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  چکیده
 دهی وام کانال بر پولی سیاست با آن زمان هم اثرات و تمرکز تأثیر بررسی مطالعه این از هدف
 سیاست شاخص عنوان به قانونی ذخیره نرخ از مقاله این در است. ایران بانکداری نظام در

 ازجمله بانکی خاص ویژگی چند تأثیر تحت دهی وام کانال ،همچنین است. شده استفاده پولی
از  مدل تخمین جهت است. گرفته قرار نیز بانک اندازه و سرمایه نسبت نقدینگی، نسبت
 منظور به است. شده استفادهیافته  تعمیم گشتاورهای روش و پویا تابلویی های داده الگوی
 شبکه از بانک ۱۸ ای ترازنامه های داده و اقتصادی کالن متغیرهای انتخابی، مدل برآورد
 است آن بیانگر آمده دست به نتایج اند. شده گرفته کار به ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ سال از کشور بانکی
 بنگاه چهار تمرکز نسبت هیرشمن،-هرفیندال شاخص سه از استفاده با تمرکز متغیر ضریب که
 است، منفی و معنادار شاخص سه هر برای ها بانک هید وام کانال بر آنتروپی، شاخص و  برتر
 عنوان به دهی وام کانال و شده کاسته ها بانک دهی وام میزان از تمرکز افزایش با که معنی ینا به

 شاخص زمان هم تأثیر متغیر شود. می تضعیف پولی سیاست انتقال های سازوکار از یکی
 تمرکز شاخص در پولی سیاست شاخص ضرب حاصل از که تمرکز شاخص و پولی سیاست

 بر معکوس و معنادار تأثیر دارای تمرکز شاخص نوع سه هر با تخمین در آید، می دست هب
 شود. می کاسته دهی وام میزان از متغیر این در افزایش با که معنی این به است؛ دهی وام

 متغیرهای و مثبت و معنادار اثر نقدینگی نسبت متغیر که است آن از حاکی نتایج همچنین
   دارند. ایران بانکی شبکه دهی وام بر منفی و معنادار اثر بانک اندازه و سرمایه نسبت

  پویا تابلویی های داده بانکی، نظام بانکی، تسهیالت :کلیدی های واژه
   JEL: G10 ،G21 ،E30 ،C23 بندی طبقه

                                                                                                                                
  (نویسنده مسئول) mahshidshahchera@yahoo.comاستادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران؛  *
  keshishian84@yahoo.comکارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، قزوین؛  †

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 24

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-271-fa.html


 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۲۸ 

  مقدمه ۱
 های بخش ترین اساسی از یکی گمان بی بانکداری، صنعت طورکلی به و ها بانک فعالیت
 تسهیالت اعطای سو ازیک ها بانک مشخصه بارزترین شود. می محسوب کشور هر در اقتصاد
 از گروهی ،اساس برهمین .است جامعه افراد عموم از یپذیر سپرده دیگر ازسوی ومالی 
 همین در را ها بانک ناپایداری و شکنندگی اصلی علت بانکداری، و اقتصاد نظران صاحب
 و خصوصی های بانک ورود و رقابتی شرایط افزایش با همچنین کنند. می یابی ریشه واقعیت

 یافته افزایش بانکداری صنعت در آنان سهم ،کشور بانکی شبکه در اعتباری ومالی  مؤسسات
 بانکی سیستم در تغییراتی چنین تأثیر بررسی رو، ازاین است. نموده تر رقابتی را صنعت این و

  نماید. کمک نیز بازار این در رقابت گیری شکل به تواند می و رسیده نظر به الزم کشور
 خاصی سازوکارهای و ابزارها نیازمند اقتصادی، اهداف به دستیابی برای مرکزی بانک

 سپرده نسبت از اند عبارت پولی های سیاست اجرای جهتموردنیاز ابزارهای ازجمله است.
 مستقیم طور به توانند مین مرکزی های بانک اما باز. بازار عملیات و مجدد تنزیل نرخ قانونی،

 گذاری سیاست نهاد بلکه آیند نائل برشمرده اهداف به خود اختیار در ابزارهای از استفاده با
 کالن یاصل یرهایمتغ بر یپول استیس یاثرگذار مختلفهای  کانال یابیارز به ازین یپول

 انتقال سازوکار ندیفرا نیا به که دارد ها نیا جز و یارز ،تام ،یواقعهای  بخش در یاقتصاد
 تقابل از شده میتنظ ستمیس ،یپول یاثرگذار سازوکار قت،یدرحق شود. می گفته یپول

 دهد. می ارتباط اقتصاد، یقیحق بخش به را یپول راتییتغ که است یاقتصاد یمتغیرها
 هک دهد می قرار تأثیر تحت را شورک اقتصاد ،یمختلفهای  انالک قیطر از یپول یها استیس

  .یاعتبار انالک ارز، نرخ انالک بهره، نرخ انالک از: اند عبارت ها انالک نیا نیمهمتر
 قرار موردمطالعه اعتباری کانال ازای  زیرمجموعه عنوان به دهی وام کانال مقاله این در
 کانال بر گذارتأثیر عوامل زمینه در مختلفی مطالعات متمادی انتاس طی گرفت. خواهد
 یک هر در است. پذیرفته انجام مختلف کشورهای در اتتأثیر این میزان و ها بانک اعتباری

 در ای ترازنامهغیر و ای ترازنامه متغیرهای از اعم مختلف متغیر چندین مطالعات این از
 مقامات سوی از انبساطی یا انقباضی پولی های سیاست اعمال با و زمانی مختلف های دوره
 و گرفته قرار موردمطالعه اقتصادی کالن مختلف عوامل درنظرگرفتن با و کشورها صالح ذی

 این اغلب در .بررسی شده است ها بانک دهی وام واکنش بر عوامل این گذاریتأثیر میزان
 شده توجه هستند متجلی ای ترازنامه اقالم در که ها بانک خاص های ویژگی به مطالعات

   است.
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۲۹

 کانال بر پولی سیاست با آن زمان هم اثرات و بانکی تمرکز تأثیر بررسی مقاله این هدف
 دو این تأثیر منظور همین به است. ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ سال از ایران بانکداری نظام در دهی وام

 کانال بر اقتصادی کالن متغیرهای نیز و ها بانک ای ترازنامه متغیر چند تأثیر همراه به متغیر
   گرفت. خواهد قرار موردبررسی دهی وام

  موضوع ادبیات ۲
 دهی وام ثروت، ارز، نرخ بهره، نرخ رینظ انتقال سازوکار نیچند الن،ک اقتصاد مباحث در
 مختلفهای  بخش به را یپول استیس اثرات هک دارد وجود نهایا جز و ترازنامه کانال ،یبانک

 ندیفرا یپول استیس انتقال سازوکار ،درواقع ).۲۰۰۴ ۱(میشکین، ندک می منتقل
 یپول استیس یینها یاثرگذار ند،یفرا نیا از مرحله هر در و بوده )یا هی(الای  چندمرحله

 شود. می لیتکم و افتهی انتقال یاقتصاد مختلف (بازارهای)های  بخش یا رهایمتغ توسط
 نیبد کیبان دهی وام کانال سازوکار قیطر از یپول استیس یاثرگذار ندیفرا ،مثالطور به

های  سپرده و ریذخا شیافزا موجب ابتدا یانبساط یپول استیس اعمال هک است صورت
 شیافزا ابد.ی می شیافزا دردسترس کیبان اعتبارات و ها وام آن، دنبال به و شده کیبان

 یواقع دیتول و گذاری سرمایه رشد باعث یاقتصاد مختلفهای  تتافع به کیبان اعتبارات
 یابد می شیافزا کیبانهای  سپرده ،یانبساط یپولهای  استیس اتخاذ با گر،ید انیب به شود. می
 که کنند می رشیپذ را اعتبار افتیدر انیمتقاضهای  طرح و ها پروژه از یادیز تعداد ها کبان و
 رشد رییتغ باعث و یابد می شیافزا یمصرف احتماًال و یگذار هیسرما مخارج آن جهینت در

  .شود می ها متیق یعموم سطح یا یاقتصاد
 ترازنامه و دهی وام انالک دو قیطر از یاعتبار انالک هک دهد می نشان موضوع اتیادب

 زاده کریم دایی هنرور، ،رنانی شریفی( گردد می اقتصاد بر یپول استیس یاثرگذار موجب کیبان
  ).۱۳۹۰پورشیرازی، و امرالهی

های  بنگاهتأمین مالی  یاصل منبع کیبان اعتبارات ندک می فرض ،کیبان دهی وام انالک
 قیطر از میمستق طور به توانند می بزرگهای  بنگاه هکآن حال هستند، متوسط و کوچک

