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. مقدمه1

توانـد  ، سیاست پولی میمدتبر این باورند که حداقل در کوتاهبسیاري از اقتصاددانان 
از شـماري بـی تعـداد  ،واقعقرار دهد. درتأثیري اقتصاد واقعی را تحت دارمعناطور ه ب

از پـس ) را مبنی بـر اینکـه   1963(1هاي اولیه فریدمن و شوارتزیافته،تحقیقات اخیر
، توافـق  این حـال اند. بایید کردهأت،گیرد، سیاست پولی فعال شکل میتغییرات تولید

شـود وجـود دارد. در   بسیار اندکی در مورد اینکه سیاست پولی چگونه مؤثر واقـع مـی  
اندکردهیید أاز تغییر تولید واقعی تپستحقیقاتی که سیاست پولی فعال را تمامقع وا

,Getler and Bernanke)انددر مورد سازوکار آن سکوت کرده کـه  تـا جـایی  .(1995
سیاسـت پـولی   آثـار هاي تجربی کـه در مـورد   گتلر و برنانکه بر این باورند که تحلیل

در نظـر  2»جعبه سیاه«عنوانبهري سیاست پولی را سازوکار اثرگذا،اندصورت گرفته
اند.گرفته

راحتـی  کند بههاي سنتی در مورد اینکه سیاست پولی چگونه کار میالبته دیدگاه
ران اذ، سیاسـتگ که بر اساس بسـیاري از متـون درسـی   ايدر دسترس هستند به گونه
کننـد و  سرمایه استفاده میهبر هزینريگذابراي اثرمدت پولی از اهرم نرخ بهره کوتاه

گذاري ثابـت، مسـکن و   اي در چارچوب سرمایهکاالهاي بادوام و سرمایه،از این طریق
، فتـه و از کانـال تقاضـاي کـل    کننده تأثیر پذیرموجودي انبار و کاالهاي بادوام مصرف

ي هـا هاي تحقیقات و گفتهیافتهبر اساس لیکن،گیرد. میزان تولید تحت تأثیر قرار می
شود کـه  تر اثرگذاري ناقص هستند. حتی گفته میهاي مهماین متون در مورد راهآنها

IS-LMبر اساس تئـوري دت راممطالعاتی که ارتباط هزینه سرمایه و نرخ بهره کوتاه

و 3»دهنـده متغیرهـاي شـتاب  «یـابی بـین   اغلب در ارتبـاط ،اندمورد مطالعه قرار داده
و هزینه سرمایه با متغیرهـاي مـورد   » ايهاي بهرهسیتحسا«ارتباط نسبت بهمخارج 

اند. موفق بودهبررسی در مدل
فـرض وجـود   ، یـک پـیش  ضعیف سرمایه در معادالت برآورديآثارفراتر از مشکل 

هـاي بهـره   نـرخ ترین اثر خود را بـر   قويبایستمیدارد مبنی بر اینکه سیاست پولی 
یـک  لـیکن بر نرخ بهره بلندمدت داشته باشد. ترین اثر رامدت گذاشته و ضعیفکوتاه

1- Friedman and Schwartz
2- Black Box
3- Accelerator Variables
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آثـار بسـیار زیـادي بـر خریـد      به ظاهرگیرد و آن اینکه سیاست پولیمعما شکل می
مانند مسکن و یا تجهیزات تولید کـه بایسـتی در   ؛داردبیشترهاي با عمر مفید دارایی

وري، نسـبتاً  ئـ مدت حساسیت داشته باشند. بنابراین، ایـن ت ي بهره بلندهانرخاصل به 
مـدت و  ي بهـره کوتـاه  هـا نرخارتباط منطقی میان در آن. زیرا اوالًساده و ناقص است

ش سـایر اجـزاي هزینـه، نظیـر     تصمیمات بلندمدت برقرار نیست و ثانیاً در مورد واکن
آیـد هاي پولی باشد، سخنی به میان نمیتأثیر شوكتواند تحتدوام که میمصرف بی

