روند 0 نمودار در

 ميــانگين  شــامل ترتيــب بــه کــه اســت صــدك اســا  بــر بينــیپــيش اســت. قابــل توجــه اســت کــه مقــادیر نشــان داده شــده

و توليـد ناخـالص داخلـی، در     هابدهی، روند متغيرهای حجم کل شودمیطور که مشاهده هاست. همانصدك سایر و( ام11 صدك)

 ، از یک توزیع نرمال برخوردار است.0911ل طول دوره مشخص شده تا سا
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 برای کشور ایران 0911ـ  0341طی دوره  هابدهیحجم کل  و داخلی ناخالص توليد بينیپيش (0) نمودار

 

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع:        

 

بر توليد ناخالص  هابدهیبرآوردی الگوی پژوهش، به منظور بررسی اثرات پویای حجم کل  ميانگين ضرایب 4نهایت، جدول در 

 آورده شده است. 0341-0361داخلی کشور ایران طی دوره 

 0341-0361طی دوره  BVAR( ميانگين ضرایب برآوردی الگوی پژوهش در روش 4) جدول

 هالگاریتم بدهی لگاریتم توليد ناخالص داخلی متغير وابسته             ضرایب                     

 1123/1 -1134/1 عرض از مبدأ

 0464/1 8420/1 (-0) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 4638/1 0616/1 (-0) لگاریتم بدهی

 2114/1 1638/1 (-2) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 9884/1 -1221/1 (-2) لگاریتم بدهی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

1380 1385 1390 1395 1400
-20

-10

0

10

20

30

40
LGDP

Year

L
o
g
 G

D
P

 

1380 1385 1390 1395 1400
-50

0

50

100

150

200
LDebt

Year

L
o
g
 D

e
b
t 

 

 

Median Forecast

10th percentile

20th percentile

30th percentile

70th percentile

80th percentile

90th perecentile



 

21 

م توليـد  با یک وقفه، دارای اثر مثبت بر لگاریت هابدهیکه متغير لگاریتم حجم کل  گرددمی مشخص 4جدول نتایج با توجه به 

 منجـر ایش توليد ناخالص داخلی واقعـی  در یک دوره، به افز هابدهیدهد افزایش حجم کل یکه نشان م ناخالص داخلی واقعی بوده

گردد کـه منجـر بـه کـاهش در توليـد      ش یافته و عالمت آن نيز معکو  میدوره بعدی به شدت کاه گردد، اما اثر این متغير درمی

معکـو    Uبر بخش واقعی اقتصاد ایـران بـه صـورت     هابدهیی حجم کل اثرگذاردهد و نشان میناخالص داخلی واقعی خواهد شد 

اثـر   تواندمیاعتبار موجب افزایش در گردش مالی شده که  در ابتدا، از طریق ایجاد هابدهی، به طوری که افزایش حجم کل باشدمی

ی بـر بخـش واقعـی    و اثرات منف کندمیی این متغير تغيير پيدا اثرگذارمثبت بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند 

دو وقفه، اثر نسـبتاً یکسـان و مثبتـی بـر     گذارد. عالوه بر این، متغير لگاریتم توليد ناخالص داخلی واقعی با یک و اقتصاد بر جای می

افزایش توليد ناخالص داخلی واقعی منجـر بـه افـزایش در حجـم کـل       و باشدمیکه بيانگر این امر است گذاشته  هابدهیحجم کل 

 گردد.  می هابدهی

دقـت و همـراه بـا    به دليل وجود مشـکل وفـور پـارامتر، کـم      VARطور که نشان داده شد، نتيجه به دست آمده از روش همان

آمـدن دقـت   ا به شدت کـاهش داده و باعـث پـایين   درجه آزادی الگو ر VAR یواریانس باالست، زیرا وجود پارامترهای زیاد در الگو

ف نموده و دقت بـرآورد را  . اما روش بيزین این مشکل را به خوبی برطرشودمیالعمل آنی تابع عکس در نهایت شده و برآوردضرایب 