 ازین هک یدرصورت باشند. داشته یدسترس یاعتبار یبازارها به قرضه، اوراق و سهام انتشار
 کیبان منابع سراغ به باشد، آنها یداخل وجوه از شتریب متوسط، و کوچکهای  بنگاهمالی 

 و متیق به میمستق طور به )کیبانهای  (وام کیبان منابع به آنها یابیدست یول رفت خواهند
 ن،یبنابرا دارد. یبستگ اعتبار، عرضه نییتع استیس به زین و دردسترس اعتبارات مقدار

                                                                                                                                
1 Mishkin 
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۳۰ 

 حقیقی بخش ومالی  و یپول بخش نیب ارتباط جادیا و انتقال در یمهم نقش اعتبارات،
 کیبان دهی وام انالک سازوکار قیطر از یپول استیس یاثرگذار ندیفرا نند.ک می یباز اقتصاد

 و شده کیبانهای  سپرده اهشک موجب یانقباض یپول استیس اعمال هک است صورت نیبد
 اهشک باعث خود کیبان اعتبارات اهشک ابد.ی می اهشک کیبان اعتبارات آن، تبع به

 ،یانقباض یپول استیس ،درواقع شد. خواهد یواقع دیتول افت بنابراین و گذاری سرمایه
 در اهشک زانیم یآسان به توانند ینم ها کبان و شده کیبانهای  سپرده اهشک موجب
 افتیدر انیمتقاض از یتعداد ناچار، به بنابراین و نندک نیگزیجا گرید منابع با را ها سپرده
 اهشک یواقع دیتول و گذاری سرمایه آن دنبال به و شوند می حذف اعتبارات چرخه از اعتبار،

 (تقوی شود اعمال یانبساط یپول استیس هک افتد می اتفاق یزمان حالت نیا سکع ابد.ی می
  ).۱۳۸۵ لطفی، و

 انتقال قیطر از تواند می یپول استیس هک است فرض شیپ نیا بر یمبتن دهی وام کانال
 بنگاه از خارج ازتأمین مالی  نهیهز ،کیبانهای  وام خصوص به ،یاعتبار منابع عرضه یمنحن

 یاصل منبع شورهاک شتریب در هک ها، کبان ).۱،۱۹۹۵گرتلر و هک(برنان دهد قرار تأثیر تحت را
 اعتبارات یبازارها نواقص گرید و یاطالعات التکمش بر غلبه در هستند، یاعتبار منابع

 دنبال به دیبا گیرنده قرض ابد،ی اهشک یاعتبار منابع عرضه اگر اند. افتهی تخصص
 نیگزیجا منابع به ای صورت نیا در ند.ک برقرارمالی  ارتباط آن با و باشد یگرید دهنده وام

 جهیدرنت ساخت. خواهد خود دیعا یشتریب نهیهز با را منابع نیا ای ند،ک ینم دایپ یدسترس
 و اتتأثیر ر،یمس نیا در گرفت. خواهد قرار تأثیر تحت ها بنگاه یگذار هیسرما مخارج

  .شود یم تأکید یتجارهای  کبان ترازنامه مهم اقالم و یپولهای  تکانه نیب متقابل ارتباطات
 از خارجمالی  منابع به ها بنگاه یدسترس هک است فرض پیش نیا بر یمبتن ترازنامه ریمس
 شتریب گیرنده قرض خالص ثروت هرچه دارد. ارتباط رندهیگ قرضمالی  تیوضع به بنگاه
 ).۱۹۹۶ ۲رودنبوش، و نری(اول بود خواهد تر ارزان زین ها بنگاه از خارج ازتأمین مالی  باشد،
 سهم تأمین با هک ندک می قادر را آن بنگاه یبرا تر یقو ای ترازنامه طورکلی به ومالی  تیوضع

 لکمش تر باارزش قهیوث شنهادیپ با یا کبان به یشنهادیپ طرحتأمین مالی  از یشتریب
 نهیهز با را وام بیترت نیا به و دهد اهشک است، کبان یرو شیپ هک را یناقص اطالعات

 زین و بهرههای  نرخ در رییتغ با یپولهای  تکانه ند.ک افتیدر م)یرمستقیغ ای می(مستق مترک
 جادیا راتییتغ نیبنابرا گذارند. می اثر بنگاه خالص ثروت بر بنگاه فروش زانیم در رییتغ

                                                                                                                                
1 Bernanke & Gertler 
2 Oliner & Rudebusch 
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۳۱

 نیا از و داده قرار تأثیر تحت وام افتیدر در را او یستگیشا رندهیگ وام بنگاه ترازنامه در شده
 مخارج ،تیدرنها دهد. می رییتغ را بنگاه از خارج ازتأمین مالی  نهیهز اضافه قیطر

 قرار تأثیر تحت بنگاه از خارج ازتأمین مالی  نهیهز اضافه در راتییتغ با بنگاه گذاری سرمایه
  ).۱۳۸۹ حیدری، و وش فرزین( ردیگ می

 های صرفه و بازار به ورود موانع کاال، تمایز درجه به توجه با توانمی را بازار هر ساختار
 های صرفه و ورود موانع گیری اندازه موارد از بسیاری در متأسفانه نمود. شناسایی مقیاس
 تمرکز های شاخص از بازارها شناخت برای پژوهشگران بنابراین، است، ممکن غیر مقیاس
 و رقابت عدم دهنده نشان تواند می تمرکز درجه باالبودن نیز بانکی شبکه در کنند. می استفاده
  ).۱۳۹۱،و عبادی گودرزی ، فراهانی(جلیلی باشد شبکه ناکارایی

 این تمرکز آیا که است این نموده جلب خود به را پژوهشگران توجه که میمه موضوع
 تأثیر گردد، می اتخاذ پولی های سیاست تصمیمات آن در که محیطی بر تواند میمالی  بخش
 باوجود یابد. می انتقال اقتصاد های بخش سایر به چگونه اتتأثیر این اینکه و باشد داشته
 و بانکداری در تمرکز میان ارتباط درخصوص های اندکی  پژوهش موضوع، این اهمیت

 بخش در تمرکز است. شده انجام پولی های سیاست تغییرات به ها بانک دهی وام حساسیت
 عنوان به ها بانک دهی وام کانال اثربخشی بر مختلفی های روش طریق از تواند می بانکداری
  باشد. گذارتأثیر پولی، های سیاست انتقال سازوکار

 به نسبت بزرگ های بانک دهی وام دهد. می افزایش را بزرگ های بانک بازار سهم تمرکز،
 حساسیت پولی سیاست های تکانه به نسبت کمتری میزان به کوچک، دهی وام مؤسسات

 پولی های سیاست انتقال در ها بانک دهی وام کانال تواند می تمرکز بنابراین، دهند. می نشان
 کاهش باعث تمرکز، افزایش که درصورتی همچنین کند. تضعیف را پولی سیاست قدرت و

 و خود بازاری بیشتر توان از است ممکن ها بانک از بعضی گردد، بانکی بین بازار در رقابت
 باال باعث موضوع این که نمایند، برداری بهره نقدینگی وضعیت از خود بیشتر اطالعات

 باالتر های هزینه شود. می بازار در موجود های بانک سایر برای نقدینگی های هزینه رفتن
 منفی پولی های تکانه برابر در خود از راحتی به نتوانند ها بانک شود می باعث نقدینگی،
 انحصار به تر بزرگ های بانک برای تواند می تمرکز افزایش ،همچنین کنند. محافظت
 برای باالتر های هزینه همچنین و ۲وام دریافت در مشتریان شایستگی درخصوص ۱اطالعاتی

 پرهزینه دهندگانشان وام تعویض که یهای شرکت برای بنابراین، شود. منتج گیرندگان قرض
                                                                                                                                
1 informational monopoly 
2 creditworthiness 
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 که یهای (بانک نیست پاسخگویی قابل تر کوچک های بانک توسط که اضافی تقاضای است،
 توسط تواند مین اند) گرفته قرار تأثیر تحت شدت به انقباضی پولی سیاست به نسبت
 حفظ ها تکانه مقابل در را خود وام عرضه توانند می بهتر که یهای (بانک بزرگ های بانک

 فعالیت بر اعتبار عرضه در کاهش اتتأثیر تواند می موضوع این گردد. مرتفع کنند)
 قدرتمندتر پولی های سیاست انتقال در را ها بانک دهی وام کانال و نماید تقویت را اقتصادی

  سازد.
 در تمرکز بنابراین، نیست. روشن است شدیدتر اتتأثیر این از یک کدام که موضوع این
 ،پولی سیاست انتقال سازوکار در را بانک دهی وام کانالنقش  تواند می بانکداری صنعت
 بانکداری جهانی،مالی  بحران که زمانی اتتأثیر این تجربی ارزیابی نماید. تقویت یا تضعیف