(Velandia, برخـی از اقتصـاددانان را بـه ایـن     ،این شـکاف در بحـث سـنتی   .(2009
در بازارهاي اعتبـار ممکـن اسـت    موانعاندیشه واداشت که آیا اطالعات ناقص و سایر 

منجر به تحقیقاتی شد کـه در  ايپایهتوانایی سیاست پولی را توضیح دهد و این بحث 
) کانـال  1995ظـر برنانکـه (  داده شد. البتـه بـه ن  » کانال اعتباري«ادبیات به آن لقب 

بیشـتر بـه   براي سازوکار قدیمی نیست بلکه ي یک کانال جداگانه و یا جایگزیناعتبار
ره سـنتی را تـرویج کـرده و وسـعت     نرخ بهآثاراي از عواملی است که عنوان مجموعه

اي که این یک سازوکار قوي است نه یک کانال موازي و مستقل.دهد به گونهمی
سؤال اساسی این است کـه آیـا سیاسـت پـولی     ،بر اساس بحث فوقکلی،طوربه

هـاي اقتصـادي را   فعالیتسرانجام،اعتبارات بانکی و هداري عرضمعناطور ه تواند بمی
هاي مختلف مقالـه را پـی   ثیر قرار دهد؟ که براي جواب به این پرسش قسمتأتحت ت

گیریم.می
ظـري و ادبیـات موضـوع و در    این تحقیـق، بحـث مبـانی ن   و سومدر قسمت دوم

مـدل و  نظـري قسمت چهارم وضعیت بازار اعتبار در اقتصاد ایران و بعد از آن مبـانی  
ارائه خواهد شد.برآورد آن و آنگاه نتایج مقاله 

. مبانی نظري2
زمان و ترکیب اثرگذاري سیاسـت پـولی فقـط بـا     ،گونه که در مقدمه اشاره شدهمان

دیگري از مسـیرها  . بنابراین اقتصاددانان از مجموعهیستنممکناتکا به نظریه سنتی 
ـ  بهـره مـی  شـود، مـی که کانال اعتباري نامیده  طـور کلـی در ایـن زمینـه     ه گیرنـد. ب

تـوان بـه   اند که از آن جمله مـی هایی بر مبناي مباحث خرد اقتصادي بنا شدهدیدگاه
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اشـاره کـرد   3هزینـه نظارت پرو2مخاطرات اخالقی1نقش مواردي از قبیل انتخاب بد،
بنـدي تعـادلی اثـر    ثیر قرار داده و در جیـره أکه ماهیت قراردادهاي اعتباري را تحت ت

کنیم.ه آنها اشاره میگذارند که در ادامه بمی
هـکـ زمـانی «کـه  شـود شروع این بحث به این فـرض اساسـی مربـوط مـی    هنقط
مسـیر همـوار عملکـرد    درـنظیر اطالعات نـاقص یـا قراردادهـاي پرهزینـه    ـ موانعی

بین هزینه وجوهی که از خـارج  کند، انتظار داریم کهاختالل ایجاد می،بازارهاي مالی
شود (مانند انتشار ابزار بدهی) و هزینـه فرصـت وجـوهی کـه ناشـی از      آوري میجمع

گیرد. این شکاف که برنانکه و گتلـر و دیگـران   هاي داخلی است، شکافی شکل فعالیت
ــأآن را صــرف  ــالی خــارجیمینت ــده4م ــدنامی ــاب،ان ــهبازت ــاهزین ــیش روي ه ي پ

فقـط حال پذیرش کانال اعتباري، با این تفسیر کـه سیاسـت پـولی نـه     » هاست.بنگاه
مالی خارجی را نیـز  تأمینبلکه میزان صرف دهد،میقرار تأثیري بهره را تحت هانرخ