تا محاسـبه  وسـ و با استفاده از تـابع پيشـين مين   که با روش بيزین ب( 3الف( و ) 3) هایدر نمودارله به خوبی برند. این مسئمیباال 

العمل آنی به دست آمده از این روش از پراکندگی کمتری برخوردار بوده و ه توابع عکسای کبه گونه ه است، قابل مشاهده است،شد

ار ایـن  دهنـده دقـت بسـي   تر است که نشان( بسيار به نوار ميانه نزدیک2ار و نودم )در مقایسه با نمودنوارهای مربو  به صدك دهم 

 العمل بوده است. در محاسبه توابع عکسروش 

 VARبا استفاده از روش  هابدهیالعمل آنی بخش واقعی اقتصاد به یک واحد شوك در حجم کل کس( توابع ع2نمودار )

 

 پژوهشی هایافتهمنبع: 
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اثـر   هـا بـدهی یک شوك در متغير توليد ناخالص داخلی، بر توليد ناخالص داخلـی و حجـم کـل     شودمیطور که مشاهده همان

، بر توليد ناخالص هابدهی. همچنين یک شوك در متغير حجم کل باشدمیی مثبت اثرگذارداشته، به طوری که در حالت کلی این 

 .باشدمیی در حالت کلی منفی اثرگذاربه طوری که این  اثر داشته، هابدهیداخلی و حجم کل 

 توليـد  به وارده شوك ، بههابدهیمتغير توليد ناخالص داخلی و حجم کل  الف(، به ترتيب نمودار پاسخ 3در ادامه و در نمودار )

 داخلی نشان داده شده است. ناخالص

 داخلی ناخالص توليد به وارده شوك به هابدهیتوليد ناخالص داخلی و حجم کل  العملالف( عکس 3نمودار )

 

 

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

بر توليد ناخالص داخلی اثر منفی داشته، در حالی که ایـن   شوك در متغير توليد ناخالص داخلییک  شودمیطور که مشاهده همان

 .باشدمین اثرگذار هابدهیشوك بر متغير حجم کل 
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 هابدهیحجم کل  به وارده شوك به هابدهیتوليد ناخالص داخلی و حجم کل  العملب( عکس 3نمودار )

 

 

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

، بر توليد ناخالص داخلی اثر نداشـته، در حـالی کـه ایـن     هابدهییک شوك در متغير حجم کل  شودمیطور که مشاهده همان

 .باشدمیی منفی اثرگذاردارای  هابدهیشوك بر متغير حجم کل 
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 وقوع بحران مالي هشداردهنده سازوکاربه عنوان   هابدهي. ارزيابي حجم کل 8-4

برای کشـور ایـران، از   وقوع بحران مالی  هشداردهنده سازوکار، به عنوان هابدهیطور که بيان شد، به منظور ارزیابی حجم کل همان

 0:ر نظر گرفته شده است. بدین منظور سه سناریوی ذیل دشودمیسازی استفاده رهيافت شبيه

 تا حدود صفر کاهش یابد. هابدهیحجم کل  -0

 نصف گردد. هابدهیحجم کل  -2

 دو برابر گردد. هابدهیحجم کل  -3

برآورد شده و ضرایب متغيرهای به کار رفته در الگـوی پـژوهش مشـخص     BVARهای فوق، الگو یک از سناریوسسس برای هر 

شده، به ارزیابی حجـم  در سه سناریوی تعریف BVARشده است. در نهایت نيز با بررسی روند تغييرات در ضرایب برآوردی الگوهای 

 .شودمیوقوع بحران مالی برای کشور ایران پرداخته  هشداردهنده سازوکاربه عنوان  هابدهیکل 

العمـل آنهـا   و توابع عکـس  BVARج(، به ترتيب نتایج حاصل از برآورد الگوی  01ب( و ) 01الف(، ) 01در ادامه و در جداول )

 برای هر یک از سه سناریوی تعریف شده آورده شده است.
 