 در رکود ومالی  نابسامانی از خروج منظور به شدت به پولی سیاست و نموده تمرکز به وادار را
   است. توجه جالب بسیار گیرد، می قرار استفاده مورد دنیا

 با آن زمان هم اثرات و تمرکز تأثیر بررسی به شده، انجام های پژوهش به توجه با مقاله این
 چگونگی ،همچنین .پردازد می ایران بانکداری نظام در دهی وام کانال بر پولی سیاست
 سرمایه نسبت نقدینگی، نسبت ازجمله بانکی خاص ویژگی چند از دهی وام کانال پذیری تأثیر
  .دهد می قرار توجه  مورد نیز را بانک اندازه و

   پژوهش پیشینه ۳
 بر پولی سیاست انتقال و تمرکز تأثیر زمینه در شده انجام مطالعات بررسی به بخش این در

 دهی وام بر بازار ساختار نقش )۲۰۱۱( ۱آمل و آدامز شود. می پرداخته ها بانک دهی وام کانال
 بازار تمرکز اینکه بر دال شواهدی و نموده بررسی را متحده ایاالت در کوچک وکارهای کسب
 ارتباط )۱۹۹۴( ۲کورلیس و وتارلیک یافتند. شود، می بانک دهی وام کانال تضعیف باعث
 تأکید اما دادند. قرار موردبررسی را پولی سیاست اتتأثیر و بانکداری در بازار تمرکز میان
 انتقال در بهره نرخ کانال بر کنیم، می مطالعه ها بانک دهی وام کانال بر که ما برخالف آنها

 تمرکز میان ارتباط خود، مقاله در )۲۰۱۱( ۳، لی و جئونواولیور است. بوده پولی سیاست
 از استفاده با را التین آمریکای و آسیایی کشور ۱۸ در پولی سیاست انتقال و بانکداری در

 نشان نتایج اند. داده قرار موردبررسی ۲۰۰۶ تا ۱۹۹۶ سالهای بین بانکی سطح های داده
                                                                                                                                
1 Adams & Amel 
2 Cottarelli & Kourelis 
3 Olivero, Li & Jeon 
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۳۳

 شود، می تضعیف بانک دهی وام کانال یابد، می افزایش بانکداری در تمرکز که زمانی دهد می
 کمتری اثربخشی پولی سیاست انتقال سازوکار شود می باعث خود نوبه به موضوع این که

 ها بانک دهی وام و نقدینگی میان ارتباط بررسی به )۱۹۸۸( ۱یندربال و برنانکه باشد. داشته
 ها بانک دهی وام کانال که ،ها بانک دهی وام بر پولی سیاست مستقیم اثر آنها اند. پرداخته
 نرخ تا کوشد می مرکزی بانک که میهنگا اخص، طور به اند. کرده بررسی را شود می نامیده
 به کمتر ذخایر که صورت این به دهد، می کاهش را ها بانک ذخایر دهد، افزایش را سیاست
 کوچک را خود وام پرتفوی ها بانک شود می باعث وست ها سپرده حجم در کاهش معنی
 مطالعه نمایند. جبران را دهی وام قابل وجوه سقوط باشند قادر ها بانک اینکه مگر سازند،

 استیس انتقال سازوکار وجود یبررس درخصوص )۲۰۰۱( ۲ورتاکگامبا توسط زین یگرید
 تأثیر دهد می نشان وی های یافته. است گرفته صورت ایتالیا در یاعتبار انالک قیطر از یپول
 ارزش هکهایی  کبان و تر کوچکهای  کبانهای  سپرده حجم بر یانقباض یپول استیس

 بر یتأثیر ها کبان اندازه اما است، تر بزرگهای  کبان از شتریب ،اند داشته ییباالای  سرمایه
  است. نداشته آنها ییاعطا اعتبارات زانیم

 کانال وجود بر شواهدی« عنوانبا ای  مقاله در )۲۰۰۲( ۳، فازیالو و مولگنوسآلتونباس 
 های داده از آنها اند. بوده اروپا در دهی وام کانال وجود اثبات پی در »اروپا در دهی وام

 در پولی سیاست تغییر به ها بانک دهی وام کانال واکنش تخمین منظور به ها بانک ای ترازنامه
 اتحادیه عضو کشورهای در که دریافتند آنها اند. نموده استفاده ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۱ زمانی دوره
 تغییرات به ای)، اندازه هر با( دارند یتر کوچک سرمایه نسبت که یهای بانک اروپا، پولی

 همکاران و آلتونباس ،دیگر بیان به دهند. می نشان واکنش بیشتر پولی های سیاست
 که دهند می نشان نامتقارنی واکنش پولی وضعیت به بانکی های وام که دادند نشان )۲۰۰۲(
 )۲۰۰۶( ٤اوپیال و کیشان هاست. بانک نامتقارن های واکنش این منبع سرمایه قدرت آن در
 های سیاست اعمال اثر در دهی وام کانال واکنش در تقارن عدم موضوع به خود پژوهش در

 موضوع همچنین ومشابه  سرمایه میزان با یهای بانک بر انبساطی یا انقباضی پولی
 یا انقباضی پولی های سیاست از یکی اعمال صورت در دهی وام کانال رفتار در تقارن عدم

   اند. پرداخته سرمایه محدودیت فاقد یا سرمایه محدودیت با یهای بانک بر انبساطی

                                                                                                                                
1 Bernanke & Blinder 
2 Gambactora 
3 Altunbas, Fazylov & Molyneux 
4 Kishan & Opiela 
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 تأثیر یبررس قیطر از یاعتبار ریمس وجود هیفرض )۱۳۸۵( یلطف و یتقو مطالعه در
 شده یبررس ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۴ های سال در ها کبان ییاعطا براعتبارات یپولهای   استیس

 نیا است. )۱۹۹۵( نیاستا و اپیاشک یتجرب ارک یمبنا بر آنها استفاده مورد مدل است.
 نیا از کیحا مطالعه نیا از حاصل جینتا .است شده برآورد ییتابلوهای  داده روش به مدل
 مانده بر زییناچ اریبس اما یمنف تأثیر )یقانون سپرده (نرخ یپول استیس شاخص هک است
 استیس یاعتبار انالک وجود مطالعه نیاهای  افتهی گذارد. می ها کبان ییاعطا التیتسه
  است. زیناچ اریبس یتجرب نظر از آن زانیم اما ندک می دییتأ را رانیا در یپول

 برگرفته شده استفاده الگوی شد، خواهد داده توضیح بعدی های بخش در که طور همان
 که تفاوتی است. )۲۰۱۲( ۱آلپر، هوالگو و کلیس و )۲۰۱۱(اولیورو و همکاران  مطالعه از
 تمرکز شاخص چند از که است این دارد، ایران در شده انجام مطالعات سایر با مطالعه این
 در که است یهای شاخص ازجمله ۲آنتروپی شاخص ضمنًا است. شده استفاده زمان هم طور به

 زمان هم اثرات به توجه با آن، بر  عالوه است. گرفته قرار توجه مورد کمتر گذشته مطالعات
 شده وارد مدل در مجزا متغیر صورت به اثرات این مرکزی، بانک پولی های سیاست و تمرکز
 کل به نقدی های ییدارا نسبت دو از نقدینگی شاخص برای پژوهش این در همچنین است.
  است. شده استفاده ها یدارای کل به ها سپرده کل و ها یدارای

   ایران در بانکی تمرکز های شاخص تغییرات ۴
 نسبت )۱ است: شده استفاده متفاوت شاخص سه از تمرکز محاسبه جهت مطالعه این در

 صنعت در بزرگ بانک چهار های دارایی سهم صورت به که (CR4) شرکت چهار ۳تمرکز
 مجموع صورت به که (HHI) ٤هیرشمن-هرفیندال شاخص )۲ است، شده تعریف بانکداری
 که آنتروپی شاخص )۳ وست ها دارایی کل نظر از بانکداری صنعت در بازار سهام مجذور

 محاسبه بانک آن بازار سهم لگاریتم در بانک هر بازار سهم ضرب حاصل مجموع صورت به
 شود، می محسوب یرقابت بازار ،باشد ۱۰۰۰ از مترک آن HHI شاخص هک یبازار شود. می
 با بازار و دارد میمال زکتمر تیوضع ،باشد ۱۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نیب آن HHI شاخص هک یبازار