لی توان اثرگذاري سیاسـت  کطور بهکند تا ترکیب و زمان و ، کمک میسازدمیمتأثر
کنیم.كپولی را بهتر در

مـالی  تـأمین سیاسـت پـولی و صـرف    شود که دو سازوکار، ارتباط بـین  یگفته م
نیـز نامیـده   5(برخی اوقات کانال خالص ثروتکند: کانال ترازنامهخارجی را فراهم می

مـالی  کانـال اول بـه طـور مسـتقیم بـا موقعیـت      .6شود) و کانال اعتباردهی بانـک می
گیرنـده  چه قدرت مالی قـرض هر،ترکند. به عبارت دقیقرتباط پیدا میگیرنده اقرض

یعنـی  ؛خواهـد بـود  کمتـر مالی خارجی وي تأمینبه همان اندازه صرف ،بیشتر باشد
. سیاست پولی از طریق کانـال ترازنامـه نـه    دهدمیانعامی که موقعیت مالی وي به او 

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر موقعیـت  ه بلکه ب،گذاردي بهره اثر میهانرخبر فقط
مسـتقیماً ، سیاست پولی انقباضـی  مؤثر است. به عنوان مثالگیرندگان نیزمالی قرض

. نخست، به دلیل اینکه اغلـب  کندتر میگیرندگان را ضعیفقرض،از دو مسیر ترازنامه
افزایش ،نرخ شناور هستندهاي با مدت یا بدهیهاي کوتاهگیرندگان داراي بدهیقرض
آنگـاه  را افـزایش داده و آنهـا هاي پرداختی مخارج بهرهبه طور مستقیمي بهره هانرخ

1- Adverse Selection
2- Moral Hazard
3- Costly Monitoring
4- External Finance Premium
5- Net Worth Channel
6- Bank Lending Channel
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کنـد. دوم اینکـه افـزایش    را تضـعیف مـی  آنهاجریان نقدي را کاهش و موقعیت مالی 
شود.ها همراه میبنگاهههاي نقدشوندهاي بهره با کاهش ارزش دارایینرخ

اعتبـار  همالی خـارجی را بـا انتقـال عرضـ    تأمینکن است صرف سیاست پولی مم
هـا کـه   دهی بانک است. بانـک قرار دهد، که این همان کانال قرضتأثیرها تحت بانک
منبع اصلی اعتبار در بسیاري از کشورها هستند، در غلبه بر مشکالت اطالعـاتی  اغلب

اعتبـار بنـا بـه دالیلـی     هرضکنند. اگر عتخصص پیدا می،و سایر مشکالت بازار اعتبار
هـاي کوچـک و   گیرندگان وابسته به بانک (بـراي مثـال بنگـاه   قرض،اختالل پیدا کند

بـا تحمـل   ،از تسهیالت دسـت بردارنـد ولـی در عمـل    به ظاهرمتوسط) ممکن است 
برقـرار  ،و ارتبـاط اعتبـاري  یافـت منابع اعتباري جدید را خواهنـد  ،ي اضافیهاهزینه

احتمـاالً  ،هاي اعتباربراین، کاهش در اعتبار بانکی، نسبت به سایر فرمخواهند کرد. بنا
.دهدمیمالی خارجی را افزایش داده و فعالیت واقعی اقتصاد را کاهش تأمینصرف 

ـ افزون ي مـورد  هـا مـدل صـورت تعـادل جزئـی در    ه بر مبانی خرد اقتصادي که ب
ي تعـادل عمـومی   هامدلرچوب اند در چااقتصاددانان سعی کرده،اندبررسی وارد شده

,Walsh)سیاست پولی از کانال اعتبـاري بپردازنـد  آثارنیز به بررسی  بـه هـر   . (2003
ي کالن داده شده هامدلحال از طریق اهمیت روزافزونی که به اصول اقتصاد خرد در 
ي خـرد اقتصـادي   هامدلاست، عالقه جدیدي به سازوکار انتقال به وجود آمده است. 