 برای سناریوی اول پژوهش BVARالف( نتایج حاصل از برآورد الگوی  01جدول )

 هالگاریتم بدهی لگاریتم توليد ناخالص داخلی متغير وابسته      ضرایب              

 1110/1 -1114/1 عرض از مبدأ

 1110/1 4134/1 (-0) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 1123/0 1914/84 (-0) لگاریتم بدهی

 1110/1 1943/1 (-2) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 1014/1 -4616/09 (-2) لگاریتم بدهی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

  

 

 این سه سناریو بر طبق نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور در نظر گرفته شده است. -0
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حجم کل بدهی در زمان کاهش حجم  به وارده شوك به هابدهیتوليد ناخالص داخلی و حجم کل  العملالف( عکس 9نمودار )

 تا نزدیکی صفر هابدهی

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

صفر، یک شوك در متغير توليد  نزدیکی تا هابدهی حجم سناریوی اول پژوهش یعنی کاهش در شودمیطور که مشاهده همان

 اثر منفی دارد. هابدهیناخالص داخلی، بر توليد ناخالص داخلی و حجم کل 
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 برای سناریوی دوم پژوهش BVARب( نتایج حاصل از برآورد الگوی  01جدول )

 هالگاریتم بدهیضرایب  ضرایب لگاریتم توليد ناخالص داخلی ضرایب                    متغير وابسته

 1110/1 -1109/1 عرض از مبدأ

 1148/1 8434/1 (-0) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 4419/1 2112/1 (-0) لگاریتم بدهی

 1110/1 1144/1 (-2) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 1046/1 -1308/1 (-2) لگاریتم بدهی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

در زمان کاهش حجم  حجم کل بدهی رب وارد شوك به هابدهیتوليد ناخالص داخلی و حجم کل  العملب( عکس 9نمودار )

 تا نصف هابدهی

 

 

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

 نصف، یک شوك در متغير توليد ناخالص داخلـی،  تا هابدهی حجم سناریوی دوم پژوهش، کاهش در شودمیطور که مشاهده همان

 ، در ابتدا اثر منفی و سسس اثر مثبت دارد.هابدهیو بر متغير حجم کل  بر توليد ناخالص داخلی اثر منفی
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 برای سناریوی سوم پژوهش BVARج( نتایج حاصل از برآورد الگوی  01دول )ج

 هابدهیضرایب لگاریتم  ضرایب لگاریتم توليد ناخالص داخلی ضرایب                   متغير وابسته

 1113/1 -1110/1 عرض از مبدأ

 1640/1 8428/1 (-0) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 8411/1 1914/1 (-0) لگاریتم بدهی

 1120/1 1143/1 (-2) لگاریتم توليد ناخالص داخلی

 0243/1 -1119/1 (-2) لگاریتم بدهی

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

حجم کل بدهی در زمان افزایش حجم  به وارده شوك به هابدهیتوليد ناخالص داخلی و حجم کل  العملج( عکس 9نمودار )

 تا دو برابر هابدهی

 

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 

دو برابر، یک شوك در متغير توليد ناخـالص   تا هابدهی حجم سناریوی سوم پژوهش، افزایش در شودمیطور که مشاهده همان

 اثر منفی دارد. هابدهیداخلی، بر توليد ناخالص داخلی و حجم کل 
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 ( خالصه نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در سناریوهای تعریف شده00جدول )

 LogGDP LogDEBT 
1=DEBT 1/1=DEBT 0=DEBT 2=DEBT 1=DEBT 1/1=DEBT 0=DEBT 2=DEBT 

C 1114/1- 1109/1- 1134/1- 1110/1- 1110/1 1110/1 1123/1 1113/1 

(0-)LogGDP 4134/1 8434/1 8420/1 8428/1 1110/1 1148/1 0464/1 1640/1 

(0-)LogDEBT 1914/81 2112/1 0616/1 1914/1 1123/0 4419/1 4638/1 8411/1 

(2-)LogGDP 1943/1 1144/1 1638/1 1143/1 1110/1 1110/1 2114/1 1120/1 

(2-)LogDEBT 4616/09- 1308/1- 1221/1- 1119/1- 1014/1 1046/1 9884/1 0243/1 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

