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†
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ
در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل از
اﻟﮕﻮی دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ و روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮآورد ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و دادهﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای  ۱۸ﺑﺎﻧﮏ از ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﮕﺎه
ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ از ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ
وامدﻫﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان دارﻧﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی C23 ،E30 ،G21 ،G10 :JEL
* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻬﺮان؛ ) mahshidshahchera@yahoo.comﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
† ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻗﺰوﯾﻦ؛ keshishian84@yahoo.com

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 5:22 +0330 on Saturday September 25th 2021

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۲۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 5:22 +0330 on Saturday September 25th 2021

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ازﯾﮏﺳﻮ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺎﻟﯽ و ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮدهﭘﺬﯾﺮی از ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎس ،ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﻫﻤﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ورود ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻬﻢ آﻧﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ
و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﻻزم ﺑﻪﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﺠﺪد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻣﺘﺎ ،ارزی و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎر اﺛﺮﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه از ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ارز ،ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﯽ ﺳﺘﺎان ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای و ﻏﯿﺮﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﯾﺎ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ذیﺻﻼح ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ واﮐﻨﺶ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ در اﻗﻼم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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 ۲ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع
در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻧﺮخ ارز ،ﺛﺮوت ،وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺸﮑﯿﻦ .(۲۰۰۴ ۱،درواﻗﻊ ،ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای )ﻻﯾﻪای( ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی )ﺑﺎزارﻫﺎی( ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮرﻣﺜﺎل ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ و ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ،وامﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ دردﺳﺘﺮس اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺘﺎتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر را ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻻ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺣﺘﻤﺎ ً
اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری از ﻃﺮﯾﻖ دو ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮔﺮدد )ﺷﺮﯾﻔﯽرﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮور ،داﯾﯽﮐﺮﯾﻢزاده
و اﻣﺮاﻟﻬﯽﭘﻮرﺷﯿﺮازی.(۱۳۹۰،
ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺟﻮه داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ وﻟﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ )وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻣﻘﺪار اﻋﺘﺒﺎرات دردﺳﺘﺮس و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
Mishkin
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ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۳۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳
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اﻋﺘﺒﺎرات ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درواﻗﻊ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ،
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ
اﻋﺘﺒﺎر ،از ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد )ﺗﻘﻮی
و ﻟﻄﻔﯽ.(۱۳۸۵ ،
ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﻪﺧﺼﻮص وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎه
را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻧﮑﻪ و ﮔﺮﺗﻠﺮ .(۱۹۹۵،۱ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
وامدﻫﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج از
ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺗﺒﺎط دارد .ﻫﺮﭼﻪ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ارزانﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )اوﻟﯿﻨﺮ و رودﻧﺒﻮش.(۱۹۹۶ ۲،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه آن را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎارزشﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺼﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وام را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻤﺘﺮ )ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه و ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﮕﺎه اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان
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ﺷﺪه در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎه وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او را در درﯾﺎﻓﺖ وام ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎه را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺨﺎرج
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻓﺮزﯾﻦوش و ﺣﯿﺪری.(۱۳۸۹ ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ ﺑﺎزار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻻ ،ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی
ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮاﻧﻊ ورود و ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی
ﻣﻘﯿﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺑﻮدن درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪمرﻗﺎﺑﺖ و
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽﮔﻮدرزی و ﻋﺒﺎدی.(۱۳۹۱،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ درﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت وامدﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزاری ﺧﻮد و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ۱درﺧﺼﻮص ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در درﯾﺎﻓﺖ وام ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای
ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ وامدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ

۳۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ
ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آداﻣﺰ و آﻣﻞ (۲۰۱۱) ۱ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﺮ وامدﻫﯽ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎرﻟﯽ و ﮐﻮرﻟﯿﺲ (۱۹۹۴) ۲ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار در ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻮرو ،ﻟﯽ و ﺟﺌﻮن (۲۰۱۱) ۳در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ
در ﺑﺎﻧﮑﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در  ۱۸ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۶ﺗﺎ  ۲۰۰۶ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
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اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﻨﺪ( ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﺎﻫﺶ در ﻋﺮﺿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ
ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ را در ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﺪاری
را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و رﮐﻮد در
دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ از ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۳۳
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ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻧﻮﺑﻪﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻧﮑﻪ و ﺑﻼﯾﻨﺪر (۱۹۸۸) ۱ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺺ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ
ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪاﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ در ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺮﺗﻔﻮی وام ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻘﻮط وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ وامدﻫﯽ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻣﺒﺎﮐﻮرﺗﺎ (۲۰۰۱) ۲درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻟﺘﻮﻧﺒﺎس ،ﻓﺎزﯾﻼو و ﻣﻮﻟﮕﻨﻮس (۲۰۰۲) ۳در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ در اروﭘﺎ« در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از دادهﻫﺎی
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۹۱ﺗﺎ  ۱۹۹۹اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ اروﭘﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی دارﻧﺪ )ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازهای( ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻟﺘﻮﻧﺒﺎس و ﻫﻤﮑﺎران
) (۲۰۰۲ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﻟﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
در آن ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ .ﮐﯿﺸﺎن و اوﭘﯿﻼ(۲۰۰۶) ٤
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪمﺗﻘﺎرن در واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﯾﺎ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺪمﺗﻘﺎرن در رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﯾﺎ
اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

۳۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ (۱ :ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ۳ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ) (CR4ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻬﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ (۲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ (HHI) ٤ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠﺬور ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری از ﻧﻈﺮ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎﺳﺖ و  (۳ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ در ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  HHIآن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰۰ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  HHIآن ﺑﯿﻦ  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۱۸۰۰ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻼﯾﻢ دارد و ﺑﺎزار ﺑﺎ
ﺷﺎﺧﺺ  HHIﺑﯿﺶ از  ۱۸۰۰ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ CR4
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﻮی و ﻟﻄﻔﯽ ) (۱۳۸۵ﻓﺮﺿﯿﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۴ﺗﺎ  ۱۳۸۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﯿﺎپ و اﺳﺘﺎﯾﻦ ) (۱۹۹۵اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺑﻪ روش دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ )ﻧﺮخ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﺮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان آن از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻮرو و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۱و آﻟﭙﺮ ،ﻫﻮﻻﮔﻮ و ﮐﻠﯿﺲ (۲۰۱۲) ۱اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﺮان دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ۲ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺰا در ﻣﺪل وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از دو ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﮐﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۵

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺳﻬﻢ
ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و ﻋﺪد  ۱۰۰ﻣﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﻣﺎر
ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

HHI
) CR4درﺻﺪ(
آﻧﺘﺮوﭘﯽ

۱۶۱۷
۷۱٫۷۹
۲٫۶۰۷

۱۵۷۱
۷۰٫۴۴
۲٫۵۵۵

۱۵۰۱
۷۱٫۰۱
۲٫۴۷۹

۱۴۰۹
۶۷٫۸۰
۲٫۴۲۳

۱۲۴۸
۶۲٫۱۳
۲٫۳۲۳

۱۱۳۳
۵۷٫۳۴
۲٫۲۲۵

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

HHI
) CR4درﺻﺪ(
آﻧﺘﺮوﭘﯽ

۱۱۱۷
۵۸٫۶۳
۲٫۱۹۶

۱۰۶۱
۵۶٫۸۶
۲٫۱۵۶

۱۰۷۷
۵۷٫۵۹
۲٫۱۶۴

۱۰۷۳
۵۷٫۶۷
۲٫۱۵۴

۱۰۳۱
۵۵٫۵۶
۲٫۱۲۹

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺟﺪول  ۲ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﺮای
ﺷﺎﺧﺺ  HHIﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
 HHIدر ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰دارای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮده ،زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد
 ۱۰۳۱ﺗﺎ  ۱۶۱۷اﺳﺖ و از ﺑﺎزه  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۱۸۰۰ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻼﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺪرال ﺗﺠﺎرت ۱آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎزار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪول  ۲ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد اداره ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ادﻏﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)Federal Trade Commission (FTC
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ﺟﺪول ۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۰

۳۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺟﺪول ۲
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ادﻏﺎم

رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰۰۰

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻼﯾﻢ

 ۱۰۰۰ﺗﺎ ۱۸۰۰

ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۸۰۰

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺸﯽ ).(۱۳۸۲

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ اول در اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۴ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺎزه
 ۶۵ﺗﺎ  ۷۵درﺻﺪ دارای درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ و از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺎزه  ۵۰ﺗﺎ
 ۶۵درﺻﺪ دارای درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ .در ردهﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان در ﺧﻼل
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ،۱۳۹۰ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻫﺮ  ۱۱ﺳﺎل رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ،ﻣﻠﺖ و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎ وﺟﻮد واﮔﺬاری رﺗﺒﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪی را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪول ۳
درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﻬﻢ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﻨﮕﺎه اول
ﺳﻬﻢ  ۴ﺑﻨﮕﺎه اول )درﺻﺪ(

ﺳﻬﻢ  ۸ﺑﻨﮕﺎه اول )درﺻﺪ(

درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ

 ۷۵و ﺑﯿﺸﺘﺮ
۶۵ - ۷۵
۵۰ - ۶۵
۳۵ - ۵۰

 ۹۰و ﺑﯿﺸﺘﺮ
۸۵ - ۹۰
۷۰ - ۸۵
۴۵ - ۷۰

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﻻ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺸﯽ ).(۱۳۸۲

ﻼ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣ ً
ﭼﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزار
ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزار ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۴۰درﺻﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ
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از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ،ادﻏﺎم ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ادﻏﺎم ،ﺷﺎﺧﺺ  HHIرا ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰۰واﺣﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ادﻏﺎم ،ﺷﺎﺧﺺ  HHIرا ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ

اﻧﺪازه HHI

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۳۷

ﺷﮑﻞ  .۱روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ  HHIدر اﯾﺮان.

ﺷﮑﻞ  .۲روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ CR4در اﯾﺮان
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ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان
ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰دارای روﻧﺪی
ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ  CR4 ،HHIو آﻧﺘﺮوﭘﯽ در
ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۳۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

در اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ .در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ،دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮐﺸﻮر
دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ،
ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻼﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ.

 ۵ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ
 ۱.۵اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی آﻣﺎری
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۰در اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آﻣﺎری،
 ۱۸ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺳﭙﻪ ،ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺠﺎرت ،ﻣﻠﺖ ،رﻓﺎه،
ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﺳﺎﻣﺎن،
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ،ﺳﯿﻨﺎ ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .۳روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ در اﯾﺮان

۳۹

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

 ۲.۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

)(۱

۱

∑=

ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﮕﺎه ام اﺳﺖ.
ﮐﻪ در آن
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ
دارای ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪد  ۱۰۰ﻣﺒﯿﻦ وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ) (CR4ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻬﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ) (HHIﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری از ﻧﻈﺮ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در
ﻣﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ ) ( ،از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻘﻮی و ﻟﻄﻔﯽ
) (۱۳۸۵و ﺷﯿﺮﯾﻦﺑﺨﺶ و ﺟﺒﺎری ) (۱۳۸۹از ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺻﺪی از ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﭙﺮدهﻫﺎی اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ )(CR
اﯾﻦ روش ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﻬﻢ ﺑﺮﻫﻢاﻓﺰای ﺑﺎزار و ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ )ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ( ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ارزش ﻣﻘﺪاری اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ،
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه در ﺑﺎزار ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ دارای ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﯽ از
داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،از راﺑﻄﻪ ۴
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ،
وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ) ,
( را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ) ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ
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ﮐﻪ در آن  Sﻣﺠﺬور ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﻨﮕﺎه ام )ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ( و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
 ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻣﻔﻬﻮم آﻧﺘﺮوﭘﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و اﺧﺘﻼل در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺎر آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۳ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
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اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان
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راﺑﻄﻪ  ۴ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ) ( ،از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ، ،ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
وامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺮخ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی در اﯾﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در رﺷﺪ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺮﯾﺐ  ،δدر ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺿﺮﯾﺐ  ،در ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن
( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ) ×
ﮐﻨﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ  GDPاﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺴﺎب
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻘﺎﺿﺎی وام و اﯾﻤﻦﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
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ﺑﺎزار در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ) ( ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ  ۴ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﻧﺪﯾﺲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ و
( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ
),
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪل
اﺳﺖ.