دهنـدگان و  آثـار اطالعـات نـاقص بـر رابطـه بـین قـرض       ي نـاقص اعتبـار بـر   بازارها
کنند.  گیرندگان تأکید میقرض
بـر اسـاس   مـدت سیاسـت پـولی،    کوتـاه آثـار توضیحات اصلی بـراي  ر این دوره د
کـه  زمـانی دارد أکیدهاي اطالعاتی تنقص) بر 1972(1هاي بازار بنا شد. لوکاسنقص

شـکل  نـاقص اطالعـات  بر اسـاس  ورد متغیرهاي اسمی را انتظارات در م،فروشندگان
است که تشخیص داده شود که تغییر جزئی در تولید ممکنغیر، به نظر ويدهندمی

يهـاي دیگـر  مدلاز ناحیه تغییر در سیاست پولی است یا تغییر در ترجیحات تولید. 
کنـد  یمتأکیدو ) که به ساختار زمانی قراردادها توجه کرده 1979(2نظیر مدل تیلور
شـوند و بـراي تغییـر آنهـا بایسـتی      مـی قراردادهـا تعیـین  توسـط ها که برخی قیمت

هـا  ها در مقایسه بـا سـایر قیمـت   براي مثال، دستمزدهاي زیادي پرداخت شود.هزینه
کانـال سیاسـت پـولی از   شـود کـه  باعـث مـی  ،. این حقیقتباشندتوانند چسبنده می

1- Lucas
2- Taylor
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وجـود  بـر ایـن بـاور اسـت کـه     )1985(1منکیوبگذارد.فزاینده تأثیر خود راتقاضاي
مؤثر بوده وهاتعیین قیمتدرهاانحصاري و لیست هزینهنواقص در بازار شبیه رقابت

در مراتب بعدي اثرگذاري هستند.هاي پولی شوك
اهمیت زیادي پیدا کردند. وجـود  ،هاي تجزیه بازار و دخالت محدودالگوبه تازگی

ناهمگنی را میان عوامل (کارگزاران) ،اي تجزیه بازار در بازارهاي مالیهبرخی از شکل
,.Alvarez et al)کندایجاد می 2002) .

هـا قبـل بـا مقـاالت     سـال ،هاي مالیهاي نظري کانالدر کنار مباحث مذکور، پایه
) بـا  1981(2بندي اعتباري ساخته شده است. به عنوان مثال، استیگلیتز و وایسجیره

توانـد  کنند که افزایش در نرخ بهره مـی اخالقی استدالل میهفاده از بحث مخاطراست
) جـذب کنـد، بنـابراین    بیشـتر هاي پرمخـاطره (بـا ریسـک    گذاران را به پروژهسرمایه

شـان نگـه دارنـد و مقـدار (یـا      دهند که نرخ بهره را در سطح اولیـه ها ترجیح میبانک
) بـا فـرض انتخـاب بـد     1976(3و راسـل  تعداد) تسـهیالت را کـاهش دهنـد؛ جـافی     

خواهنـد  گیرندگانی که مـی که نوع تسهیالتدریافتند که افزایش نرخ بهره در صورتی
) فـرض کردنـد   1989و گتلـر ( تسهیالت بگیرند را نشناسند، غیرمفید است. برنانکـه 

ــه ــارهزین ــین اعتب ــارگزاري ب ــژه  ک ــه وی ــدگان وجــود دارد. ب ــدگان و اعتبارگیرن دهن
گـذاري  نتیجـه پـروژه سـرمایه   مشـاهده بـراي اي را هزینـه ناگزیرنـد دهندگان اعتبار
بپردازند.،گیرندگاناعتبار

. پیشینه تحقیق3
بـر  . استمبانی اقتصاد خرد کانال اعتباري بر اساس پیششده در بخش مطالعات ذکر