ایـران طـی دوره   بـر بخـش واقعـی اقتصـاد      هـا بـدهی داده شـده اسـت، متغيـر حجـم کـل       نشان 00جدول طور که در همان

با توجه به سناریوهای در نظر گرفتـه شـده، ایـن اثرگـذاری      اهبدهیدارای اثرات مثبت است که با افزایش حجم کل  0341ـ0361

مؤیـد ایـن    نيـز  1دار . نموکندمیی آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت کاهش پيدا اثرگذارو  کندمیمثبت روند کاهشی پيدا 

 .باشدمیروند نزولی 

با دو وقفه، دارای اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است که روند این متغير نيـز بـا توجـه بـه      هابدهیمتغير حجم کل 

بـا  هـا  ی متغير حجم کل بدهیاثرگذار هابدهیدهد با افزایش حجم کل و نشان می سناریوهای در نظر گرفته شده نزولی بوده است

 یابد.دو وقفه به شدت کاهش می

برای کشور ایران به این صورت است که افـزایش حجـم    هابدهیگيری حجم کل کاربه هشدار مالی از طریق به مربو  سازوکار

اثر مثبـت   تواندمیدر ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی، موجب افزایش در گردش مالی شده که  هابدهیکل 

حجـم کـل    کـه  منفـی  تـأثير  بـه  توجـه  با، هابدهییج، اثر گذرا و مثبت حجم کل بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، سسس به تدر

 دارد.  اقتصادی رشد با منفی رابطهکه در نتيجه  شودمیاز بين رفته و منفی  است، گذاشته داخلی ناخالص گذاریسرمایه برها بدهی

ی ایـن متغيـر بـر    اثرگذار، هابدهیبا افزایش حجم کل  ،است نيز نشان داده شده  6و  1نمودارهای طور که در انهمچنين هم

که بيانگر این امر است که بخش واقعی اقتصاد ایـران نيـز متـأثر از تغييـر در      کندمیبخش واقعی اقتصاد ایران به شدت تغيير پيدا 

وقـوع بحـران مـالی     اردهندههشـد  سازوکاربه عنوان یک و  تواندمی هابدهیو در نتيجه متغير حجم کل  باشدمی هابدهیحجم کل 

 برای کشور ایران استفاده شود.
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 با یک وقفه در سناریوهای تعریف شده در پژوهش هابدهی( روند تغيير در لگاریتم ضریب متغير حجم کل 1نمودار )

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 با دو وقفه در سناریوهای تعریف شده در پژوهش هابدهی( روند تغيير در لگاریتم ضریب متغير حجم کل 6نمودار )

 

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

  ها و تحلیل نتايج. آزمون فرضیه3

 ها. آزمون فرضیه3-2

و نتایج مرتبط با هر فرضيه بيان گردیـده   هایافتهترین ی پژوهش آورده شده است و سسس مهمهادر این قسمت ابتدا آزمون فرضيه

 است.
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 بر بخش واقعي اقتصاد ايران دارای اثرات پوياست. هابدهيفرضیه اول: حجم کل 

م توليـد  با یک وقفـه، دارای اثـر مثبـت بـر لگـاریت      هابدهیگردد که متغير لگاریتم حجم کل مشخص می 4توجه به نتایج جدول  با

در یک دوره، منجر به افزایش توليد ناخالص داخلـی واقعـی    هابدهیدهد افزایش حجم کل ناخالص داخلی واقعی بوده که نشان می