 CR4 شاخص مورد در د.یآ می حساب به یررقابتیغ بازار ۱۸۰۰ از شیب HHI شاخص

                                                                                                                                
1 Alper, Hulagu & Keles 
2 entropy index 
3 concentration ratio 
4 Herfindahl-Hirshman index 
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 سهم ها بنگاه نیتر بزرگ هک است آن انگریب باشد صفر به یکنزد حاصل عدد که درصورتی
 آمار و نتایج است. بازار در بنگاه یک فقط وجود نیمب ۱۰۰ عدد و دارند بازار در کیوچک

  است. شده داده نشان ۱ جدول در حاضر مطالعه انجام از حاصل
  ۱ جدول
   ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰ سالهای در ایران بانکی نظام برای تمرکز های شاخص محاسبه نتایج

  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  تمرکز شاخص
HHI ۱۶۱۷  ۱۵۷۱  ۱۵۰۱  ۱۴۰۹  ۱۲۴۸  ۱۱۳۳  
CR4 (درصد) ۵۷٫۳۴  ۶۲٫۱۳  ۶۷٫۸۰  ۷۱٫۰۱  ۷۰٫۴۴  ۷۱٫۷۹  

  ۲٫۲۲۵  ۲٫۳۲۳  ۲٫۴۲۳  ۲٫۴۷۹  ۲٫۵۵۵  ۲٫۶۰۷  آنتروپی
 

 ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ شاخص تمرکز
 HHI ۱۱۱۷ ۱۰۶۱ ۱۰۷۷ ۱۰۷۳ ۱۰۳۱ 

CR4 (درصد) ۵۵٫۵۶ ۵۷٫۶۷ ۵۷٫۵۹ ۵۶٫۸۶ ۵۸٫۶۳ 
 ۲٫۱۲۹ ۲٫۱۵۴ ۲٫۱۶۴ ۲٫۱۵۶ ۲٫۱۹۶  آنتروپی

 برای را تمرکز درجه و بندی طبقه نحوه که ۲ جدول با پژوهش های یافته مقایسه با
 شاخص اساس بر ایران، بانکی شبکه که شود می مشاهده دهد، می نشان HHI شاخص

HHI اعداد بین نتایج ، زیرابوده مالیم تمرکز دارای ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ های سال خالل در 
 با ها سال این خالل در البته .کند نمی تجاوز ۱۸۰۰ تا ۱۰۰۰ بازه از و است ۱۶۱۷ تا ۱۰۳۱
 ایم. بوده کشور بانکی نظام در تمرکز کاهشی روند شاهد همچنان مالیم، تمرکز وجود

 یبرا ایکآمر ۱تجارت فدرال ونیسیمک توسط ۱۹۸۰ دهه در رشمنیه ندالیهرف شاخص
 با ایکآمر انحصار ضد اداره برخورد نحوه ۲ جدول. گرفت قرار مورداستفاده ازارب بندی طبقه

  ند.ک یم مشخص را ها بنگاه ادغام شنهادیپ

                                                                                                                                
1 Federal Trade Commission (FTC) 
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  ۲ جدول
   زکتمر شاخص به توجه با ادغام با برخورد نحوه
 HHI اندازه زکتمر تیوضع  ادغام با برخورد نحوه
 ۱۰۰۰ از مترک یرقابت  .منعی ندارد ادغام  دولت، نظر از
 واحد ۱۰۰ از شتریب را HHI شاخص ادغام، اگر
  ۱۸۰۰ تا ۱۰۰۰  میمال زکتمر  شود. یم برخورد ادغام با دهد شیافزا
 شیافزا واحد ۵۰ از شتریب را HHI شاخص ادغام، اگر
  ۱۸۰۰ بیشتر از  زکتمر  شود. یم برخورد ادغام با دهد

  ).۱۳۸۲( یبخشبرگرفته از  .یادداشت

 مشاهده ۳ جدول با آن مقایسه و تمرکز نسبت محاسبه از حاصل ارقام به توجه با
 بازه در قرارگرفتن با ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰ سال از ایران در اول بانک چهار تمرکز نسبت که شود می
تا  ۵۰ بازه در گرفتن قرار با ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۵ سال از و باال تمرکز درجه دارای درصد ۷۵تا  ۶۵
 خالل در ایران برتر بانک چهار بندی رده در ست.باال نسبتًا تمرکز درجه دارای درصد ۶۵
 صادرات های بانک و نخست رتبه سال ۱۱ هر در ایران ملی بانک ،۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ های سال
 سه یکدیگر، به مختلف های سال در خود رتبه واگذاری با وجود ،تجارت و ملت ایران،
  اند. نموده خود آن از را بعدی جایگاه

  ۳ جدول
   اول بنگاه هشت ای چهار سهم و زکتمر درجه

 زکتمر درجه (درصد) اول بنگاه ۸ سهم (درصد) اول بنگاه ۴ سهم
 باال اریبس شتریب و ۹۰ شتریب و ۷۵
  باال  ۸۵ - ۹۰  ۶۵ - ۷۵
  باال نسبتا  ۷۰ - ۸۵  ۵۰ - ۶۵
  نییپا نسبتا  ۴۵ - ۷۰  ۳۵ - ۵۰

  ).۱۳۸۲( بخشی برگرفته از. یادداشت

 تسلط تحت و زکمتمر امالً ک بازار یک انگریب ،درصد ۶۰ از شیب بنگاه چهار زکتمر نسبت
 بازار ،باشد باالتر زکتمر درجه هرچه .شود نامیده می جانبه چند انحصار هک است بنگاه چند
 نسبت است. تر یکنزد املک رقابت به بازار ،باشد مترک زکتمر درجه هرچه و املک انحصار به
 به توجه با آورد. حساب به یرقابت بازار یک عنوان به یحدود تا توان می را درصد ۴۰ از مترک

 تمرکز کاهشی روند شاهد کشور بانکی نظام نیز آنتروپی شاخص براساس ،پژوهش نتایج
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 میزان شود، می مشاهده که همانطور ،بنابراین است. بوده بعد به ۱۳۸۴ سال از خصوص به
 روندی دارای ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ سال از شاخص سه هر براساس کشور بانکی شبکه در تمرکز
 در آنتروپی و HHI، CR4 شاخص سه اساس بر تغییرات این روند است. بوده نزولی
  شود. می مشاهده روشنی به ۳ تا ۱ های شکل
  

   
  .ایران در HHI شاخص تغییرات روند .۱ شکل

  
   ایران درCR4 شاخص تغییرات روند .۲ شکل

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 24

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-271-fa.html


 
 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۳۸ 

  
   ایران در آنتروپی شاخص تغییرات روند .۳ شکل

 شبکه  متمادولت  انقالب، اوایل در است. نظام بانکی مالی بازار بر مسلط نظام ایران در
با  اما بود. حاکم کشور بانکی نظام بر انحصاری بازار شرایط و داشت اختیار را در بانکی

 کشور در بانکداری صنعت ها، بانک سازی خصوصی های برنامه اجرای با گذشت چند سال و
 های شاخص و آمار اگرچه .کرد حرکت ناقص رقابت بازار سمت به و شد تغییراتی دچار

 صنعت در تمرکز کاهش از حاکی تسهیالت اعطای و دهی وام میزان براساس مختلف
 آنها، تعداد افزایش و خصوصی های بانک باوجود که است این واقعیت اما ،هستند بانکداری

  داریم. فاصله نظر مورد رقابتی شرایط با و هستیم مالیم تمرکز وجود شاهد هنوز

 پژوهش الگوی تصریح ۵
  آماری های داده و اطالعات ۱ . ۵

 ایران در ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ های سال در که است ییها بانک شامل پژوهش این آماری جامعه
 آماری، های محدودیت به توجه با مقاله این در مورداستفاده آماری نمونه اند. داشته فعالیت

 رفاه، ملت، تجارت، ایران، صادرات سپه، ملی، های بانک شامل کشور بانکی شبکه بانک ۱۸
 سامان، کارآفرین، معدن، و صنعت صادرات، توسعه مسکن، کشاورزی، بانک، پست

   است. سرمایه و پاسارگاد سینا، نوین، اقتصاد پارسیان،
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  پژوهش متغیرهای معرفی ۲ . ۵
 در وابسته متغیر و پردازد می کشور بانکی شبکه که است پرداختی تسهیالت میزان بانکی وام
 از مطالبات و ییاعطا تسهیالت مجموع میزان تقسیم از نسبت این شود. می محسوب مدل
 مستقل متغیر است. شده محاسبه بانک های یدارای کل بر ها بانک غیردولتی و دولتی بخش
 های سیاست محاسبه منظور به مقاله، این در است، پولی سیاست شاخص شامل مدل در

) پولی  لطفی و تقوی از پیروی به ایران، در کاربردی پولی سیاست های شاخص از ،(
 سیاست شاخص عنوان به قانونی ذخیره نرخ از )۱۳۸۹( جباری و بخش شیرین و )۱۳۸۵(