۴۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۶آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻘﺎﻃﻊ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ )وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ( را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .اﻣﺎ ﻗﺪرت
آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻃﻮل دوره دادهﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﺎذب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ) (CR4در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول ۴
ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.

)Generalized Method of Moments (GMM
Sargan test

1
2
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ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ،از ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎص داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ،ﻃﯽ ﯾﮏ دوره )ﯾﮏﺳﺎل( در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮخ رﺷﺪ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ارﻗﺎم اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺮخ رﺷﺪ  ،GDPاز
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
روشﻫﺎی ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل در رﻫﯿﺎﻓﺖ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮای دادهﻫﺎی
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﻄﻌﯽ و دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ روش اﺛﺮات ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﻮﯾﺎی
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎوﻗﻔﻪ وارد ﻣﺪل ﺷﻮد ،ﺳﺒﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ )رﮔﺮﺳﻮرﻫﺎ( و ﺟﻤﻼت اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪوﺟﻮد
آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺑﺰارﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ۲اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺧﻼل اﺳﺖ.

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۴۳

ﺟﺪول ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ

آﻣﺎره

pv

آﻣﺎره

pv

آﻣﺎره

pv

آﻣﺎره

pv

-۷۵٫۳۵
-۵٫۴۶
-۱۲٫۸۰
-۴٫۹۶
-۲۰٫۴۱
-۱۲٫۸۶
-۱۷٫۵۱
-۱۵٫۴۷
-۷٫۱۲
-۱٫۹۹

۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۲

-۱۸٫۹۱
-۳٫۰۱
-۴٫۷۳
-۱٫۴۰
-۳٫۶۶
-۴٫۱۲
-۳٫۵۱
-۷٫۳۶
-۱٫۵۷
-۲٫۹۹

۰٫۰۰
۰٫۱۳
۰٫۰۰
۷٫۹۴
۰٫۰۱
۰٫۰۰
۰٫۰۲
۰٫۰۰
۵٫۷۹
۰٫۱۴

۱۰۳٫۸۹
۷۰٫۶۵
۸۲٫۸۵
۴۵٫۹۹
۶۲٫۳۵
۸۵٫۸۳
۶۷٫۳۷
۱۳۲٫۸۴
۴۳٫۹۲
۷۶٫۹۷

۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۱۲
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۱۷
۰٫۰۰

۹۸٫۸۰
۱۱۹٫۰۲
۱۲٫۶۸
۱۰٫۴۴
۴٫۴۶
۱۰۵٫۸۵
۵٫۷۲
۲۷٫۵۴
۵۳٫۷۹
۱۴۵٫۷۷

۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۸
۰٫۰۰
۰٫۰۴
۰٫۰۰
۰٫۰۲
۰٫۰۰

)Loas (L
)Capratio (L
)Liqratio (L
)DBS (FD
)HHI (L
)DCR4 (FD
)ENTROPY (L
)DGDP (FD
)Monpolicy (L
)Deptoasset (L

ﯾﺎدداﺷﺖ pv .ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎد ) (Lﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ و ﻧﻤﺎد ) (FDﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اولﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

 ۷ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺮآورد ﻣﺪل
اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺟﺪول  ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ وامدﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ وامدﻫﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ وامﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ( ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وامدﻫﯽ در دوره ﭘﯿﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ در آﯾﻨﺪه ﯾﺎ دوره ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل در ﻣﻌﻨﺎداری و
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺮﺿﻪ وام در ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﯽ
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Levin, Lin, Chu
)(t

Im, Pesaran and
)Shin (W-stat

ADF - Fisher
)(Chi- square

PP- Fisher Chisquare

ﻣﺘﻐﯿﺮ

۴۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.