گـردد کـه منجـر بـه     ش یافته و عالمت آن نيـز معکـو  مـی   گردد، اما اثر این متغير در دوره بعدی به شدت کاهدر همان دوره می

قعی بـا یـک و دو وقفـه، اثـر     کاهش در توليد ناخالص داخلی واقعی خواهد شد. عالوه بر این، متغير لگاریتم توليد ناخالص داخلی وا

که افزایش توليد ناخـالص داخلـی واقعـی منجـر بـه       باشدمیگذاشته که بيانگر این امر  هابدهینسبتاً یکسان و مثبتی بر حجم کل 

رد تأیيـد  که فرضيه اول پـژوهش مـو   شودشده مشخص میدر نهایت با توجه به مطالب بيان گردد.می هابدهیافزایش در حجم کل 

 گيرد.میقرار 

 وقوع بحران مالي برای اقتصاد ايران مطرح است. هشداردهنده سازوکار، به عنوان يک هابدهيفرضیه دوم: حجم کل 

طـی دوره  بـا یـک وقفـه بـر بخـش واقعـی اقتصـاد ایـران          هـا بـدهی نشان داده شد، متغير حجـم کـل    00طور که در جدول همان

در حالی که  ،ندکمی، این اثرگذاری مثبت روند کاهشی پيدا هابدهیدارای اثرات مثبت است. اما با افزایش حجم کل  0341ـ0361

توجـه بـه    که روند این متغيـر نيـز بـا    دنباشمیبا دو وقفه، دارای اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد ایران  هابدهیمتغير حجم کل 

بـا دو   هـا بـدهی ی متغير حجم کل اثرگذار هابدهیدهد با افزایش حجم کل یی است که نشان مشده نزولسناریوهای در نظر گرفته

تا حدود صفر کاهش یابد، حجم کـل   هابدهیحجم کل یابد. نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مورد نظر )وقفه به شدت کاهش می

که بخش واقعی اقتصاد ایران نيز بـه شـدت متـأثر از     باشدمی ( بيانگر این امردو برابر گردد هابدهینصف گردد و حجم کل  هابدهی

وقـوع   هشـداردهنده  سـازوکار بـه عنـوان یـک     توانـد می هابدهیبوده است و در نتيجه متغير حجم کل  هابدهیتغيير در حجم کل 

 رد.گيوم پژوهش نيز مورد تأیيد قرار میبحران مالی برای کشور ایران استفاده شود و در نتيجه فرضيه د

 تحلیل کلي نتايج .3-1

 اثرگـذار  0341ــ 0361اقتصاد ایران طـی دوره   واقعی بر بخش هابدهیحجم کل  در تغييرات پژوهش نشان داد که اصلی یهایافته

دهد که طـی  ( مطابقت دارد. الینا نشان می0449( و کينگ )0480(، فریدمن )2100ی الینا )هایافتهگيری با بوده است. این نتيجه

بـوده اسـت.    اثرگـذار بر بخش واقعی اقتصاد کشور ایـاالت متحـده آمریکـا     هابدهیتغييرات در حجم کل  2101ـ 0414دوره زمانی

و بخـش واقعـی اقتصـاد ایـاالت      هابدهییک رابطه پایدار بين حجم کل  0481ـ   0496هایدهد که طی سالفریدمن نيز نشان می

و توليـد ناخـالص    هابدهی، بين حجم کل 0441دهد که در دهه ان میکينگ نيز نش این کا وجود داشته است. عالوه برمتحده آمری

 داخلی واقعی در کشور ایاالت متحده آمریکا رابطه وجود داشته است.