 یتخصص و یتجارهای  بانک یها یبده از یدرصد یقانون ریذخا .استشده  استفاده پولی
 یمرکزهای  بانک نزد آنها ینگهدار به ملزم ها بانک که است اشخاص یها ه سپرد ژهیو به

  . است شده استفاده تمرکز محاسبه جهت شاخص سه از پژوهش این در هستند.
 زکتمر نسبت (CR)    
 براساس آن محاسبات یمبنا است. تر متداول ،محدود یاطالعات یازهاین لیدل به روش نیا

 یمبنا بر ها بنگاه ینزول بی(ترت هاست بنگاه نیتر بزرگ تعداد  و بازار یافزا برهم سهم
  نمایش داده شده است.  ۱که در رابطه  آنها) اندازه

)۱(   = ∑ ۱    

 .است ام بنگاه سهم نسبت  و زکتمر نسبت یریگ اندازه یبرا ها بنگاه تعداد  آن در که 
 ها بنگاه نیتر بزرگ تعداد  هک است آن انگریب باشد صفر به یکنزد حاصل عدد که درصورتی

 است. بازار در بنگاه یک فقط وجود نیمب ۱۰۰ عدد وهستند  بازار در کیوچک سهم یدارا
 صنعت در بزرگ بانک چهار های دارایی سهم صورت به (CR4) شرکت چهار تمرکز نسبت

   است. شده تعریف بانکداری
 هیرشمن ندالیهرف شاخص   

 صنعت در بازار سهام مجذور مجموع صورت به که (HHI) هیرشمن-هرفیندال شاخص
 حساسیت دهنده نشان تمرکز مقادیر ضرایب .شود تعریف می ها دارایی کل نظر از بانکداری

نمایش  ۲است که در رابطه  کشور در بانکداری بازار تمرکز درجه به نسبت  بانک دهی وام
  .داده شده است
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)۲(  = ∑ ۲
۱  

 دست به بازار لک به بنگاه سهم میتقس از هک( ام بنگاه بازار سهم مجذور S۲که در آن 
  است. بازار در موجود یها بنگاه تعداد د) و یآ می
 یآنتروپ شاخص  

 قرار مورداستفاده یکانکم و یکزیف ازهایی  شاخه در یابزار عنوان به ابتدا در یآنتروپ مفهوم
 .ندک می گیری اندازه را سامانه یک در اختالل و ینظم یب هک است یتیمک یآنتروپ .گرفت
 همچنین یآنتروپ .شود می برده ارک هب انسیوار یبرا جایگزینی عنوان به یآنتروپ اریمع

در  .ابدی می اهشک زکتمر ،ابدی می کاهش یآنتروپ هک یهنگام .است زکتمر برای معیاری
  شود. انیب ۳صورت رابطه  به تواند یم ینابرابر اریمع یک عنوان به یآنتروپحالت عمومی، 

)۳(  = ∑ ∗۱ , ۰ ≤ ≤  

 شاخص، نیا مقدار بیشترین .است ریتفس قابل یسخت به شاخص نیا یمقدار ارزش
 شیپ حالت نیا یهنگام و نندک می فعالیت بازار نیا در هک استهایی  بنگاه تعداد تمیلگار
 نیا مقدار نیهمچن باشد. فعال بازار در بنگاه یک تنها و بوده یانحصار ،طیشرا هک دیآ می

   باشند. یمساو سهم یدارا ها بنگاه همه هک است صفر یزمان شاخص
 از نسبتی صورت به بانک هر نقدینگی نسبت، نقدینگی نسبت دو از مطالعه این در
 استفاده شده است.  ها یدارای به ها سپرده نسبتو  ها یدارای کل به نقدی های یدارای

 ها یدارای کل به سهام صاحبان حقوق جمع تقسیم از سرمایه نسبت حاضر مطالعه در
 دیگر یکی عنوان به است بانک کل های یدارای لگاریتم که نیز بانک اندازه شود. می محاسبه

   است. شده گرفته نظر در دهی وام کانال بر موثر عوامل از
 بانکداری نظام در دهی وام کانال بر پولی سیاست با تمرکز زمان هم اثرات بررسی برای

 صورت بیشتری تأکید پولی سیاست با آن زمان هم اثرات و تمرکز متغیر دو تأثیر بر ایران
 شده استفاده نیز ای ترازنامهغیر و ترازنامه متغیر چندین از متغیر دو این کنار در اما گرفته
 سرمایه نسبت نقدینگی، نظیر بانک ای ترازنامه متغیرهای برخی تأثیر بررسی منظور به است.

 تأثیر بررسی همچنین و ایران بانکی نظام در دهی وام کانال بر تمرکز تأثیر نیز و بانک اندازه و
 ۴رابطه  از کشور، بانکی شبکه در تسهیالت و وام اعطای بر اقتصادی کالن متغیر چند

 معادله، این دهد. می نشان را حاضر پژوهش تجربی مدل این رابطه است. شده استفاده
)	 بانکی های وام ) ) پولی سیاست شاخص به را,  تمرکز شاخص به همچنین و (
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) بانکداری صنعت در بازار  سیاست انتقال بر تمرکز تأثیر بررسی منظور به دهد. می ارتباط (
 تعامل در پولی سیاست شاخص با بانکی تمرکز شاخص بانک، دهی وام کانال طریق از پولی
  و بانک هر دهنده نشان  اندیس که یطور به، شود می زده تخمین ۴رابطه  گرفته قرار
) مدل این در همچنین است. زمان دهنده نشان )  وقفه با دهی وام فعالیت بیانگر ,
  است.

)۴(  	( ) , = 	 ( ) , ۱ + 	 + 	 ( 	 ℎ) +	 ۱( ) , 	 + 	 ۲( ) , 	 +  	 ۳( 	 ) , 	 + 	+ ∗ +	   

 کانال برای  ترازنامه متغیر چند و تمرکز تأثیر بررسی منظور به لیدل چند به ۴رابطه 
 تمرکز مقادیر ضرایب است. قرار گرفته استفاده مورد شورک کیبان نظام در دهی وام

 است. کشور در بانکداری بازار تمرکز درجه به نسبت  بانک دهی وام حساسیت دهنده نشان
 اثربخشی یابد، می افزایش بانکداری در تمرکز که زمانی دهند، می نشان مطالعات نتایج

 در بانک دهی وام کانال تواند می بانکداری صنعت در تمرکز .یابد می کاهش پولی سیاست
   نماید. تقویت یا تضعیف را پولی سیاست انتقال سازوکار
) پولی های سیاست شاخص محاسبه منظور به  پولی سیاست های شاخص از ،(

 حساسیت میزان ، پولی، سیاست شاخص ضریب شد. خواهد استفاده ایران در کاربردی
 دهد. می نشان را پولی سیاست به نسبت شود، می تأمین  بانک توسط که یهای وام

 پولی سیاست شاخص عنوان به قانونی سپرده نرخ در افزایشرود  می انتظار همچنین
 که است معنی آن به این که گردد ها بانک دهی وام رشد در کاهش باعث ایران، در کاربردی
   باشد. داشته منفی عالمت باید پولی سیاست شاخص در ،δ ضریب
 از پولی سیاست انتقال سازوکار تضعیف یا تقویت باعث تواند می تمرکز اینکه به توجه با
 میان تعاملی عبارت در ، ضریب بنابراین، ،گردد بانک دهی وام کانال بر تأثیر طریق

 اختیار منفی یا مثبت عالمت ترتیب، به تواند می )×( بانکی تمرکز و پولی سیاست
 سیاست به نسبت  بانک دهی وام حساسیت که است این دهنده نشان مثبت ضریب کند.
 وجود دهنده نشان امر این .پیدا کند کاهش یابد، می افزایش بانکی تمرکز که زمانی پولی،
  است. پولی سیاست انتقال بر بانکی تمرکز تأثیر

 احتساب منظور به متغیر این از است. GDP رشد نرخ مستقل متغیرهای از دیگر یکی
 استفاده بانکی های وام عرضه بر تمرکز تأثیر مقابل در شدن ایمن و وام تقاضای در تغییرات
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 بهره نرخ کانال از عرضه، سمت در بانک دهی وام کانال تمایز باعث کار این انجام شود. می
 نهایی خدمات و کاالها ارزش مجموع داخلی ناخاص تولید شود. می تقاضا سمت در

 رشد نرخ از پژوهش این در که است کشور یک داخل در سال) (یک دوره یک طی شده، تولید
 از ،GDP رشد نرخ عنوان به پژوهش این در شده استفاده ارقام شد. خواهد استفاده آن

  است. شده استخراج جهانی بانک سایت
 از یکی کهاست  ۱افتهی میتعم گشتاور روش ،پژوهش این در استفاده مورد روش

های  داده یبرا و بوده ایپو ییتابلوهای  داده افتیره در مدل یپارامترها برآوردهای  روش
 یایپو لیتعد اثرات روش نیا است. استفاده قابل ییتابلوهای  داده و یمقطع ،یزمان یسر
 سبب شود، مدل وارد باوقفه ریمقاد با وابسته ریمتغ اگر رد.یگ می درنظر را وابسته ریمتغ

 وجود به یهمبستگ اختالل جمالت و (رگرسورها) یحیتوض یرهایمتغ نیب هک شد خواهد
 شده استفاده ۲سارگان آزمون از ابزارها سیماتر معتبربودن یبررس یبرا نیتخم نیا در .دیآ

  است. اخالل یاجزا با ابزارها یهمبستگ عدم از یحاک صفر هیفرض آزمون نیا در است.