بنـدي اعتبـاري را در اقتصـاد    نویسندگان دیگر کاربردهـاي جیـره  ،این ادبیاتاساس 
) شواهد بسیار ضعیفی از وجـود  1990(4الن گسترش دادند. براي مثال، رومر و رومرک

) 1992متحده یافتند. هرچنـد، برنانکـه و بالینـدر (   کانال اعتباري بانکی براي ایاالت
کـاهش تسـهیالت را بـه دنبـال خواهـد داشـت و       ،دریافتند که سیاست انقباض پولی

سیاست پولی بـر تسـهیالت و   آثارمطالعه ايبررا VAR) مدل 1995برنانکه و گتلر (

1- Mankiw
2- Stiglitz and Weiss
3- Jaffee and Russell
4- Romer and Romer
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کـه تغییـري در نـرخ بهـره     توسعه دادند و تأیید کردند زمـانی GDPيبرخی از اجزا
تواند روابطی بین تسهیالت بانکی و تولید وجود داشـته  می،وجوه فدرال به وجود آید

ی توجـه  به ترکیب وجوه بانکی و غیربانک)1993(1باشد. کاشیاپ، استین و ویلکاکس
دهی بانکی براي ایاالت متحده یافتند.هاي اعتبارکرده و همچنین شواهدي از کانال

را بـر  دهی بانکی براي ایاالت متحده ) وجود کانال اعتبار2000کاشیاپ و استین (
،سـال بـود  20بانک براي تقریبـاً  14000مدل پانل دیتایی که شامل بیش از اساس 
کـه انـدازه و نقـدینگی در    راکار بردند تا اثريه سنجی بیک مدل اقتصادآنهایافتند. 

دریافتنـد کـه فرضـیه کانـال     وتعیین کنند راواکنش به تغییر در سیاست پولی دارد
شود.  اي تأیید میدهی بانک با استفاده از روش رگرسیون دومرحلهاعتبار

فتـه شـده   عاریـت گر از کار محققان دیگريشده،روشی که در این مقاله استفاده 
انـد. بـراي   شبیه هـم نبـوده  شده لزوماًلیکن روش تخمین و متغیرهاي استفادهاست.
دهی بانک براي هلند را نتیجه گرفت. همـین  ) وجود کانال اعتبار2001(2دهانمثال،

) بــراي 2003(4) بــراي پرتغــال، کــافمن و همکــاران2002(3روش توســط مــارکوئز
،) بـراي اسـپانیا  2001(6هرنانـدو و همکـاران  بـراي آلمـان،  )2001(5زاتریش، ورمـ 

براي پرو استفاده شـده اسـت. نتـایج    )2010(8) براي فرانسه و کاررا2001(7لوپایس
کدام نیز شبیه هم نبوده است. یچه

. مروري بر وضعیت بازار اعتبار در اقتصاد ایران4
اقتصاد ایران دارنـد.  تسهیالت در بازار اعتبار هعرضروشجداول زیر نگاهی اجمالی بر 

در نظام بانکیسیري در عملکرد ،هاي مبتنی بر آنالگوي تجربی و یافتههاز ارائپیش
1کند. جدولارائه می،نکات ارزشمندي را در واردکردن متغیرها در مدل،بازار اعتبار

اعطاي تسـهیالت در  هاي واردشده در مدل را دربارهبانکهاي عملکردآمارهترینمهم
بیـانگر تسـهیالت   Mکه حرف دهدمیها نشان به تفکیک بانک1388تا 1380هدور

1- Kashyap, Stein & Wilcox
2- De Haan
3- Marques
4- Kaufman et al.
5- Worms
6- Hernando et al.
7- Loupias
8- César Carrera
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.استاعطایی توسط هر بانک 
هاي واردشده در مدلهاي تسهیالت برخی بانکهاي آماري ماندهویژگی. 1جدول 