، بـه  اسـت بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعـه اثرگـذار    هابدهیدهد که حجم کل ی پژوهش نشان میهایافته

اثـر مثبـت بـر     توانـد میدر ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار موجب افزایش در گردش مالی شده که  هابدهیزایش حجم کل طوری که اف

ی بر بخش واقعی اقتصـاد بـر   و اثرات منف کندمیی این متغير تغيير پيدا اثرگذاربخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند 

 داشـته  واقعی داخلی ناخالص توليد بر و گذرا مثبت در دوره اول، اثر هابدهیکل  حجم در مثبت شوك گذارد. بنابراین یکجای می

(، مؤیـد ایـن   2100( و الینـا ) 2103یابـد. نتـایج مطالعـه متيـو )    به شدت کاهش می هابدهیکه این اثر مثبت با افزایش حجم کل 
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از طریق افزایش در عرضـه نقـدینگی سـبب افـزایش در      هادهیبدهد که افزایش حجم کل . متيو نشان میباشدمیاثرگذاری مثبت 

 مثبـت  شوك که یک کندمیو اثرات مثبتی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. عالوه بر این الینا نيز بيان  شودمیرشد اقتصادی 

ی مطالعـه حاضـر   هـا یافتـه یـد  دارد که مؤ واقعی داخلی ناخالص توليد رشد نرخ بر و گذرا مثبت ، اثرهابدهیحجم کل  رشد نرخ در

بـر   هـا بـدهی بر بخش واقعی اقتصاد ایران از بين رفته و اثر حجم کل  هابدهیسسس به تدریج، اثر گذرا و مثبت حجم کل . باشدمی

. کنـد مـی به شـدت کـاهش پيـدا     هابدهیکه این اثر منفی هم گذارا بوده و با افزایش حجم کل  شودمیبخش واقعی اقتصاد منفی 

خـود بيـان    تحقيـق . طهرانچيـان در  باشـد مـی ی این پژوهش هایافته( نيز مؤید 0449( و کينگ )0346طهرانچيان ) تحقيقنتایج 

 گذاشته آنان داخلی ناخالص گذاریسرمایه بر که منفی تأثير به توجه با توسعه، حال در کشورهای در هابدهیکه حجم کل  کندمی

دهـد  انداز احتياطی تمرکز کرده است. وی نشان مـی های توزیعی و پسبر شوك دارد. کينگ نيز یاقتصاد رشد با منفی رابطه است،

ی هـا بـدهی  اند، شدیدتر بوده است. بدین ترتيبداشته ی خصوصیهابدهیکه رکود اقتصادی در کشورهایی که افزایش بيشتری در 

بـر بخـش    هـا بـدهی بنابراین افزایش حجـم کـل   د. نداشته باشگذشته ممکن است همبستگی منفی با توليد ناخالص داخلی واقعی 

دهد کـه  ی پژوهش نشان میهایافتهبوده است و نحوه اثرگذاری این متغير هم توضيح داده شد. اما سایر  اثرگذارواقعی اقتصاد ایران 

( بـوده و  2100،يقـات قبلـی )الینـا   تحق دارد که مؤید نتایج وجود هابدهیحجم کل  بر اقتصادی واقعی هایفعاليت از بازخورد کمی

 .کندمیها را تقویت آن

اثر پایداری بر بخش واقعی اقتصـاد نـدارد. افـزایش در     هابدهیگردد که متغير حجم کل ا توجه به نتایج برآوردی مشخص میب

ی کاهشی اسـت و  اثرگذارین اثر مثبتی بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد ولی روند ا تواندمیمدت در دوره کوتاه هابدهیحجم کل 

توان از آن به عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجـاد شـوك مثبـت دائـم بـر بخـش       و نمی کندمیکاهش پيدا  هابدهیبا افزایش بيشتر 

مدت از آن استفاده نمود. ولی با توجه به ناپایدار بودن اثرات آن بـر  توان به عنوان ابزاری کوتاهی اقتصاد استفاده نمود و تنها میواقع

 بينـی پـيش زیرا با توجه به ناپایدار بودن و غير قابـل   این متغير باید نظارت کافی صورت گيرد،بخش واقعی اقتصاد، بر روند افزایش 

واقب ناشی از تغيير در حجم این متغير، در صـورت  بر بخش واقعی اقتصاد ایران و اثرات و ع هابدهیبودن نحوه اثرگذاری حجم کل 