        مدل متغیرهای مانایی آزمون ۶
 تحلیل توان می باشد، زیاد مقاطع از کدام هر در زمانی سری مشاهدات تعداد که وقتی
 قدرت اما داد. قرار موردبررسی مقاطع آن از کدام هر برای را واحد) ریشه (وجود مانایی
 شرایط این در است. پایین بسیار است کم ها داده دوره طول که میهنگا واحد ریشه آزمون
 ها آزمون قدرت افزایش برای تابلویی های داده بر مبتنی واحد ریشه آزمون از استفاده
 است الزم ،دهی وام کانال بر تمرکز و نقدینگی تأثیر برآورد از پیش بنابراین است. ضروری
 مانایی زیرا گیرد. قرار آزمون مورد ها، تخمین در مورداستفاده متغیرهای تمام مانایی
 مشکل بروز باعث تابلویی های داده چه و زمانی سری های داده مورد در چه متغیرها
   شود. می کاذب رگرسیون

 تولید جز به ها متغیر تمام که گردید مشخص ها آزمون از حاصل نتایج به توجه با
 ۴ جدول در نتایج هستند. مانا سطح در (CR4) تمرکز نسبت و بانک اندازه داخلی، ناخالص

  .اند گزارش شده

                                                                                                                                
1 Generalized Method of Moments (GMM) 
2 Sargan test 
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  ۴ جدول
  دهی  وام کانال بر گذارتأثیر متغیرهای جمعی واحد ریشه آزمون نتایج

Levin, Lin, Chu 
(t) 

Im, Pesaran and 
Shin (W-stat) 

ADF - Fisher 
(Chi- square) 

PP- Fisher Chi-
square متغیر  

    pv  آماره  pv  آماره  pv  آماره  pv  آماره
۷۵٫۳۵- ۰٫۰۰ ۱۸٫۹۱- ۰٫۰۰ ۱۰۳٫۸۹ ۰٫۰۰ ۹۸٫۸۰  ۰٫۰۰ Loas (L) 
۵٫۴۶- ۰٫۰۰  ۳٫۰۱- ۰٫۱۳ ۷۰٫۶۵ ۰٫۰۰ ۱۱۹٫۰۲ ۰٫۰۰ Capratio (L) 
۱۲٫۸۰-  ۰٫۰۰  ۴٫۷۳-  ۰٫۰۰  ۸۲٫۸۵  ۰٫۰۰  ۱۲٫۶۸  ۰٫۰۰  Liqratio (L) 
۴٫۹۶-  ۰٫۰۰  ۱٫۴۰-  ۷٫۹۴  ۴۵٫۹۹  ۰٫۱۲  ۱۰٫۴۴  ۰٫۰۰  DBS (FD) 
۲۰٫۴۱- ۰٫۰۰ ۳٫۶۶- ۰٫۰۱ ۶۲٫۳۵ ۰٫۰۰  ۴٫۴۶ ۰٫۰۸ HHI (L) 
۱۲٫۸۶- ۰٫۰۰ ۴٫۱۲- ۰٫۰۰ ۸۵٫۸۳ ۰٫۰۰ ۱۰۵٫۸۵ ۰٫۰۰ DCR4 (FD) 
۱۷٫۵۱- ۰٫۰۰ ۳٫۵۱- ۰٫۰۲ ۶۷٫۳۷ ۰٫۰۰ ۵٫۷۲ ۰٫۰۴ ENTROPY (L) 
۱۵٫۴۷-  ۰٫۰۰  ۷٫۳۶-  ۰٫۰۰  ۱۳۲٫۸۴  ۰٫۰۰  ۲۷٫۵۴  ۰٫۰۰  DGDP (FD) 
۷٫۱۲-  ۰٫۰۰  ۱٫۵۷-  ۵٫۷۹  ۴۳٫۹۲  ۰٫۱۷  ۵۳٫۷۹  ۰٫۰۲  Monpolicy (L) 
۱٫۹۹- ۰٫۰۲ ۲٫۹۹- ۰٫۱۴ ۷۶٫۹۷ ۰٫۰۰ ۱۴۵٫۷۷ ۰٫۰۰ Deptoasset (L) 

) به معنی FD( نماد ) به معنی سطح وL( در مقابل نام متغیرها نماد معنی سطح احتمال است. به pv یادداشت.
  .بودن آنهاست تفاضل مرتبه اول

  مدل برآورد و نتایج تفسیر ۷
 کل به نقدی های یدارای نسبت نقدینگی، نسبت آن در که شود می بررسی حالتی ابتدا
 شاخص زمان هم تأثیر درنظرگرفتن بدون تمرکز شاخص سه تأثیر باشد. بانک های یدارای

  است. شده داده نشان ۵ جدول در تمرکز شاخص و پولی سیاست
طور  همان کرد مالحظه توان می فوق تخمین سه هر در مدل تخمین نتایج به توجه با
 کل بهها  وام کل (نسبتدهی  وام متغیر با دهی وام وقفه با متغیر رفت می انتظار که
فعالیت  میزان افزایش با که معنی این به دارد. معناداری و مثبت ارتباط بانک)های  یدارای
 را مطلب این یابد. می افزایش نیز  دورهاین  دردهی  فعالیت وام ،پیش دوره دردهی  وام
 باعث کنونی دوره دردهی  فعالیت وام افزایش که کرد تفسیر نیز صورت این به توان می

  شد. خواهد بعد دوره یا آینده دردهی  فعالیت وام افزایش
 استفاده اصلی متغیر سه از تمرکزهای  شاخص بر مقالهتأکید  به توجه با تحلیل این در
 نسبت هیرشمن،-هرفیندالهای  شاخص تمرکز زمینه در شده استفاده متغیرهای است. شده
 که است حاکی مدل سه هر در تخمین نتایجاست.  آنتروپی شاخص و برتر بانک چهار تمرکز
 و معناداری در مدل سه هر در واست  معکوس و معناداردهی  وام کانال بر تمرکز متغیرتأثیر 
 بانکی بازار در وام عرضه گفت توان ، میدیگر عبارت به دارد. وجود نظر اتفاق متغیر عالمت
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۴۴ 

 باعث بانکی شبکه در تمرکز افزایش اینکه ضمن گیرد می انجام کمتریصورت  به متمرکز
   گردد. می نیز پولیهای  سیاست انتقالسازوکار  تضعیف
 ۵ جدول
   مدل تخمین نتایج

Entropy HHI CR4 
 ضریب  t ضریب t ضریب  t متغیرهای مدل

۱٫۹۸ ۰٫۲۳۲ ۱٫۹۸ ۰٫۲۳۰ ۱٫۲۴ ۰٫۱۱۶ Loan to asset(-۱) 
۳٫۳۵-  ۰٫۴۵۴-  ۳٫۲۵-  ۰٫۴۵۶-  ۵٫۰۷-  ۰٫۵۶۰-  Capital ratio 
۳٫۷۹ ۰٫۶۵۱ ۴٫۱۳ ۰٫۷۴۳ ۳٫۳۳ ۰٫۷۶۳ Liq ratio 
۹٫۳ -  ۰٫۰۳۸-  ۹٫۱۱-  ۰٫۰۳۵-  - - Bank Size 
- - - - ۳٫۶۷-  ۰٫۵۷۸-  CR4 
- - ۱٫۶۷-  ۰٫۰۰۰۲ -  - - HHI 
۳٫۲۴-  ۰٫۰۰۳-  - - - - Entropy 
۱٫۷۲-  ۰٫۰۰۱-  ۲٫۸۶-  ۰٫۰۰۲-  ۵٫۸۴-  ۰٫۰۰۴-  GDP 
۰٫۹۴-  ۰٫۰۰۲-  ۱٫۱۸-  ۰٫۰۰۳-  ۳٫۶۲-  ۰٫۰۰۸-  Monatary Policy 

