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دهیچک
هـا هسـتند کـه    هـا، سـپرده  دهی مؤثر است. از جمله منابع بانـک پولی با تأثیر بر منابع بانک، بر قدرت وامسیاست 

هـا بـه   هاي جزئی بانکی و دیگر منابع مالی وجود ندارد. بنابراین مدیریت نقدینگی بانکجانشین کاملی بین سپرده
نقـدینگی داراي اهمیـت اسـت. در ایـن مقالـه بـا       گذار بر مقاومت بانک در شرایط بحرانعنوان یکی از عوامل اثر

هـا در شـرایط بحرانـی، سـعی     ها و نیـز مقاومـت بانـک   دهی بانکتوجه به اهمیت اثر سیاست پولی بر قدرت وام
اثـر سیاسـت پـولی بـر     ،1390- 1385هـاي کشـور، در دوره   شود با استفاده از آمار ترازنامه و سود و زیان بانکمی

ها بررسی شود و از سه شاخص نسـبت دارایـی نقـد    ا با در نظر گرفتن میزان مقاومت بانکهدهی بانکقدرت وام
گـذاري بـه سـپرده فـرار بـه عنـوان       به کل سپرده، نسبت دارایی نقد بـه سـپرده فـرار و نسـبت سـپرده سـرمایه      

تفکیـک  خطی در این سـه متغیـر، سـه مـدل بـه      هاي مقاومت بانک استفاده گردد و با توجه به وجود همشاخص
هـایی کـه داراي مقاومـت بـاال در     ها برآورد و مدل مناسب انتخاب شود. به همین منظور فرضیه در بانکشاخص

گیرد.دهی آنها دارد مورد آزمون قرار میشرایط بحرانی هستند، اعمال سیاست پولی رابطه مثبتی با قدرت وام

هاسیاست پولی، اعتبارات اعطایی، مقاومت بانک:هادواژهیکل
JEL:C23, E51, G21ي بندطبقه

.ا.ا.پولی و بانکی، بانک مرکزي جپژوهشگر، گروه بانکداري، پژوهشکده. 1
hossienamiri@gmail.comه مسئول)، نویسند(ریزي و مطالعات اقتصادي سیناکارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده برنامه. 2
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مقدمهـ1
ها بـر کسـی پوشـیده نیسـت. در کشـورهایی      دهی بانکامروزه اهمیت اثر سیاست پولی بر قدرت وام

نظیر کشور ایران که با نقص در بازار سرمایه مواجه هستند، سیسـتم بـانکی نقـش بسـیار مهمـی در      
هاي موجـود در بـازار   عدم تقارن اطالعات و سایر محدودیتها اغلب با ها دارند. بانکتأمین مالی بنگاه

هـا را در  ها کاهش یابد، ایـن موضـوع بنگـاه   اعتبارات مواجه هستند. اگر عرضه اعتبارات بانکی به بنگاه
شـود. در ایـن   سازد و در نتیجه در تولید ملـی اخـتالل ایجـاد مـی    تأمین مالی تولید دچار مشکل می

هاي بـزرگ  ه دلیل ضعف در تأمین مالی از طریق منابع داخلی بیش از بنگاههاي کوچک بفرایند بنگاه
شوند. از عوامل اثرگذار بر عرضه اعتبارات بـانکی، سیاسـت پـولی    از کمبود عرضه اعتبارات متضرر می

بانک مرکزي است که یکی از ابزارهاي اعمال سیاست پولی تغییر در نرخ رشد عرضه پول اسـت. بایـد   
هـا داراي نتـایج   ر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات بـا توجـه بـه سـاختار متفـاوت بانـک      توجه کرد، اث

متفاوتی است. این موضوع از چند بعد قابل بررسی است. ازعوامل مؤثر بر دستیابی به نتـایج متفـاوت   
یی ها، تفـاوت در توانـا  ها، وجود اندازه متفاوت بانکدهی بانکدر بررسی اثر سیاست پولی بر قدرت وام

آنها در تأمین مالی اعتبارات نظیر موفقیت آنها در جـذب سـپرده، دسترسـی آنهـا بـه دارایـی نقـد و        
.موفقیت آنها در مدیریت نقدینگی است

با توجه به وابستگی سیستم بانکی به تأمین مـالی اعتبـارات از طریـق جـذب سـپرده و فقـدان       
ست پولی که باعث کاهش نـرخ بهـره سـپرده    ابزارهاي مالی متنوع در سیستم بانکی ایران، اعمال سیا

هـاي اخیـر شـاهد    ها نخواهد داشت. همان طور کـه در سـال  اي جز خروج سپرده از بانکشود، نتیجه
ها روند کاهشی داشـته اسـت. در ایـن    ایم، با رونق بازار ارز، سکه و طال و مسکن، نرخ رشد سپردهبوده

نداشته باشد، به طوري که قادر بـه جبـران خـروج سـپرده     فرآیند اگر بانکی به اندازه کافی دارایی نقد
دهـی آن بانـک کـاهش خواهـد یافـت. از معیارهـایی کـه میـزان         توسط دارایی نقد نباشد، قدرت وام

دهـد  ها نشـان مـی  مقاومت بانک در مقابل مواجه شدن با ریسک نقدینگی را در شرایط خروج سپرده
رایی نقد به کل سپرده و نسبت سپرده سرمایه گـذ اري بـه   نسبت دارایی نقد به سپرده فرار، نسبت دا

سپرده فرار است. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است اثر سیاست پولی بـا توجـه بـه میـزان     
شـود. در ادامـه در بخـش دوم مبـانی تئوریـک اثـر       ها بررسی دهی بانکها بر قدرت واممقاومت بانک

هـاي  شود. مطالعات تجربـی در بخـش سـوم و تحلیـل داده    ن میسیاست پولی بر عرضه اعتبارات بیا
شود. سپس در بخـش پـنجم مـدل    مورد استفاده در مدل مورد نظر مقاله در بخش چهارم بررسی می

شود.بندي ارائه میمورد نظر مقاله بیان شده و در پایان نیز جمع



29 هاتوسط بانکدیبخش تولیمالنیبر قدرت تأمیپولاستیاثر س

مبانی تئوریکـ 2
وجود دارد. یک دیدگاه مربوط به هابانکدهی دو دیدگاه در مورد اثر سیاست پولی بر قدرت وام

هـاي  کند با افزایش نرخ ذخیـره قـانونی و کـاهش سـپرده    ) است که بیان می1958مودیگلیانی(
یی کـه نتواننـد از سـایر منـابع بـه عنـوان       هـا بانـک شـود.  بانک، بانک با کمبود منابع مواجه می

د. دیـدگاه دیگـر مربـوط    نشو، با کاهش عرضه وام مواجه میکنندین براي سپرده استفاده جایگز
یی کـه  هـا بانـک کنند که ضمن تأیید نظر مودیگلیانی بیان میاست) 1992به برنانکه و بالیندر(

توانند منابع را جایگزین سـپرده  داراي نقدینگی باال هستند به هنگام اعمال شوك پولی بهتر می
.کنندو سطح عرضه اعتبارات را در سطح قبلی خود حفظ نمایند

. دیـدگاه  1)2004هر دو دیدگاه بر پایه دیدگاه اعتباري بنا نهـاده شـده اسـت (میشـکین،     
اعتباري از چند جنبه قابل بررسی است. در واقع سیاست پولی از دو طریق بر عرضه اعتبـارات و  