 رسـد مـی  نظـر  به ها،دارایی قيمت در زیادی افزایش اعتبارات به همراه سریع و مداوم ، رشدهابدهیعدم نظارت و مدیریت بر حجم 

 دوره باشد. ی مالی در یکهابحرانو وقع  مالی ثباتیوقوع بی احتمال افزایش دهندهنشان

 هـا بدهیو حجم کل  اعتبارات نسبت شاخص دو کنند نوسانات( که بيان می0384خواه )قيق شجری و محبیتحبا توجه به 

 توسـط  کنترلـی  یهـا سياسـت  اجـرای  و گيـری تصـميم  برای هاشاخص ترینمناسب واقعی، بهره نرخ و داخلی ناخالص توليد به

 جملـه  از توليـد ناخـالص داخلـی،    بـه  هـا بـدهی حجـم کـل    نسبت کندمی( که بيان 0382است و همچنين نادری ) دولتمردان

 شناسـایی  را مـالی  بحران از عالئمی توانمی آنها بر نظارت با که مالی هستند بحران هشداردهندهپيشين  هایشاخص ترینمهم

وقوع بحران مـالی بـرای کشـور     هشداردهنده سازوکاربه عنوان  هابدهیدر قسمت دوم از این پژوهش به ارزیابی حجم کل  کرد.

 پرداخته شد.  نظرایران طی دوره مورد 

وقوع بحران مالی برای کشـور ایـران    هشداردهنده سازوکاربه عنوان یک  تواندمی هابدهیکه حجم کل  نشان داد 00جدول نتایج 

ی آن بر بخش واقعی اقتصاد بـه شـدت تغييـر کـرده اسـت. در      اثرگذار، هابدهیبه طوری که با تغيير در حجم کل  ،در نظر گرفته شود

مقدار خود رسيده و در سناریوی سـوم   ی به حداکثراثرگذارتا نزدیکی صفر کاهش یافته است، این  هابدهیسناریوی اول که حجم کل 
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بـر   هـا بـدهی ی متغير حجم کل اراثرگذی به حداقل خود کاهش یافته است. البته نحوه اثرگذاردو برابر شده این  هابدهیکه حجم کل 

 .باشدمیی آن بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذارناپایداری  دهندهکه نشان باشدمیهای زمانی متفاوت بخش واقعی اقتصاد در دوره

برای کشور ایران به این صورت است که افـزایش حجـم    هابدهیگيری حجم کل کارمربو  به هشدار مالی از طریق به سازوکار

اثر مثبـت   تواندمیدر ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی، موجب افزایش در گردش مالی شده که  هاهیبدکل 

حجـم کـل    کـه  منفـی  تـأثير  بـه  توجـه  با، هابدهیبر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، سسس به تدریج، اثر گذرا و مثبت حجم کل 

 دارد. اقتصادی رشد با منفی رابطهکه در نتيجه  شودمیاز بين رفته و منفی  است، گذاشته داخلی ناخالص گذاریسرمایه بر اهبدهی

 پیشنهادهای اجرايي .3-9

ی هـا بـدهی دار است و بر بخش واقعی اقتصاد امری دنبالهو اثرگذاری آن  هابدهیبا توجه به اینکه موضوع حجم کل  

در یـک دوره،   هـا بـدهی همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل گذشته ممکن است با توليد ناخالص داخلی جاری 

در یک دوره سـخن گفـت،    هابدهیتوان در مورد اثرات حجم کل و با قطعيت نمی باشدمیتنها مختص همان دوره ن

 هـای مثبـت  اقعی اقتصاد، به منظور ایجاد شوكبا توجه به ناپایدار بودن اثرات این متغير بر بخش و شودپيشنهاد می

 در جهت افزایش توليد از سایر ابزارهای پولی و مالی استفاده نمود.