J-static:            ۱۲٫۹۸۲ 
Instrument rank: ۱۸ 

J-static:            ۱۲٫۶۹۴ 
Instrument rank: ۱۸ 

J-static:            ۱۲٫۶۹۴ 
Instrument rank: ۱۸ Sargan test 

  است. tنشانگر ارزش آماره  t .یادداشت

 دهی وام با معکوسی و معنادار ارتباط سرمایه نسبت متغیر آمده، دست هب نتایج با مطابق
 دیگر، عبارت به یابد. می کاهش ها بانک دهی وام سرمایه، افزایش با که معنی این به دارد.
 دوران در کنند. می اعطا کمتری تسهیالت دارند، باالتری سرمایه نسبت که یهای بانک

 از ناشی تسهیالت کاهش جبران به قادر کشور بانکی شبکه سرمایه افزایش پولی، انقباض
 نقدینگی افزایش پولی، انقباض دوران طی رود می انتظار چند هر نیست پولی انقباض دوران
   باشد. پولی انقباض از ناشی بانکی تسهیالت کاهش جبران به قادر بانکی، شبکه

 نسبت از که است نقدینگی نسبت متغیر ،بانک خاص های ویژگی از بعدی متغیر
 است. شده استفاده آن محاسبه جهت بانک های یدارای کل به بانک نقد های یدارای

 دهی وام با مثبت و معنادار ارتباط متغیر این شود، می مشاهده ۵ جدول در که همانگونه
 فعالیت ها، بانک نقدینگی افزایش با که معنی بدین دارد. ایران بانکی نظام در ها بانک
 این یافت. خواهد کاهش دهی وام فعالیت آن، کاهش با و یافته افزایش نیز آنها دهی وام

 ،دارند ترینقد ترازنامه که یهای بانک که دلیل این به است، سازگار تئوری با نیز نتیجه
 و کنند استفاده خود های یدارای سبد در ها وام حفظ برای خود نقد های یدارای از توانند می
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۴۵

 نتایج با تخمین این .۱گیرند می قرار انقباضی پولی های سیاست تأثیر تحت کمتر بنابراین
 و الپر مطالعات نتایج همچنین و )۲۰۱۱( اولیورو و همکاران مطالعات از آمده دست هب

 باشد، بیشتر بانک نقدینگی چه هر ،دیگر عبارت به دارد. مطابقت نیز )۲۰۱۲( همکاران
 راحتی به ها بانک نقدینگی میزان در کاهش و بود خواهد بیشتر نیز تسهیالت و وام اعطای
 تغییر در موثری نقش بتواند که پولی سیاست هرگونه همچنین بود، نخواهد جبران قابل
  بود. خواهد ثرمؤ نیز دهی وام میزان بر باشد، داشته بانک نقدینگی میزان
 باعث ارک نیا کند، اقدام انقباضی پولی سیاست اجرای به مرکزی بانک که حالتی در

 سبب خود نوبه به زین ها سپرده حجم اهشک شود. یم یکبان های سپرده حجم اهشک
 نیگزیجا منابع به دسترسی نظر از ها کبان اما شد. خواهد ها کبان اعتباردهی قدرت اهشک
 ریسا حجم اهشک با قادرند تر بزرگ های کبان دارند. تفاوت گریدیک با نگیینقد زین و

 جبران را ها سپرده اهشک نهایا مانند و سهام اوراق قرضه، اوراق لیقب از خود های ییدارا
 تری فیضع ترازنامه طورکلی به و ندتر کوچک دارند، متریک نگیینقد هکهایی  کبان اما نندک

  دهند. اهشک را وام عرضه زانیم مجبورند دارند،
 دهی وام بر معکوس و معنادار تأثیر ،۵ جدول در تخمین سه هر در بانک اندازه متغیر

 تولید رشد نرخ تأثیر شود، می مشاهده که طور همان دارد. ایران بانکی شبکه در ها بانک
   است. معکوس و معنادار داخلی صلناخا
 کم معناداری با ایران در بانکی نظام دهی وام بر پولی سیاست شاخص متغیر تأثیر 

 و تسهیالت میزان از پولی سیاست شاخص افزایش با که معنی این به است. شده زده تخمین
 شاخص در افزایش است. سازگار تئوری با نیز نتیجه این که شود می کاسته اعطایی های وام

 انقباضی پولی سیاست معنی به قانونی ذخیره نرخ در افزایش دیگر بیانی به یا پولی سیاست
 تواند می بانک شود. می بانکی های سپرده کاهش باعث انقباضی پولی سیاست اعمال است.
 تأمین دیگر منابع که شرطی با اما دارد نگه تغییر بدون را اش ترازنامه های یدارای طرف
   دهد. افزایش آن طبق را بودجه
 یک هر برای تمرکز شاخص و پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر بررسی به ۶ جدول در

 سیاست شاخص ضرب حاصل ،زمان هم تأثیر از منظور .پردازد می تمرکز شاخص نوع سه از
  است. تمرکز شاخص در پولی

                                                                                                                                
1 Ehrmann, Gambacorta, Martínez-Pagés, Sevestre & Worms (2002) 
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۴۶ 

 ۶جدول 
  نتایج تخمین مدل 

Entropy HHI CR4 
 ضریب  t ضریب t ضریب  t متغیرهای مدل

۲٫۹۶ ۰٫۲۴۶ ۲٫۷۷ ۰٫۲۵۶ ۶٫۱۳ ۰٫۴۰۴ Loan to asset(-۱) 
۴٫۳۱-  ۰٫۴۷۶-  ۳٫۳۲-  ۰٫۴۲۹-  ۵٫۱۵-  ۰٫۳۵۰-  Capital ratio 
۵٫۲۹ ۰٫۷۲۲ ۵٫۱۵ ۰٫۷۱۲ ۶٫۱۹ ۰٫۷۶۰ Liq ratio 
۱۱٫۱-  ۰٫۰۴۰-  ۹٫۰۶-  ۰٫۰۳۶-  - - Bank Size 
۲٫۵۹-  ۰٫۰۰۱-  ۲٫۸۷-  ۰٫۰۰۱-  ۶٫۹۶-  ۰٫۰۰۴-  GDP 

- - - - ۳٫۸۸-  ۰٫۰۱۴-  Monpol* CR4 
- - ۲٫۳۶-  ۱۵- e-۶ - - Monpol* HHI 
۴٫۷۹-  ۱۵- e-۵ - - - - Monpol* Entropy 

J-static: ۱۲٫۶۹۴ 
Instrument rank: ۱۸ 

J-static: ۱۳٫۲۵۹
Instrument rank: ۱۸ 

J-static:  ۱۲٫۶۸۷
Instrument rank: ۱۸ Sargan test 

  است. tنشانگر ارزش آماره  t .یادداشت

 باوقفه متغیر تأثیر یعنی اول متغیر پنج تأثیر ،۶ جدول در آمده دست هب نتایج با مطابق
 تولید رشد متغیر و بانک اندازه نقدینگی، نسبت متغیر سرمایه، نسبت متغیر ،دهی وام

 هنگام تنها جدول این در است. یکسان ۵ جدول یعنی قبلی جدول نتایج با داخلی ناخالص
 دلیل به (CR4) تمرکز نسبت با پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر بررسی در مدل تخمین
 این تأثیر دیگر، مدل دو در اما است شده حذف مدل از بانک اندازه متغیر معناداری عدم
 ۶ جدول در مدل سه این تخمین نتایج از که همچنان است. گردیده لحاظ نیز متغیر

 دهی وام با مستقیم و معنادار رابطه دارای نقدینگی نسبت و دهی وام وقفه با متغیر آید، میبر
 و معنادار رابطه دارای داخلی ناخالص تولید رشد و بانک اندازه سرمایه، نسبت متغیرهای و

  .است معکوس
 بر تأثیر نتایج تمرکز شاخص نوع سه هر با تخمین در آمده، دست به نتایج با مطابق

 از موضوع، بیشتر بررسی منظور به ۸و  ۷های  جدول است. معکوس و معنادار دهی وام
 نقدینگی تأثیر تا شده استفاده نقدینگی نسبت عنوان به ها یدارای کل به ها سپرده کل نسبت

  گیرد. قرار موردبررسی دهی وام کانال بر نقدینگی مختلف های نسبت از استفاده با
 سیاست شاخص زمان هم تأثیر درنظرگرفتن بدون تمرکز شاخص سه تأثیر ۷ جدول در
   .است شده زده تخمین تمرکز شاخص و پولی
 نقدینگی نسبت متغیر عنوان به ها یدارای کل به ها سپرده کل نسبت از ۷ جدول در
 بدین دارد. دهی وام بر مثبت و معنادار تأثیر رود، - می انتظار که همانطور و شده استفاده
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۴۷