هاي بانکی و اثر بر ترازنامه بانـک. اثـر بـر    بر سپردهدر نتیجه بر تولید اثرگذار است: از طریق اثر 
هایی نظیر قیمت سهام و اثر بر قیمت کل قابل ترازنامه بانک نیز از دو جنبه: اثر بر قیمت دارایی

شود.بررسی است، در ادامه این دیدگاه به طور مشروح بیان می
ن نکتـه توجـه نمـود کـه     هاي بانکی باید به ایـ در کانال اثرگذاري سیاست پولی بر سپرده

اي در سیستم مالی هستند. زیرا به خوبی قادر به حل مشکالت مربـوط  ها داراي نقش ویژهبانک
گیرنـدگان  هـا، وام به اطالعات نامتقارن در بازارهاي اعتباري هستند. به دلیل نقـش ویـژه بانـک   

شته باشند. تـا زمـانی کـه    توانند به بازار اعتبارات دسترسی داها نمیواقعی به جز از طریق بانک
هاي کوچک با سایر منـابع وجـوه موجـود نباشـد، کانـال      هاي بانکجایگزین کاملی براي سپرده

کند: سیاسـت پـولی انبسـاطی کـه باعـث      دهی بانکی در انتقال پولی به این صورت عمل میوام
س را افـزایش  دهی بـانکی در دسـتر  شود، مقدار وامهاي بانکی میافزایش ذخیره بانکی و سپرده

گـذاري (و احتمـاالً مصـرفی) از    گیرنـدگان بـراي تـأمین سـرمایه    دهد. چـون بسـیاري از وام  می
کنند. به عبارت دیگر تأثیر سیاست پولی به صورت زیر است:اعتبارات استفاده می

 YIوام هاي بانکیي بانکی هاسپردهM

ي بـر  تـر بـزرگ در دیدگاه اعتباري این است که سیاسـت پـولی داراي اثـر    یک نکته مهم
ي بـانکی وابسـتگی بیشـتري    هـا وامتر است که به ي کوچکهابنگاهمخارج صورت گرفته توسط 

1. (Mishkin, 2004) استفاده شده است ) 1391(همچنین از رساله قریشی 
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توانند مستقیماً از طریق بازارهاي سـهام و اوراق قرضـه   ي بزرگ که میهابنگاهدارند و اثر آن بر 
) به بازار اعتباري دسترسی داشته باشند، کمتر است.هابانکط (نه فق

گـذاري سیاسـت   گذار است. اثربر اعطاي اعتبارات اثراي نیز سیاست پولی از کانال ترازنامه
هرچـه ارزش  اي بر مبناي وجود مشکل انتخاب معکوس بنـا شـده اسـت.   پولی از کانال ترازنامه

دهـی وامدر 2و مخاطرات اخالقـی 1مشکالت انتخاب معکوستر باشد، خالص بنگاه تجاري پایین
دهندگان بـه  به این معنا است که قرضترپایینشدیدتر خواهد بود. ارزش خالص هابنگاهبه این 

هـاي بـالقوه ناشـی از انتخـاب     ي خود بوده و لذا زیـان هاوامداراي وثایق کمتري براي مؤثرطور 
ا افزایش هش در ارزش خالص که مشکل انتخاب معکوس رمعکوس باالتر است. بنابراین، یک کا

. همچنـین کـاهش   شـود مـی هـا  گذاريدر تأمین مالی سرمایهدهیدهد، منجر به کاهش واممی
هابنگاهانجامد؛ زیرا صاحبان ارزش خالص به افزایش مشکالت ناشی از مخاطرات اخالقی نیز می

تند و این امر به آنها انگیزه بیشـتري بـراي   هاي بنگاه خود هسداراي سهم کوچکتري در دارایی
هـاي  . از آنجـا کـه پـذیرش پـروژه    دهـد مـی آمیـز  ي مخاطرهگذارسرمایههاي مشارکت در پروژه

را با مشکل مواجه کنـد، بیشـتر   هاوامي با مخاطره بیشتر احتمال اینکه بازپرداخت گذارسرمایه
و لـذا مخـارج   دهـی وامهـش  یک کاهش در ارزش خـا لـص تجـاري منجـر بـه کـا      ،می نماید

.شودمیي گذارسرمایه
کند. سیاست پـولی انبسـاطی   را به طرق گوناگون متأثر میهابنگاهسیاست پولی، ترازنامه 

در کنـار سـایر   ،شـود ) مـی sP(یا اوراق قرضهافزایش قیمت سهامکاهش نرخ بهره وکه باعث
را افزایش داده و لذا بـا کـاهش   هابنگاهعواملی که قبالً به تشریح آن پرداخته شد، ارزش خالص 

ي بـاالتر و  گـذار سـرمایه مشکالت مربوط به انتخاب معکـوس و مخـاطرات اخالقـی بـه مخـارج      
انجامد.) باالتر میYتقاضاي کل (

به صورت زیر نشان داد:توانیماي را کانال ترازنامهاز مکانیسم انتقال پول
 sPrM

مشکالت نا شی از انتخاب معکوس و مخاطرات اخالقی
 YIدهیوام

یک مشخصه ویژه این کانال این است که این نرخ بهره اسمی است که جریان نقدي بنگاه 
ي تأثیرگذار اسـت و نـه   گذارسرمایه. لذا این کانال نرخ بهره حقیقی است که بر کندمیرا متأثر 

1. Mral hazard
2. Adverse selection
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مدت (و نه دیون بلندمدت) است که اثـر زیـادي بـر جریـان     نرخ بهره اسمی. به عالوه نرخ کوتاه
دارد.هابنگاهنقدي خانوارها و 

ست پولی بر سطح اي از طریق اثرات سیاهاي مربوط به کانال ترازنامهیکی دیگر از مکانیزم
. از آنجـا کـه در کشـورهاي صـنعتی، بـه صـورت قـراردادي        کنـد مـی عمـل  هـا قیمـت عمومی 
بینـی نشـده در سـطح    مبناي اسمی ثابـت هسـتند، یـک افـزایش پـیش     رهاي بدهی بپرداخت

هـا  (باعـث کـاهش بـار بـدهی    دهـد  مـی را کـاهش  هـا بنگـاه ارزش حقیقی بودن دیون هاقیمت
. بنابراین سیاست پولی با افزایش دهدمیهاي بنگاه را کاهش نیقی دارایی)، اما ارزش حقشودمی

همـان طـور  ، باعث افزایش ارزش خالص حقیقی شده که این امر نیز هاقیمتغیرمنتظره سطح 
ه انتخاب معکوس و مخاطرات اخالقی،که در زیر نشان داده شده است با کاهش مسائل مربوط ب

:شودمیي و تولید کل ارگذسرمایهباعث افزایش مخارج 

 هاقیمتافزایش غیرمنتظره سطح PM

گیريوامارزش وثایق
 YIدهیواممشکالت ناشی از مخاطرات اخالقی و انتخاب معکوس

هـاي بـانکی،   شود با استفاده از تئوري اثر سیاست پـولی بـر سـپرده   در این مقاله سعی می
شـاخص مقاومـت بانـک در    در نظـر گـرفتن  سیاست پـولی بـا   اثر که در آن شودمدلی طراحی 

هاست) بر وط به کاهش سپردهشرایط بحران نقدینگی (شرایط بحران نقدینگی در این مقاله مرب
شود.گیرد، بررسی قدرت تأمین مالی تولید که توسط اعطاي اعتبارات صورت می