M-EGHN M-kAR M-KESH M-MAS M-MELLI M-MELT M-PARS

33/26855 556/9629 67/80861 78/87672 1/202410 9/161536 67/65092 میانگین

000/9558 000/7310 00/87921 00/66261 0/196399 0/164271 00/57813 میانه

00/79883 00/22468 0/139032 0/202887 0/367419 0/293013 0/160714 ماکزیمم

00000/24 0000/245 00/27298 00/21696 00/58084 00/31842 000000/1 مینیمم

31/30743 005/9026 90/39644 47/64274 5/105971 45/86362 97/62771 انحراف معیار

642037/0 401473/0 029486/0 617245/0 209801/0 016920/0- 335343/0 Skewness

830765/1 568778/1 640763/1 024826/2 823280/1 948619/1 581898/1 Kortusis

13098/1 009920/1 694126/0 928099/0 585276/0 414955/1 922813/0 J-B

068081/0 003530/0 006761/0 028733/0 046292/0 012631/0 630396/0 P

241698 00/86666 0/727755 0/789055 1821691 1453832 0/585834 SUM

09+E56/7 08+E52/6 10+E26/1 10+E30/3 10+E98/8 10+E97/5 10+E15/3 SUM.SQ.DEV

٩ ٩ ٩ ٩ 9 9 9 OBS

M-POST M-REF M-SADE M-SAM M-SEP M-SANM

222/2554 89/28041 3/121927 78/12938 33/93549 22/20579 میانگین

000/1737 00/24784 0/123213 000/8708 00/99660 00/14615 میانه

000/7822 00/48738 0/222353 00/34243 0/153765 00/58605 ماکزیمم

0000/467 000/9307 00/37755 0000/140 00/22764 000/2280 مینیمم

20/2471 15501 85/69211 5/12844 47578 0/19751 انحراف معیار

19360/1 092/0 141768/0 49888/0 268/0- 78752/0 Skewness

23034/3 448/1 504426/1 72918/1 6098/1 39772/2 Kortusis

15695/2 916/0 868926/0 97893/0 8330/0 06631/1 J-B

34011/0 632/0 647612/0 61295/0 6593/0 58674/0 P

0/22988 25237 1097346 116449 841944 185213 SUM

4885467 09+E9/1 10+E83/3 09+E32/1 10+E81/1 09+E12/3 SUM.SQ.DEV

٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 9 OBS

مأخذ: محاسبات محققان.

شـده  ت اعطا، توزیع نرمالی بین اعتباراشودمشاهده می1گونه که در جدول همان
قابل تفسیر اسـت و فقـط   J-Bهشود که این امر بر اساس آماردر جدول مشاهده نمی

Kortusisترین انحراف معیـار هـم مربـوط بـه     و بزرگاست3تر از پست بانک بزرگ
باشد.بانک سپه می
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تجـاري نقـش غالـب را در    هـاي بانکدهد که نشان می2نگاهی به جدول لیکن،
در زمینه اعطاي اعتبار دارا هستند. این جدول بیانگر این اسـت کـه   بانکی ایراننظام

از نسبت مانـده  بیشتر،تجاري به کل اعتباراتهايبانکهمواره نسبت مانده اعتبارات 
هايبانکتخصصی بوده است. روند تغییرات نسبت مانده اعتبارات هايبانکاعتبارات 

شکاف بین این دو نسبت در حـال  1364دهد که تا سال تجاري و تخصصی نشان می
کـه  فزاینـده شـده  تجـاري  هايبانکنسبت اعتبارات ،به بعد64و از سال استنزول 

تخصصـی منجـر بـه افـزایش     هـاي بانـک همین امر به همراه کاهش نسبت اعتبارات 
ادامه داشـته و  1373شکاف بین این دو نسبت شده است. افزایش این شکاف تا سال 