Entropy

CR4

HHI

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

۱٫۹۸
-۳٫۳۵
۳٫۷۹
-۹٫۳
-۳٫۲۴
-۱٫۷۲
-۰٫۹۴

۰٫۲۳۲
-۰٫۴۵۴
۰٫۶۵۱
-۰٫۰۳۸
-۰٫۰۰۳
-۰٫۰۰۱
-۰٫۰۰۲

۱٫۹۸
-۳٫۲۵
۴٫۱۳
-۹٫۱۱
-۱٫۶۷
-۲٫۸۶
-۱٫۱۸

۰٫۲۳۰
-۰٫۴۵۶
۰٫۷۴۳
-۰٫۰۳۵
-۰٫۰۰۰۲
-۰٫۰۰۲
-۰٫۰۰۳

۱٫۲۴
-۵٫۰۷
۳٫۳۳
-۳٫۶۷
-۵٫۸۴
-۳٫۶۲

۰٫۱۱۶
-۰٫۵۶۰
۰٫۷۶۳
-۰٫۵۷۸
-۰٫۰۰۴
-۰٫۰۰۸

J-static:
۱۲٫۹۸۲
Instrument rank: ۱۸

J-static:
۱۲٫۶۹۴
Instrument rank: ۱۸

J-static:
۱۲٫۶۹۴
Instrument rank: ۱۸

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل
)Loan to asset(-۱
Capital ratio
Liq ratio
Bank Size
CR4
HHI
Entropy
GDP
Monatary Policy
Sargan test

ﯾﺎدداﺷﺖ t .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش آﻣﺎره  tاﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ وامدﻫﯽ
دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮی اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دوران
اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻮﻟﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﺎﺷﯽ از
دوران اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻃﯽ دوران اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻮﻟﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪﺗﺮی دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وامﻫﺎ در ﺳﺒﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
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ﺟﺪول ۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۴۵

)Ehrmann, Gambacorta, Martínez-Pagés, Sevestre & Worms (2002

1
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .۱اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻮرو و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﭙﺮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،اوراق ﺳﻬﺎم و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی
دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ وام را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺟﺪول  ،۵ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻢ
ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت و
وامﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ در ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ
اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻃﺮف داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ را ﻃﺒﻖ آن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در ﺟﺪول  ۶ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

۴۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل
Entropy

CR4

HHI

۲٫۹۶
-۴٫۳۱
۵٫۲۹
-۱۱٫۱
-۲٫۵۹
-۴٫۷۹

۰٫۲۴۶
-۰٫۴۷۶
۰٫۷۲۲
-۰٫۰۴۰
-۰٫۰۰۱
-۱۵e-۵

۲٫۷۷
-۳٫۳۲
۵٫۱۵
-۹٫۰۶
-۲٫۸۷
-۲٫۳۶
-

۰٫۲۵۶
-۰٫۴۲۹
۰٫۷۱۲
-۰٫۰۳۶
-۰٫۰۰۱
-۱۵e-۶
-

۶٫۱۳
-۵٫۱۵
۶٫۱۹
-۶٫۹۶
-۳٫۸۸
-

۰٫۴۰۴
-۰٫۳۵۰
۰٫۷۶۰
-۰٫۰۰۴
-۰٫۰۱۴
-

)Loan to asset(-۱
Capital ratio
Liq ratio
Bank Size
GDP
Monpol* CR4
Monpol* HHI
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

ﯾﺎدداﺷﺖ t .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش آﻣﺎره  tاﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  ،۶ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎوﻗﻔﻪ
وامدﻫﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول  ۵ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ) (CR4ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪمﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺪل ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺪل در ﺟﺪول ۶
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ وامدﻫﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وامدﻫﯽ
و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و
ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ
وامدﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .ﺟﺪولﻫﺎی  ۷و  ۸ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،از
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﺟﺪول  ۷ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪول  ۷از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ -رود ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ وامدﻫﯽ دارد .ﺑﺪﯾﻦ
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t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل

۴۷

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

ﺟﺪول ۷
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل
Entropy

CR4

HHI

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

۵٫۱۲
۳٫۶۵
-۱٫۱۲
-۴٫۱۸
-۱٫۱۲
-۰٫۳۲

۰٫۳۷۵
۰٫۴۱۴
-۰٫۰۲۵
-۰٫۰۰۷
-۰٫۰۰۲
-۰٫۰۰۱

۵٫۷۶
۷٫۷۴
-۴٫۹۷
-۴٫۰۳
-۱٫۷۲
-۰٫۰۸

۰٫۲۹۷
۰٫۲۹۴
-۰٫۰۲۷
-۰٫۰۰۰۶
-۰٫۰۰۱
-۰٫۰۰۰۲

۶٫۵۹
۷٫۳۷
-۱٫۶۷
-۱٫۸۸
-۴٫۵۳
-۴٫۲۹

۰٫۴۱۹
۰٫۲۶۲
-۰٫۰۱۳
-۰٫۷۶۲
-۰٫۰۰۳
-۰٫۰۰۶

J-static:
۱۲٫۹۸۲
Instrument rank: ۱۸

J-static:
۱۲٫۷۸۷
Instrument rank: ۱۸

J-static:
۱۵٫۴۵۹
Instrument rank: ۱۸

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل
)Loan to asset(-۱
Deposit to asset
Bank Size
CR4
HHI
Entropy
GDP
Monatary Policy
Sargan test