مطالعات تجربیـ 3
تواننـد منـابع   یی که اندازه دارایی بزرگ دارند، به راحتی میهابانک1)2012(آهتیکاز دیدگاه 

ي کوچـک کمتـر تحـت تـأثیر     هـا بانـک و بنابراین در مقایسـه بـا   کنندغیر سپرده را نیز جذب 
هـاي نقـد بـه    گیرند. نسبت نقدینگی در این مقاله به صورت نسبت داراییسیاست پولی قرار می

یی کـه در جـذب منـابع غیرسـپرده مشـکل دارنـد سـعی        هابانککل سپرده تعریف شده است. 
خـود ضـعیف   یی که در مـدیریت نقـدینگی  هابانککنند دارایی نقد بیشتري نگهداري کنند. می

هاي پولی نیـز اعتبـارات اعطـایی آنهـا بیشـتر تحـت تـأثیر قـرار         کنند، با اعمال شوكعمل می

1. Ahtik (2012)
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هاي پولی را جـذب  توانند آثار منفی شوكیی که سرمایه باال دارند، نیز بهتر میهابانکگیرد. می
نیز تحـت  شان از محل جذب سپرده کمتر باشد، کمتریی که تأمین مالی اعتباراتهابانک. کنند

کنند.  هاي پولی را جذب میها، شوكگیرند. در واقع سپردهتأثیر سیاست پولی قرار می
درمقاله خود اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات را با توجـه بـه   1)2011(الیور و همکاران

انـد. از بررسـی کـرده  هـا بانـک در شرایط بحرانی، اندازه بانک و مالکیـت  هابانکمیزان مقاومت 
استفاده شده است. نتایج شاخص نسبت نقدینگی به کل سپرده به عنوان شاخص مقاومت بانک

ي نیز در مقایسه با سایر تربزرگداراي نسبت نقدینگی تربزرگي هابانکحاکی از این است که 
افـزایش  هـا بانـک هستند و با اعمال سیاست پولی انقباضـی عرضـه وام بیشـتر از سـایر     هابانک
یی کـه داراي سـرمایه بیشـتري هسـتند از نظـر عرضـه وام بـا        هـا بانـک . از طرف دیگـر  یابدمی

.اندمواجههابانکمحدودیت کمتري در مقایسه با سایر 
اثر سیاست پولی را بر عرضـه اعتبـارات کشـور چـین     ايمقالهدر2)2010(گانیجی و یان

ن است که اثر منفی سیاست پولی انقباضی بر عرضـه  آهاي مقاله حاکی از یافته.اندهبررسی کرد
(نسبت دارایی نقد به کـل  یی که داراي نقدینگی بیشتريهابانکي بزرگ و هابانکاعتبارات در 

تر است. در واقع دارایی نقد به کل سپرده بـه عنـوان شـاخص مقاومـت     هستند، ضعیفسپرده)
دیگر نتایج حاصل از بررسـی اثـر سیاسـت    بانک در این مقاله در نظر گرفته شده است. از طرف 

یی هابانکي مختلف حاکی از این است که هابانکپولی بر عرضه اعتبارات با توجه به سودآوري 
هاي سودآوري در وضعیت بهتري قرار دارند، هزینه کمتري در مقابـل اعمـال   که از نظر شاخص

سیاسـت پـولی انقباضـی باعـث     شوند. به این دلیل که اعمال سیاست پولی انقباضی متحمل می
یی که سـودآوري کمتـري دارنـد، بـا     هابانکشود، بنابراین میکاهش جذب سپرده توسط بانک

شوند.هزینه بیشتري براي تأمین منابع مورد نیاز براي اعطاي اعتبارات مواجه می
در مقاله خـود اثـر سیاسـت پـولی را بـر اعطـاي اعتبـارات        3)2009ماتاسک و سارانتیس(

اند. در این مقاله تأکید شده است، اثر سیاسـت پـولی بـر عرضـه     رهاي اروپایی بررسی کردهکشو
اعتبارات بسته به اندازه بانک، سرمایه بانک، نقدینگی بانک و ساختار مالکیت آن آثـار متفـاوتی   

ــدازه     ــر ان ــذکور، متغی ــاي م ــان متغیره ــی   ودارد. در می ــر معن ــک اث ــدینگی بان داري در نق
یی که انـدازه  هابانکهاي سیاست پولی دارد. ي متفاوت در مقابل شوكهابانکهايالعملعکس

1. Olivero, Marfa Pia; Li, Yuan & Jeon, Babg Nam (2011)
2. Gunji, Hiroshi; Yuan, Yuan (2010)
3. Matousek, Roman; Nicholas, Sarantis (2009)
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با اعمال سیاست پولی انقباضی عرضـه اعتبـارات آنهـا بـیش از     و نقدینگی بیشتر دارند،تر بزرگ
یی کـه از سـرمایه بـاالتر    هـا بانکیابد. همچنین ي با اندازه کوچک و متوسط افزایش میهابانک

انـد، اثـر منفـی ناشـی از اعمـال سیاسـت پـولی        توانستههابانکبهتر از سایر برخوردار هستند،
ند.کنانقباضی بر عرضه اعتبارات را جذب 

در مقاله خود اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات را با توجه به شـاخص  1)2005سی چی(
شـاخص  کفایت سرمایه، شاخص اندازه بانک و نسبت دارایی نقد بـه سـپرده جـاري بـه عنـوان      

هـاي مقالـه حـاکی از ایـن اسـت کـه       اسـت. یافتـه  مقاومت بانک در کشور آفریقا بررسی کـرده 
ي دارند و از شاخص مقاومت تربزرگاند، اندازه یی که کفایت سرمایه را بهتر رعایت کردههابانک

ـ    بهرههابانکي در مقایسه با سایر تربزرگ ه مند هستند، با اعمال سیاست پـولی انقباضـی کـه ب
صورت کاهش نرخ بهره وام تعریف شده است، عرضه اعتبارات کمتر کاهش یافته است. در واقـع  

انـد از ابزارهـاي   دارند با اعمال سیاست پولی انقباضـی سـعی کـرده   تربزرگیی که اندازه هابانک
ري انـد سـبد اعتبـا   مالی متنوع براي تأمین مالی اعتبارات استفاده کنند و بنابراین بهتر توانسته

ي کوچـک  هـا بانـک . از طرف دیگر هزینه اعمال سیاست پولی انقباضی در کنندخود را مدیریت 
ي بزرگ است.هابانککمتر از 

هـاي  ها و متغیرهاي بانـک ترین شاخص) در مقاله خود با استفاده از مهم1391رضایی و جلیلی(
هـاي پـولی در   ري سیاسـت گـذا تجاري و تخصصی کشور نگرشی دقیق و جدید بر کانال اعتبارات اثـر 

دهد که کانال اعتباردهی بانک در نظام بانکی ایـران بـا در   اند. نتایج نشان میبستر ادوار تجاري داشته
ها مانند اندازه و نقدینگی، ساز و کار انتقال سیاست پولی را فـراهم  هاي بانکنظر گرفتن برخی ویژگی

شود.پولی از طریق نرخ سود بانکی مشاهده میگذاري سیاستکند. هر چند شواهد ضعیفی از اثرمی
گذاري سیاست پـولی را بـر اقتصـاد ایـران     هاي اثر) کانال1389شریفی رنانی و همکاران (