 افزایش آن دهی وام میزان بانک، یکهای  یدارای کل به ها سپرده نسبت افزایش با که معنی
 میزان بانک،های  سپرده میزان کاهش با طبیعتًا پولی انقباض شرایط در کند. می پیدا
 میزان که پولی، انبساط شرایط در برعکس و یافته کاهش نیز تسهیالت اعطای و دهی وام

 افزایش با نیز تسهیالت و وام اعطای میزان یابد، می افزایش ها بانک در ها سپرده جذب
  شود. مواجه می

 ۷جدول 
  نتایج تخمین مدل 

Entropy HHI CR4 
 ضریب  t ضریب t ضریب  t متغیرهای مدل

۵٫۱۲ ۰٫۳۷۵ ۵٫۷۶ ۰٫۲۹۷ ۶٫۵۹ ۰٫۴۱۹ Loan to asset(-۱) 
۳٫۶۵ ۰٫۴۱۴ ۷٫۷۴ ۰٫۲۹۴ ۷٫۳۷ ۰٫۲۶۲ Deposit to asset 
۱٫۱۲- ۰٫۰۲۵- ۴٫۹۷- ۰٫۰۲۷- ۱٫۶۷- ۰٫۰۱۳- Bank Size 

- - - - ۱٫۸۸- ۰٫۷۶۲- CR4 
- - ۴٫۰۳- ۰٫۰۰۰۶ - - - HHI 
۴٫۱۸- ۰٫۰۰۷- - - - - Entropy 
۱٫۱۲- ۰٫۰۰۲- ۱٫۷۲- ۰٫۰۰۱- ۴٫۵۳- ۰٫۰۰۳- GDP 
۰٫۳۲- ۰٫۰۰۱- ۰٫۰۸- ۰٫۰۰۰۲ - ۴٫۲۹- ۰٫۰۰۶- Monatary Policy 

J-static:              ۱۲٫۹۸۲  
Instrument rank: ۱۸ 

J-static:    ۱۲٫۷۸۷
Instrument rank: ۱۸ 

J-static: ۱۵٫۴۵۹
Instrument rank: ۱۸ Sargan test 

  است. tنشانگر ارزش آماره  t .یادداشت

 دراست.  ۵ جدول متغیرهای تأثیر همانند ۷ جدول در موجود متغیرهای سایر تأثیر
 در وهستند  بانکداری صنعت در تمرکز میزان از شاخصی یک هر که متغیری سه ۷ جدول
 معنادار رابطه دارای دارد، وجود دهی وام بر آنها تأثیر مطالعه بر بیشتری تأکید حاضر مقاله

 متغیر سه این از یک هر تخمین نتیجه در یعنی .هستند دهی وام میزان با معکوس و
 بر ما فرض بنابراین .هستند عالمت هم و معنادار دهی وام بر آنها تأثیر که شود می مشاهده

 اعطای و دهی وام میزان کاهش موجب کشور بانکی شبکه در تمرکز افزایش که اساس این
 با تمرکز شاخص سه تأثیر ۸ جدول در شود. می تأیید گردد، می اعتبارات و تسهیالت

  .است شده زده تخمین تمرکز شاخص و پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر درنظرگرفتن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            21 / 24

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-271-fa.html


 
 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۴۸ 

 ۸جدول 
  نتایج تخمین مدل 

Entropy HHI CR4 
 ضریب  t ضریب t ضریب  t متغیرهای مدل

۸٫۶۸ ۰٫۳۹۲ ۸٫۱۰ ۰٫۳۹۳ ۷٫۲۷ ۰٫۳۷۶ Loan to asset(-۱) 
۹٫۵۴ ۰٫۳۸۷ ۸٫۷۴ ۰٫۳۷۰ ۵۳۷۱ ۰٫۱۶۰ Deposit to asset 
۴٫۵۱- ۰٫۰۳۱- ۴٫۲۴- ۰٫۰۲۴- ۲٫۶۸- ۰٫۰۱۲- Bank Size 
۳٫۹۴- ۰٫۰۰۲- ۳٫۳۶- ۰٫۰۰۲- ۳٫۱۳- ۰٫۰۰۲- GDP 

- - - - ۱٫۸۵- ۰٫۰۳۲- Monpol* CR4 
- - ۶٫۱۱- ۶-e۲۹ - - - Monpol* HHI 
۹٫۵۱- ۰٫۰۰۰۲ - - - - - Monpol* Entropy 

J-static: ۱۴٫۲۷۸ 
Instrument rank: ۱۸ 

J-static: ۱۳٫۷۸۷
Instrument rank: ۱۸ 

J-static: ۱۵٫۳۴۴
Instrument rank: ۱۸ Sargan test 

  است. tنشانگر ارزش آماره  t .یادداشت

 بر تمرکز شاخص و پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر متغیرهای تمام در ۸ جدول در
 که ترتیب بدین است. معکوس و معنادار ها بانک دهی وام میزان با آنها رابطه ،دهی وام کانال

 تسهیالت اعطای میزان از تمرکز، و پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر متغیر در افزایش با
 در که صورت این به است. سازگار نیز ها بینی پیش و انتظارات با نتیجه این شود. می کاسته
 افزایش نتیجه در انقباضی پولی سیاست و کند پیدا افزایش پولی سیاست شاخص کهای  دوره
 اعتبار و وام عرضه میزان از بانکی، شبکه تمرکز افزایش با گردد، اتخاذ قانونی ذخیره نرخ

 های بانک دهی وام دهد. می افزایش را بزرگ های بانک بازار سهم تمرکز، شد. خواهد کاسته
 های تکانه به نسبت کمتری میزان به کوچک، دهی وام مؤسسات به نسبت بزرگ

 ها بانک دهی وام کانال تواند می تمرکز بنابراین، دهند. می نشان حساسیت پولی های سیاست
  کند. تضعیف را پولی سیاست قدرت و پولی های سیاست انتقال در

  بندی جمع ۸
 یکی عنوان به بانک دهی وام کانال مشخص طور به و اعتباری کانال نقش اهمیت به توجه با
 آن از و بانکی شبکه تسهیالت بر گذاریتأثیر طریق از پولی سیاست انتقال مهم مجاری از

 کانال بر پولی سیاست با آن زمان هم اثرات و تمرکز تأثیر بررسی به مقاله این اقتصاد، طریق
 در موضوع، اهمیت همچنین، باوجود پرداخت. ایران بانکداری نظام در ها بانک دهی وام
 درخصوص تاکنون و شده انجام بانکی شبکه در تمرکز تأثیر درخصوص اندکی مطالعات ایران
   .مطالعه نشده است دهی وام کانال بر بانکی نظام متغیر این تأثیر
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 یرانا یبانکدارها در نظام بانک یدهبر کانال وام یپول یاستو س یزمان تمرکز بانکاثرات هم ۴۹

 ها سپرده کل نسبت و بانک های یدارای کل به نقد وجوه نسبت آمده، دست به نتایج با
 شد. استفاده بانک خاص های ویژگی از نقدینگی نسبت عنوان به بانک های یدارای کل به

 قرار آزمون مورد دهی وام کانال بر نقدینگی های نسبت از مختلف متغیر دو تأثیر ترتیب بدین
 این گردید. استفاده مختلف متغیر سه از ایران در دهی وام بر تمرکز تأثیر برآورد در گرفت.
 و برتر بانک چهار تمرکز نسبت هیرشمن،-هرفیندال شاخص از بودند عبارت ها شاخص
 تأثیر بررسی کنار در بازار. در تمرکز گیری اندازه در مطلق معیارهای از آنتروپی شاخص
 شاخص زمان هم تأثیر ایران، بانکی نظام در دهی وام میزان بر متغیرها این از هرکدام
   گردید. بررسی نیز تمرکز شاخص و پولی سیاست
 قرار تأیید مورد کم معناداری سطح با دهی وام و پولی سیاست شاخص بین معکوس رابطه

 مرکزی بانک سوی از انقباضی پولی سیاست اتخاذ معنی به پولی سیاست شاخص افزایش گرفت.
 شاخص بین معکوس رابطه است. انبساطی پولی سیاست اعمال معنی به آن در کاهش و

 سیاست اتخاذ و شاخص این افزایش با که معناست بدین بانکی دهی وام و پولی سیاست
از سایر  را کاهش این نتواند بانک که درصورتی و شده کاسته بانکی های سپرده میزان از انقباضی،

 معکوس رابطه است. تسهیالت و وام اعطای میزان در کاهش به مجبور نماید، جبرانمنابع 
  دارد. وجود باال معناداری سطح با تمرکز شاخص و پولی سیاست شاخص زمان هم تأثیر بین
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