ﯾﺎدداﺷﺖ t .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش آﻣﺎره  tاﺳﺖ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  ۷ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪول  ۵اﺳﺖ .در
ﺟﺪول  ۷ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وامدﻫﯽ وﺟﻮد دارد ،دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
و ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻫﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ و اﻋﻄﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺪول  ۸ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻮﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﯿﺰان
وامدﻫﯽ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯿﺰان اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۴۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺟﺪول ۸
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل
Entropy

CR4

HHI

۸٫۶۸
۹٫۵۴
-۴٫۵۱
-۳٫۹۴
-۹٫۵۱

۰٫۳۹۲
۰٫۳۸۷
-۰٫۰۳۱
-۰٫۰۰۲
-۰٫۰۰۰۲

۸٫۱۰
۸٫۷۴
-۴٫۲۴
-۳٫۳۶
-۶٫۱۱
-

۰٫۳۹۳
۰٫۳۷۰
-۰٫۰۲۴
-۰٫۰۰۲
-۲۹e-۶
-

۷٫۲۷
۵۳۷۱
-۲٫۶۸
-۳٫۱۳
-۱٫۸۵
-

۰٫۳۷۶
۰٫۱۶۰
-۰٫۰۱۲
-۰٫۰۰۲
-۰٫۰۳۲
-

)Loan to asset(-۱
Deposit to asset
Bank Size
GDP
Monpol* CR4
Monpol* HHI
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

ﯾﺎدداﺷﺖ t .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش آﻣﺎره  tاﺳﺖ.

در ﺟﺪول  ۸در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ،راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،از ﻣﯿﺰان اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ در
دورهای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ وام و اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت وامدﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

 ۸ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻣﺠﺎری ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و از آن
ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎوﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،در
اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺧﺼﻮص
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

t

ﺿﺮﯾﺐ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل

اﺛﺮات ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان

۴۹

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺨﺸﯽ ،ل .(۱۳۸۲) .اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.۹۶-۷۱ ،۲۶ ،
ﺗﻘﻮی ،م .و ﻟﻄﻔﯽ ،ع .ا .(۱۳۸۵) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ) .(۱۳۷۴-۱۳۸۲ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.۱۶۶-۱۳۱ ،۲۰ ،
ﺟﻠﯿﻠﯽ ،س .پ .و ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽﮔﻮدرزی ،ی .و ﻋﺒﺎدی ،م .(۱۳۹۱) .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﯾﺮان( .ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
و ارزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
ﺷﺮﯾﻔﯽرﻧﺎﻧﯽ ،ح ،.ﻫﻨﺮور ،ن ،.و داﯾﯽﮐﺮﯾﻢزاده ،س .و اﻣﺮاﻟﻬﯽﭘﻮرﺷﯿﺮازی ،ف .(۱۳۹۰) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی.۴۸-۲۷ ،(۱۰)۴ ،
ﺷﯿﺮﯾﻦﺑﺨﺶ ،ش .و ﺟﺒﺎری ،ا .(۱۳۸۹) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )روش ﺑﺮآورد  .(GMMﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ.۳۲-۱۹ ،۵ .
ﻓﺮزﯾﻦوش ،ا .و ﺣﯿﺪری ،ح .(۱۳۸۹) .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزی
اﻗﺘﺼﺎدی.۱۷۱-۱۴۵ ،۲ ،
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ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺮآورد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ وامدﻫﯽ در اﯾﺮان از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ و
ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﺮوﭘﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎزار .در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و وامدﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
و ﮐﺎﻫﺶ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،از ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان اﻋﻄﺎی وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس
ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد.
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