کانـال نـرخ ارز، کانـال    :انـد از هاي مورد بررسی در این مقاله عبارت بـوده اند. کانالبررسی کرده
نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از ایـن  (شاخص قیمت مسکن).اعتباري، کانال قیمت دارایی

مـدت  است که وقتی از نسبت سپرده قانونی به عنوان متغیر سیاستی استفاده شود، هم در میان
ترین کانـال در انتقـال سیاسـت پـولی بـر تولیـد ناخـالص        مؤثرمدت کانال نرخ ارز و هم در بلند

مدت نقش کانال شاخص قیمت مسکن در انتقال تغییرات است. ولی در کوتاهداخلی اسمی بوده
عنوان متغیـر  به بانک مرکزي بههابانکتر بوده است. در مدل دیگري که بدهی مؤثرحجم پولی 

1. Sicheei (2005)
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ترین مـؤثر مدت کانال شاخص قیمت مسـکن  مدت و میانسیاستی استفاده شده است، در کوتاه
اند.ها در انتقال پولی نقش نداشتهیک از کانالبلندمدت هیچرکانال انتقال بوده است، ولی د

1هاتحلیل دادهـ 4

در این بخش سعی بر آن است با توجه به اهمیت اثر عملکرد سیستم بانکی کشور بر متغیرهاي 
هاي مهم کالن کشور نقـش سیسـتم بـانکی در تـأمین مـالی      کالن کشور، با استفاده از شاخص

. شوددر انتقال سیاست پولی بر اقتصاد کشور بررسی ،اقتصاديهاي مختلف بخش
دهـد، از لحـاظ   بخـش مهمـی از عملیـات هـر بانـک را تشـکیل مـی       اعطاي تسهیالت که

ویژه نحـوه توزیـع اعتبـارات بـانکی جـزو      هاي اعتباري و بهسیاستز اهمیت است. ئاقتصادي حا
عبارت سـاده،  به. رودشمار میرشد تولید بهگذاري مولد و هاي پشتیبان سرمایهین گلوگاهترمهم

کـارگیري  گذاري، توسعه ظرفیت جدید، بهبدون تجهیز و تزریق منابع مالی، امکان انجام سرمایه
تبع آن رشد کمی و کیفی تولید وجود نخواهد داشت.  هاي بالاستفاده و بهظرفیت

نـرخ رشـد تسـهیالت اعطـایی     روند نرخ رشد پول و تولید ناخالص داخلی را در مقابـل 1شکل 
رونـد نزولـی و پـس از آن    1387شود نرخ رشد پول تا سال دهد. همان طور که مشاهده مینشان می

روند نزولی داشـته اسـت .نکتـه حـائز اهمیـت      1390تا 1389روند صعودي و از سال 1389تا سال 
کـه همزمـان بـا    وريحرکتی روند نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تسهیالت اعطایی است. بـه طـ  هم

حرکتـی،  کاهش نرخ رشد عرضه پول، نرخ رشد تسهیالت اعطایی نیز کـاهش یافتـه اسـت. ایـن هـم     
کنـد. از سـوي دیگـر    تئوري اعتباري مبنی بر اثرگذاري سیاست پولی بر عرضه اعتبارات حمایت مـی 

مجـدداً از  رونـد صـعودي و  1387روند کاهشـی و از سـال   1386نرخ رشد اعتبارات اعطایی از سال 
روند نزولی خود را تجربه کرده است. دلیـل کـاهش شـدید تسـهیالت اعطـایی در سـال       1389سال 

درصـد در سـال   95به دلیل کاهش شدید تسهیالت اعطایی به بخش سـاختمان و مسـکن از   1387
بوده است. از سوي دیگر روند صـعودي آن نیـز عمـدتاً بـه دلیـل      1387درصد در سال 15به 1386

یش نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی و همچنین ساختمان و مسـکن بـوده   افزا
است. نکته حائز اهمیت این است که روند نرخ رشد اقتصادي با وقفـه یـک سـاله از رونـد نـرخ رشـد       

کند. به عبارت دیگر پس از کاهش روند رشد تسهیالت اعطـایی از سـال   تسهیالت اعطایی تبعیت می
شود با توجـه بـه   بینی میکاهش داشته است. بنابراین پیش1387رخ رشد اقتصادي از سال ، ن1386

)1392(احمدیان . 1
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رغـم  کاهشی بوده است، نرخ رشد اقتصادي علی1389اینکه روند نرخ رشد تسهیالت اعطایی از سال 
، پس از آن روند نزولی داشته باشد.1390روند افزایشی تا سال 

*متغیرهاي کالن و تسهیالت اعطایی (درصد)روند نرخ رشد ) 1(شکل

نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران*

اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات به ساختار منابع بانک نظیر میـزان مقاومـت بانـک در    
اي مهم مقاومت بانـک  هدارد بنابراین در این قسمت شاخصشرایط کمبود نقدینگی نیز بستگی 

هـاي  توان به نسـبت دارایـی  میهابانکهاي مقاومت از جمله شاخصیرد.گحلیل قرار میمورد ت
د. کرهاي نقد به سپرده فرار و نسبت ماندگاري سپرده اشاره نقد به کل سپرده، نسبت دارایی

*در شرایط بحران نقدینگی (درصد)هابانکهاي مقاومت نسبت)1(جدول 

هاي نقددارایینسبت
سپردهبه کل 

هاي نقدنسبت دارایی
به سپرده فرار

نسبت ماندگاري سپرده

138913901389139013891390
9/13خصوصی  2/14 05/137 9/130 4/844 7/760 
1/17خصوصی شده  6/15 1/45 00/45 4/144 9/164 
9/11دولتی  6/15 8/29 6/40 3/137 9/147 
7/12تخصصی 06/13 1/32 8/33 8/117 1/126 
14154549190205کل شبکه بانکی

هاي ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، موسسه عالی بانکداري ایران، با استفاده از داده*محاسبات تحقیق
1390ـ1389
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. دهـد یرا نشـان مـ  ینگیبحـران نقـد  طیهـا در شـرا  مقاومـت بانـک  يهـا نسبت1جدول 
دسـت آمـده   هـا بـه  نقد، اوراق مشارکت و مطالبات از بانکيهایینقد از مجموع دارايهاییدارا

در نکـه یارغـم یشـده علـ  یو خصوصـ یدولتـ يهـا بانکشودیاست. همان طور که مشاهده م
مقـدار  يهسـتند امـا دارا  يشـتر یکل سـپرده ب يدارایتخصصویخصوصيهابا بانکسهیمقا

و یخصوصـ يهـا ابـل بانـک  و در مق1390درصـد در سـال   15یعنیاز متوسط صنعت شتریب
يهاییبودن نسبت دارانییپالیاند. عمده دلمقدار کمتر از متوسط صنعت بودهيدارایتخصص

بـودن نسـبت مطالبـات از    نییپالیبه دلیو تخصصیخصوصيهاها در بانکنقد به کل سپرده
يهـا بانـک گـر یدياست. از سـو گریدیبا دو گروه بانکسهیدر مقايها و موسسات اعتباربانک

نییآن پـا لیـ نقد به سپرده فرار هسـتند. عمـده دل  يهایینسبت دارانیشتریبيدارایخصوص
.باشدیمیبانکيهار گروهیبا ساسهیها در مقاگروه از بانکنیفرار در ايهابودن سپرده

*(درصد)هاي بانکینسبت دارایی نقد به سپرده فرار در گروه)1(شکل

هاي ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، موسسه عالی بانکداري ایران، با استفاده از دادهمحاسبات تحقیق* 
1390ـ1389

دهـد.  هـاي بـانکی را نشـان مـی    نسبت دارایی نقد به سپرده فرار در گروه3و 2هايشکل
هـاي بـانکی داراي   ي خصوصی در مقایسه با سایر گـروه هابانکشود، مشاهده میکه همان طور
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ي خصوصـی در مقایسـه   هابانککه در فصول گذشته بیان شد، همان طوررفتار متمایز هستند. 
گـذاري بیشـتري   مقابـل از سـپرده سـرمایه   هاي بانکی از سـپرده فـرار کمتـر و در   با سایر گروه
شده نیز در مقایسـه بـا   ي خصوصیهابانکدهد نیز نشان می3شکلکه همان طوربرخوردارند.