 هـا شـاخص  تـرین از مناسـب  داخلـی،  ناخالص توليد به هابدهیو حجم کل  اعتبارات نسبت شاخص با توجه به اینکه 

ی ایـن پـژوهش نيـز مؤیـد     هـا یافتـه اسـت و   دولتمـردان  توسـط  کنترلـی  یهـا سياست اجرای و گيریتصميم برای

، باشـد مـی وقع بحران مالی برای کشـور ایـران    هشداردهنده سازوکارجهت یک  کارگيری این شاخصبودن بهمناسب

لص داخلی، برای کشور ایـران محاسـبه گردیـده و    ابه توليد ناخ هابدهیگردد که نسبت بهينه حجم کل یپيشنهاد م

ـ   نظارت کافی صورت گيرد تا این نسبت از مقدار بهينه آن در الگوی گيری ایـن روش  کـار همربوطه تجاوز ننماید. بـا ب

 به تأخير خواهد افتاد. هابحرانی مالی مربو  به بدهی کاهش یافته و وقوع هابحرانامکان وقوع 

 پیشنهادها برای مطالعات آتي .3-4

 SBVARبر بخش واقعی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی  هابدهیبررسی اثرات پویای حجم کل  

 ویشـارت  پيشـين  طبيعـی، تـابع   توأمـان  پيشـين  با استفاده از سایر توابع پيشين ماننـد تـابع   BVARبرآورد الگوی  

 SSVS-full پيشين تابع، SSVS-Wishartتابع پيشين مستقل، 

ی بخـش بـانکی،   هابدهیی بخش خارجی، هابدهیمانند  هابدهیدهنده حجم کل بررسی ارتبا  بين اجزای تشکيل 

 بخش واقعی اقتصاد ایران به تفکيکدولتی با ی بخش غيرهابدهیبخش دولتی و یا ی هابدهی

گردد به بررسی اثرات این سـه متغيـر بـر هـم و     دهی و اعتبار، پيشنهاد میبا توجه به وجود رابطه نزدیک بين پول، ب 

 همچنين بر بخش واقعی اقتصاد پرداخته شود.
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 منابع و مآخذ

 فارسي ـ

. گـزارش  بررسـی دالیـل بـروز بحـران مـالی کنـونی در ایـاالت متحـده آمریکـا         (. 0384بخشی دستجردی، رسول. ) 

 و اقتصاد دانشگاه اصفهان نشده، دانشکده علوم اداریمنتشر

و تـأثير آن بـر اقتصـاد ایـران. پژوهشـکده تحقيقـات        2118ماهيت و علل بحران مـالی  (. 0384درخشان، مسعود. ) 

 4، پژوهشنامه شماره استراتژیک، گروه پژوهشی اقتصاد

تحليـل راهکارهـای جلـوگيری از هجـوم بـانکی.      (. 0384و ولی، بایـان. )  داللی اصفهانی، رحيم، واعظ برزانی، محمد 

 0 ، شدوفصلنامه معرفت اقتصادی

دهـی  ها با استفاده از روش عالمـت بحران بانکی و ترازپرداخت بينیپيش(. 0384خواه، بيتا. )شجری، پرستو و محبی 

KLR )9، ش فصلنامه پول و اقتصاد. )مطالعه موردی ایران 
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 ابزارهای مالی، عملکرد مالی

 حسين ميسمی MBRI9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
ربا، بهره، سود، سرمایه، 

 اسالمیبانکداری و مالی 

 وهاب قلي  MBRI9104 تورق چيست؟

تورق، ابزار مالی، تجهيز و 

فقه تخصيص منابع بانکی، 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 ليال محرابی MENA MBRI9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

بانکداری اسالمی، کشورهای 

، عملکرد، MENAمنطقه 

 تأمين مالی اسالمی

 ایلناز ابراهيمی MBRI9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه
حوزه یورو، بحران یورو، دالیل 

 بحران، آینده حوزه یورو
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