.برخوردار هستندي تخصصی و دولتی از نسبت نقد به سپرده فرار بیشتريهابانک

*ي خصوصی (درصد)هابانکهاي بانکی بدون نسبت دارایی نقد به سپرده فرار در گروه)2(شکل

هاي ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، موسسه عالی بانکداري ایران، با استفاده از دادهمحاسبات تحقیق* 
1390ـ1389

ي خصوصی بهتـر از متوسـط صـنعت    هابانکشاخص ماندگاري سپرده بیانگر این است که 
بـا کـاهش   1390باشند. اما در سـال  اند و باالترین نسبت ماندگاري سپرده را دارا میظاهر شده

ي در مقابل رشد سپرده گذارسرمایهآن رشد کمتر سپرده اند. عمده دلیلاین نسبت مواجه بوده
درصـدي و در مقابـل   9ي داراي رشد گذارسرمایهفرار این بانک بوده است به طوري که سپرده 

ا بـا  درصدي بوده است. ادامه این روند ممکن است این گروه بانکی ر15سپرده فرار داراي رشد 
یشتر از ي بگذارسرمایهبحران نقدینگی مواجه سازد. در حالی که در سه گروه دیگر رشد سپرده 

رشد سپرده فرار بوده است.
هاي خصوصی است . همـان طـور کـه قـبالً نیـز      بیانگر رفتار متمایز بانک5و 4هاي شکل

ه فـرار را در بـین   گذاري و کمترین سـپرد هاي خصوصی بیشترین سپرده سرمایهبیان شد، بانک
هاي بانکی نیـز از نسـبت مقاومـت    هاي بانکی دارند به همین دلیل در مقایسه با سایر گروهگروه

تري برخوردار هستند.بزرگ
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*هاي بانکی (درصد)نسبت ماندگاري سپرده در گروه)3(شکل

ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، موسسه عالی بانکداري ایران، هاي با استفاده از دادهمحاسبات تحقیق* 
1390ـ1389

*ي خصوصی (درصد)هابانکهاي بانکی بدون نسبت ماندگاري سپرده در گروه)4(شکل

موسسه عالی بانکداري ایران، هاي ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، با استفاده از دادهمحاسبات تحقیق* 
1390ـ1389

رغـم وجـود   دهـد تـا علـی   میزان سرمایه بانک به مثابه شبکه حفاظتی به بانک اجـازه مـی  
ها را داشـته باشـد و بـه عملیـات خـود ادامـه دهـد.        مشکالت اساسی، توانایی بازپرداخت بدهی

هـا بـراي ارائـه وام و    انـک بنابراین هدف از برآورد نسبت کفایت سرمایه، ارزیـابی درجـه آزادي ب  
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اي که در شرایط مختلف اقتصـادي و  هاست، به گونهگذاريتسهیالت و مشارکت در انواع سرمایه
گـذاران حفـظ   ها جلوگیري شده و حقوق سپردههاي مالی از ورشکستگی بانکحتی بروز بحران

هـا نیـز   سـک بانـک  تـرین معیـار ارزیـابی ری   توان مهمشود. بنابراین نسبت کفایت سرمایه را می
هـا از نسـبت سـرمایه کـل بانـک بـه مجمـوع دارایـی هـاي          دانست. میزان کفایت سرمایه بانک

ها به عنـوان  آید که در محاسبه این نسبت معموالً از مجموع داراییآمیز آن به دست میمخاطره
سـرمایه  شود. نسبت کفایت آمیز بانک استفاده میهاي مخاطرهبراي دارایی1یک متغیر جانشین

محاسبه شده است.هاها در این مقاله به صورت نسبت سرمایه به مجموع داراییبانک

*نسبت کفایت سرمایه (درصد))1(جدول 

13891390
3/10خصوصی  2/11 
1/5خصوصی شده 9/5 
1/5دولتی  9/4 
7/8تخصصی 8/8 
77شبکه بانکی

هاي ترازنامه و سود و زیان منتشر شده، موسسه عالی بانکداري ایران، استفاده از دادهبامحاسبات تحقیق* 
1390ـ1389

و در ایـران بـر اسـاس مقـررات بانـک      12این نسبتبایستمی3بال بر اساس استاندارد 
هـاي  شـود بانـک  مشـاهده مـی  2. همان طـور کـه در جـدول    باشد8بایست حداقل مرکزي می

که مقدار کفایت سرمایه در اند. به طوريها داشتهري در قیاس با سایر بانکخصوصی شرایط بهت
هـا  ها از متوسط شبکه بانکی نیز باالتر است. به عبارت دیگر این گروه از بانـک این گروه از بانک

هـاي دولتـی کمتـرین    اند. اما بانـک تر بودههاي احتمالی موفقدر جذب آثار منفی ناشی از زیان
ت سرمایه را دارند که دلیل عمده آن پایین بودن حقوق صاحبان سهام در این گـروه  نسبت کفای

هاي ریسکی است. به عبـارت دیگـر   داراییها در گذاري بانکمیزان سرمایهها و باال بودن از بانک
گذاري بیشتر بانـک  هاي ریسکی وجود ندارد و به دلیل سرمایهسرمایه کافی براي پوشش دارایی

ها در معرض ریسک و مخاطره ناشی از اقالم مختلف هاي ریسکی، بیشتر از سایر بانکدر دارایی
هاي دولتی صعودي بـوده  ها به جز بانکگیرند. روند این نسبت براي همه بانکها قرار میدارایی

1. Proxy
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ها از ریسک سبد هاي دولتی در مقایسه با سایر بانکهمان طور که قبالً نیز بیان شد بانکاست.
اي کمتـري دارنـد هـر دو ایـن     یی بیشتري برخوردار هستند و در مقابل سود خالص حاشیهدارا

شود.  عوامل باعث کاهش کفایت سرمایه می

*گذاري و تولید ناخالص داخلی (درصد)سهم سیستم بانکی از سرمایه)2(جدول 

سهم از تولید ناخالص داخلی گذاري سهم از سرمایه
1389139013891390

4/1سپرده  7/1 9/58 7/67 
5/1اعتبارات اعطایی  8/1 09/61 70/5 

*نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

دهـد ایـن   گذاري رقم باالي یک درصد را نشـان مـی  انداز و اعتبارات به سرمایهنسبت پس
گـذاري دارد.  بسیار مهمی در تأمین مالی سرمایهمسئله بیانگر این است که سیستم بانکی نقش 

درصد 50شود سهم سیستم بانکی از تولید ناخالص داخلی نیز باالي همان طور که مشاهده می
است. به عبارت دیگر سیستم بانکی ایران به دلیل عملکرد ضعیف بازار سرمایه بیشترین نقش را 

رسد با توجه به نقش مهـم  بنابراین به نظر میدر تأمین مالی تولید و بهبود رشد اقتصادي دارد.
ها و حفظ ثبات و سـالمت سیسـتم بـانکی    سیستم بانکی، مدیریت مناسب دارایی و بدهی بانک

داراي اهمیت ویژه و خاص باشد. به عبارت دیگر هر نوع بحران در سیستم بانکی اعـم از بحـران   
گـري خـود را بـه طـور     د نقش واسـطه نقدینگی یا اعتباري باعث خواهد شد سیستم بانکی نتوان

سازد.گذاري و تولید را با مشکل مواجه میمناسب ایفا کند و این امر سرمایه

*جایگاه مطالبات معوق در متغیرهاي کالن (درصد))3(جدول 

سهم از تولید ناخالص داخلی سهم از نقدینگی

1389139013891390

1/15معوقمطالبات  6/15 2/8 8/9 

*نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

حاکی از این است که سهم مطالبات معوق از نقدینگی و تولیـد ناخـالص داخلـی    4جدول 
درصـد از  15، 1390افزایش یافته است. به عبارت دیگر مطالبات معوق در سال 1390در سال 
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توانسـت بـا   کـه مـی  ناخالص داخلی را بلوکه کـرده اسـت در حـالی   درصد از تولید 9نقدینگی و 
دهـی آن، موجبـات رشـد اقتصـادي و رونـق      بازگشت به سیستم بانکی ضمن افزایش قدرت وام

توان به رکود اقتصـادي سـال   اقتصادي را فراهم آورد. از دالیل عمده افزایش مطالبات معوق می
المللی هاي مالی فراوان به فعاالن در عرصه بینزیانالمللی که منجر به هاي بینگذشته و تحریم

هاي دریافتی شده، اشاره کرد.و کاهش توان مالی آنها جهت پرداخت وام

بررسی مدل ـ 5
گاه قادر به توصـیف دقیـق واقعیـت (آن طـور کـه      که یک مدل هیچکردباید به این نکته توجه 

مجبـور نخـواهیم بـود چنـان مـدل      . به عبارت دیگر جهت توصیف دقیق واقعیتنیستهست) 
سـازي و تقلیـل   اي را ارائه کنیم که فاقد کمترین ارزش عملی باشد. به این ترتیب سادهپیچیده

ناپذیر است. در این رابطه اصل قلت متغیرهاي توضـیحی حکـم   سازي اجتنابدر هر برنامه مدل
این امر دال بر ایـن اسـت   نظر گرفته شود. کند که یک مدل تا آنجا که ممکن است ساده درمی

که بایستی براي دریافتن اساس پدیده تحت مطالعه، تنهـا متغیرهـاي کلیـدي و مهـم را طبـق      
.کردهاي نظري و کارهاي انجام یافته در تحلیل وارد چارچوب تئوریک و تحلیل

هـا بـا توجـه بـه     دهی بانـک در این مقاله با توجه به اهمیت اثر سیاست پولی بر قدرت وام
هاي زیر بر اسـاس تئـوري کانـال اعتبـاري کـه در      ان مقاومت بانک در شرایط بحرانی، مدلمیز

بخش دوم بیان شد و با توجه به عوامل مؤثر بر عرضه اعتبارات، طراحی شـده اسـت. منظـور از    
هـاي  با شاخص1شرایط بحرانی در این مقاله، کاهش نرخ رشد سپرده است. میزان مقاومت بانک

گذاري به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد نقد به سپرده فرار، نسبت سپرده سرمایهنسبت دارایی 
دهد، بانـک در مقابـل کـاهش    هاي مذکور نشان میبه کل سپرده نشان داده شده است. شاخص

دار دارد تـا بتوانـد   نرخ رشد سپرده و در مقابل سپرده فرار چه میزان دارایی نقد و سپرده مـدت 
ا پاسخ دهد و با کسري نقدینگی مواجه نشود.تقاضاي نقدینگی ر

داري با آن هایی است که سیستم بانکترین چالشمدیریت نقدینگی یکی از بزرگدر واقع 
هـاي  سـپرده هـا از محـل   رو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشـتر منـابع بانـک   هروب

گـذاري در  ها صرف سـرمایه شود. عالوه بر این تسهیالت اعطایی بانکتامین مالی میمدتکوتاه
.شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارندهایی میدارایی

.توان بانک در تأمین نقدینگی مورد نیاز به هنگام کاهش نرخ رشد سپرده است،منظور از میزان مقاومت بانک.1
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هاي بلندمدت گذاريمدت مالی و سرمایهوظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه
است. نگهداري مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را بـا خطـر عـدم توانـایی در ایفـاي تعهـدات و در       

. نگهداري مقادیر فراوان نقـدینگی، نـوع خاصـی از تخصـیص     کندرو میروبهنتیجه ورشکستگی 
هـاي مـردم و در نتیجـه از    ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک بـه سـپرده  

.شودر میدست دادن بازا

ها با توجه به میـزان مقاومـت آنهـا در    دهی بانکبراي اینکه اثر سیاست پولی بر قدرت وام
، خصوصی 1ها به چهار گروه همگن، خصوصیشرایط بحرانی بررسی شود، سعی شده است بانک

هاي مقاومت بانـک بـراي هـر    تقسیم شود. سپس هر یک از شاخص4و تخصصی3، دولتی2شده
گروه همگن محاسبه شود. عالوه بر آن براي هر شاخص مقاومت بانک یـک متغیـر   بانک و براي 

تواند به عنوان یک مجازي در نظر گرفته شده است. از آنجا که عملکرد متوسط گروه همگن می
باشـد بنـابراین   معیار مقایسه براي سنجش کیفیت عملکرد بانک از نظر رعایت شاخص سـالمت  

هـا در گـروه   ا از نظر شاخص مقاومت بانک با متوسط آن شاخصهسعی شده است عملکرد بانک
همگن مقایسه شود. به طوري که اگر هر شاخص مقاومت بانـک در هـر سـال از متوسـط گـروه      
همگن در همان سال کوچکتر باشد به متغیر مجازي عدد صفر و در غیر این صـورت عـدد یـک    

بانـک، حاصلضـرب هـر    ي مقاومتهاتعلق گیرد. پس از ساخت متغیرهاي مجازي براي شاخص
گیـري اثـر   یک از متغیرهاي مجازي در نرخ رشد سیاست پولی به عنـوان معیـاري بـراي انـدازه    

سیاست پولی بر اعتبارات اعطایی در شرایط بحرانی در نظر گرفته شود. در همین راستا به دلیل 
شود. به طوري هاي مقاومت بانک، سعی شد سه مدل در نظر گرفتهخطی بین شاخصوجود هم

که در مدل اول شاخص نسبت دارایی نقد به کل سپرده، در مدل دوم، نسـبت دارایـی نقـد بـه     
گـذاري بـه سـپرده فـرار کـه بیـانگر نسـبت        سپرده فرار و در مدل سوم، نسبت سپرده سـرمایه 

:ماندگاري سپرده نیز هست، به عنوان شاخص مقاومت بانک در نظر گرفته شده است

ititititit

ititititit
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اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگارد، تات، دي، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین و توسعه.1
تجارت، صادرات و ملت.2
رفاه کارگران، سپه، ملی، توسعه تعاون، پست بانک و قرض الحسنه مهر.3
صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن و توسعه صادرات.4
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شوند:که در آن متغیرها به صورت زیر تعریف می

معرفی متغیرها )4(جدول

تعریف متغیر تعریف متغیر
به کل بدهینسبت بدهی به بانک مرکزي itCBL هانسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی itCred

نسبت دارایی نقد به سپرده فرار itLiqcus نسبت مطالعات معوق به کل تسهیالت itNPL
گذاري به سپرده فرارنسبت سپرده سرمایه

(نسبت ماندگاري سپرده) itSinvcu کفایت سرمایه itCA

نسبت دارایی نقد به کل سپرده itLiqts نسبت بازده دارایی itROA

نرخ رشد حجم پول 2tGM نسبت بازده سرمایه itROE

رشد تولید ناخالص داخلی tGGDP اندازه بانک (لگاریتم کل دارایی بانک) itbsize

نرخ تورم tINF
سهم از بازار بانک

( نسبت کل دارایی هر بانک
به کل دارایی شبکه بانکی کشور)

itMS

ها به کل بدهینسبت بدهی به بانک itNibc

1385دهنده دوره زمانی است. دوره زمـانی از سـال   نشانtدهنده بانک و نشانiهمچنین 
ها تلفیقی و نحـوه انتخـاب مـدل مناسـب در     در ضمیمه روش تخمین دادهاست.1391تا سال 

هاي مورد نیاز جهت انتخـاب  این مقاله به طور مشروح بیان شده است. با توجه به تخمین آماره
روش مناسب، روش اثرات ثابت انتخاب شد، از سوي دیگر بـا توجـه بـه آمـاره ضـریب تعیـین،       

واتسن، مدل سوم به عنوان مدل مناسب انتخاب شـد کـه در   داري ضرایب و آماره دوربین معنی
شود.ادامه مدل مذکور به طور مشروح تحلیل می

محاسـباتی برابـر بـا    Fدر مرحله اول به منظور انتخاب بین مدل مقید و غیرمقید آماره 
رضیه صفر مبنی بر مـدل مقیـد   به دست آمده است که در سطح اطمینان باالیی ف025/249

.ودشرد می
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در مرحله بعدي مدل را به روش اثرات تصادفی برآورد کرده و آزمون هاسمن بر روي مدل 
برآورد شده انجام شده است که نتایج حاکی از رد فرضیه صفر یعنـی مـدل اثـرات تصـادفی در     

شـده اسـت.   59/23درصد است. آماره کاي دو در آزمون هاسـمن برابـر بـا    90سطح اطمینان 
به دست آمده است. نهایتاً نتایج مـدل  07/0مربوط به این آماره برابر با همچنین مقدار احتمال

است.6برآوردي با روش اثرات ثابت به شرح جدول 

اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات با توجه به میزان مقاومت بانک در شرایط بحرانی)5(جدول

tP>tآماره ضریبمتغیر

CA5/0-8/7-0/0
ROA3/27/30/0
NPL1/0-9/1-05/0
Bsize1/76/20/0
Ms1/15/60/0

NIBC1/04/201/0
CBL16/06/201/0
INF14/03/11/0
GDP28/09/20/0

Sinvcu*GM201/38/106/0
آماره ضریب تعیین

92/0
آماره دوربین واتسن

92/1

منبع: نتایج تحقیق

آماره ضریب تعیین حکایت از خوبی بـرازش مـدل دارد. همچنـین آمـاره دوربـین      بررسی 
واتسون حکایت از عدم وجود خودهمبستگی در مدل دارد.

دهد حاصلضرب شاخص مقاومت بانک و نشان می6همان طور که نتایج موجود در جدول 
مانـدگاري  ) داراي رابطه مثبت با عرضه اعتبارات است. نسبتSINVCU*GM2رشد حجم پول(

سپرده به عنوان شاخص مقاومت بانک در نظر گرفته شده است که بیانگر این است که بانک در 
باال بودن ایـن  گذاري جذب نموده است.مقابل هر واحد سپرده فرار به چه میزان سپرده سرمایه

قابـل دسـترس در زمـان خـروج     هـاي فـرار  سـپرده نسبت حاکی از توان بانک جهت جایگزینی 
ی ایـن       گذاريي سرمایههاهسپرد در شرایط بحرانی است. بدیهی است کـه هـر چـه مقـدار کمـ

پذیري بانک در تامین منابع الزم و بهنگام کمتر خواهد بود. تر باشد، قابلیت انعطافنسبت پایین
هـا در  در نتیجه بانک مجبور خواهد شد جهت مقابله با شکاف نقدینگی حاصل از خروج سـپرده 
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حاصلضرب شاخص مقاومـت بانـک و رشـد حجـم     آشکار شود.هاي بحرانی متحمل زیانشرایط 
هـا  هـایی کـه داراي مقاومـت بـاالتر هسـتند بهتـر از سـایر بانـک        پول بیانگر این است که بانک

نیز مالحظه شـد، بـین نـرخ    1هاي پولی را جذب کنند. همان طور که در شکل توانند شوكمی
حرکتی وجود دارد.  اعطایی همرشد حجم پول و رشد تسهیالت 

) cred() و اعطاي اعتبـارات ca(شود، رابطه منفی بین کفایت سرمایههمان طور که مشاهده می
توانند سرمایه خـود را افـزایش دهنـد. بنـابراین بـراي      هاي کشور اغلب به سختی میوجود دارد. بانک

ایی ریسکی است کـاهش دهنـد. ایـن    کنند عرضه اعتبارات را که دارافزایش کفایت سرمایه سعی می
امر از یک سو باعث کاهش درآمد بانک از محل سود حاصل از تسـهیالت اعطـایی شـده و در نتیجـه     

دهد از سـوي دیگـر بـا کـاهش عرضـه اعتبـارات از       توان بانک را براي عرضه اعتبارات آتی کاهش می
اقتصـادي هسـتند نتواننـد بـه     هایی که داراي توجیه گذاريسوي سیستم بانکی، ممکن است سرمایه

یابد.  گذاري و به تبع آن تولید کاهش میموقع به منابع مالی دست یابند، در نتیجه سرمایه
دهنده سود به دست آمده از ) از معیارهاي مهم سودآوري است و نشانROAبازده دارایی (

سـتفاده بهینـه از   دهنـده توانـایی مـدیریت در ا   ارزش هر واحد دارایی است. از طرف دیگر نشان
شـود یـک   اي و مالی بانک در خلق سود است. همان طور کـه مشـاهده مـی   منابع واقعی سرمایه

رابطه مثبت بین بازده دارایی و عرضه اعتبارات بانکی وجود دارد. به عبارت دیگر هـر چـه یـک    
اعطـایی  بانک سودآوري باالتري داشته باشد، از منابع مالی بیشتري جهت تأمین مالی اعتبارات

برخوردار خواهد بود.
) بـاال اسـت. در   npl(ها با آن مواجه هستند، وجـود مطالبـات معـوق   یکی از مشکالتی که بانک

واقع وجود مطالبات معوق به معنی بلوکه شدن منابع مالی خارج از چـارچوب تولیـد اسـت. از سـوي     
کننـد.  بارات اعطایی تأمین مالی مـی ها و بازگشت اعتها اعتبارات اعطایی را از طریق سپردهدیگر بانک

پس وجود مطالبات معوق به معنی این است که منابع به سیستم بانکی برنگشته اسـت کـه ایـن امـر     
ها در عرضه اعتبارات و تأمین مالی تولید خواهد شد.  منجر به محدودیت توان مالی بانک

هایی کـه بـزرگ   است. بانک) از جمله عوامل اثرگذار بر عرضه اعتباراتBsize(اندازه بانک
کنند دارایی نقد و اوراق بهادار کمتري نگهداري کنند و بیشتر اعتبارات عرضه هستند، سعی می

هاي کوچک براي مقابله با ریسک نقدینگی، دارایی نقـد و اوراق بهـادار بیشـتري    کنند. اما بانک
مـدت،  ود نقدینگی در کوتـاه کنند، به این دلیل که آنها قادر نیستند در صورت کمبنگهداري می

شود بین اندازه بانک و اعطـاي اعتبـارات   به سرعت آن را جبران کند. همان طور که مشاهده می
رابطه مثبت وجود دارد.
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) از جمله منابعی است کـه یـک   CBLبه بانک مرکزي () و بدهیNIBCها (بدهی به بانک
شود. ایـن  مند میعتبارات اعطایی بهرهبانک به هنگام کمبود نقدینگی از آن جهت تأمین مالی ا

هـا و  هـاي سررسـید دارایـی   بینـی جریـان  توان از پیشها نادهد که بانکتغییر هنگامی روي می
شوند. در این حالت با ایجاد هاي خود هستند و براي رفع این تفاوت مجبور به اخذ وام میبدهی

شود رابطه مثبت ن طور که مشاهده میشود. هماها کمک میشرایط تأمین منابع موقت به بانک
هاي مذکور و عرضه اعتبارات وجود دارد.داري بین شاخصمعنی

بنديجمعـ 6
ها بر کسی پوشیده نیست. یکـی  هاي بانک مرکزي بر عملکرد بانکامروزه اهمیت اثر سیاست

گذار باشد از طریـق  تواند بر عملکرد یک بانک اثرهاي بانک مرکزي میهایی که سیاستاز راه
گیري از تغییرات حجم پول است. در این مقاله سعی شد با استفاده از مدل پیشنهادي و بهره

هاي موجود در کشور و همچنین استفاده از متغیرهاي کالن ازنامه و سود و زیان بانکاقالم تر
نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد حجم پول و تورم، اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبـارات  

مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 
، در ایـن مقالـه   از آنجا که اثر رشد حجم پول با توجه به ساختار بانک آثار متفاوتی دارد

سعی شد با توجه به میزان مقاومت بانک در شـرایط بحرانـی اثـر سیاسـت پـولی بـر عرضـه        
اعتبارات مورد بررسی قرار گیرد. منظور از شرایط بحرانی، کمبود نقـدینگی بانـک بـه دلیـل     
خروج و یا کاهش سپرده در یک دوره زمانی است. براي نشان دادن نسبت مقاومـت بانـک در   

هاي دارایی نقد به سپرده فرار، دارایـی نقـد بـه کـل سـپرده و      حران نقدینگی نسبتشرایط ب
هاي مقاومت بانک در نظر گرفته شدند. گذاري به سپرده فرار به عنوان شاخصسپرده سرمایه

براي بررسی اثر سیاست پولی بر عرضه اعتبارات با توجه به شاخص مقاومت بانک یک متغیـر  
مجازي شاخص مقاومت بانک و عرضه پول در نظـر گرفتـه شـد.    به صورت حاصلضرب متغیر

نتایج حاصل از بررسی موید تئوري اعتباري بوده و بیانگر اثر سیاست پولی از کانال منابع بـر  
عرضه اعتبارات است.
توان بیان کرد عرضه اعتبارات حرکتی سیاست پولی و عرضه اعتبارات میبا توجه به هم

هاي پولی دارد. این موضوع اهمیت تالش بانک جهـت مـدیریت   ز سیاستپذیري باالیی اتأثیر
هایی که در جذب سپرده ضـعیف عمـل   سازد. بانکمناسب منابع مصارف را بیش از پیش می

هاي پولی، بـه  کنند یا نتوانند در بازار بین بانکی فعال باشند، جهت مقابله با آثار منفی شوك
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هند. این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. کـاهش  دناچار عرضه اعتبارات را کاهش می
تواند باعث کاهش احتمال مطالبات معـوق شـود. امـا از سـوي     عرضه اعتبارات از یک سو می

دیگر با کاهش عرضه اعتبارات یک بانک، بازار مشتریان براي آن بانک از دست خواهد رفت و 
ازد. کاهش سود نیز به تبع بانـک را  مدت ممکن است بانک را با کاهش سود مواجه سدر بلند

در تأمین مالی اعتبارات دچار مشکل خواهد ساخت. 
تواند تحـت تـأثیر   ها است که میگذار بر عرضه اعتبارات حجم سپردهاز جمله عوامل اثر

گذار بـر حجـم   از جمله عوامل اثرتوان بیان کرد، سیاست پولی قرار گیرد. در همین راستا می
افـزایش سـود پرداختـی بـه     هاي جـایگزین اسـت.   سپرده و نرخ سود داراییسپرده نرخ سود

، گـاهی بـه منظـور افـزایش سـطح فعالیـت و       به عنوان یک سیاست پولی انقباضـی هاسپرده
ها و جلـوگیري از خـروج آنهـا انجـام     افزایش حجم تسهیالت پرداختی و یا براي حفظ سپرده

مین مـالی از  أشود. چنین افزایشی در هزینـه تـ  یمین مالی مأشود و باعث افزایش هزینه تمی
ها در مقابل ثابت ماندن یا کاهش سود دریـافتی بابـت تسـهیالت باعـث کـاهش      محل سپرده

این موضوع در آینده بانک را با کاهش منابع تأمین مـالی  شود.حاشیه سود عملیاتی بانک می
سازد. اعتبارات مواجه می

وجود بازارهاي جـایگزین هماننـد طـال و ارز و مسـکن،     رسد با توجه بهآنچه به نظر می
پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده به عنوان یک سیاست پولی انبساطی منجر به فرار سـپرده  

شـود کـه اثـر منفـی خـود را بـر       از سیستم بانکی و کـاهش قـدرت تـأمین مـالی بانـک مـی      
گـذاري  م سـپرده سـرمایه  ها به دلیـل کـاهش سـه   گذاري و تولید خواهد داشت. بانکسرمایه

کسري نقدینگی خود را از طریق افزایش اوراق مشارکت، فعالیت در بازار بین بانکی و بـدهی  
دهـد امـا از   اي را کـاهش مـی  اند. این امر از یک سو هزینه بهـره به بانک مرکزي جبران کرده

شود.مدت و افزایش احتمال ریسک نقدینگی میسوي دیگر باعث کاهش منابع بلند
هاي کشور تنوع ابزارهاي مالی وجود نـدارد، ایـن موضـوع حساسـیت     متأسفانه در بانک

شود جهت مقابلـه  دهد. بنابراین پیشنهاد میهاي پولی افزایش میعملکرد بانک را به سیاست
هـاي سـالمت و ثبـات مـالی خـود      ها به ارزیابی شاخصهاي پولی، بانکبا آثار منفی سیاست

هاي قابله با شرایط بحرانی سعی کنند، میزان مناسبی از نسبت داراییبپردازند. سپس جهت م
گذاري به سپرده فرار را نگهداري کنند. نقد و سپرده سرمایه
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