روند کاهشی به خود گرفته است.دوبارهبعد به 1373از سال 
حـاکی از آن اسـت کـه در    4هاي مختلف اقتصادي در جـدول  بررسی سهم بخش

کاهش ،بانکینظامسهم بخش بازرگانی از کل اعتبارات 1379-1350هاي طول سال
بـه حـدود   1350درصـد در سـال   65اي که سهم این بخـش از حـدود   گونهه یافته ب

،سهم بخش صنعت و معـدن ،است. از طرف دیگررسیده1379ال درصد در س5/14
هـاي  کلـی سـهم بخـش   بـه طـور  ساختمان و کشاورزي روند صعودي داشـته اسـت.   

بـه ترتیـب   1350مسـکن در سـال   وبازرگانی، کشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان
بـه ترتیـب بـه    1379درصد بوده است که در سـال  46/12و 35/15، 27/6، 02/65
تا 1380هاي سالهدرصد تغییر یافت. هر چند در فاصل6/29و2/26، 20/20، 5/14

بخش صنعت و معدن سهم خود را افزایش داده ولی این تخصیص هنوز بهینـه  1385
مطلوبی واقع هنیست و این بخش همچنان در کسب نقدینگی مورد نیاز خود در مرحل

ایـن  دارمعنامندي توان میزان بهرهیبا بررسی آمار توصیفی نمنشده است. البته صرفاً
تر و در چارچوب یک دقیقبه صورتآورد و بایستی به دستها را از بازار اعتبار بخش

مدل اقتصادسنجی به آن بپردازیم که در قسمت بعد مقاله به آن خواهیم پرداخت.
یار در ایران در عرضه سرمایه و نه عرضه اعتبار بسنظام بانکیدر حالت کلی نقش 

از انقـالب  پساز انقالب و حتی پیشآنچه مسلم است تا لیکن،قابل توجه بوده است
بـر  ،بـراي امـور صـنعتی   به ویـژه ،عرضه اعتبارات،هزینه سرمایهبودنپایینبه دلیل
آن، با توجه به اینکـه اعطـاي   برافزونمبتنی نبوده است. آزاد عرضه و تقاضاسازوکار

مسـأله اي و مواد اولیه بـوده کـه   ستلزم ورود کاالهاي سرمایهاعتبار در امور صنعتی م
بنـدي انجـام   گیرد، اعطاي اعتبار در واقع به صـورت جیـره  محاسبه نرخ ارز را دربرمی

شده است.
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هاي تجاري وکل مانده تسهیالت و اعتبارات بانک. 2جدول
تخصصی به بخش خصوصی (میلیارد ریال)

جمع مانده تسهیالت سال
خصوصیبه بخش 

مانده 
تسهیالت 

هاي بانک
تجاري

مانده تسهیالت 
هاي بانک

تخصصی

نسبت مانده اعتبارات 
هاي تجاري به کل بانک

اعتبارات

نسبت مانده اعتبارات 
هاي تخصصی به بانک

کل اعتبارات

13506/2776/219581/799/20
13514/3623/2881/746/794/20
13521/4895/3892/1026/794/20
13536/7048/5444/1653/777/22
13545/10928222/2812/758/24
13556/15161/11137/4364/736/26
13568/18684/13187/5975/705/29
13576/21918/15542/6939/701/29
13584/25774/18447336/714/28
13594/30602/20852/9751/689/31
13605/311921515/10688/662/33
13619/34849/232411607/663/33
13626/42562/28194/14372/668/33
13637/45009/28718/16288/632/36
13649/50817/32192/18624/636/36
13654/55787/34647/19314/656/34
13665/63489/43586/19894/656/34
13672/74795/52097/22697/683/31
13685/96974/70311/26667/693/30
13699/131561/97218/34355/725/27
13703/182989/135984/46989/731/26
13718/235891/179977/55923/747/23

13722/273294/212808/60483/761/22
13732/330255/259137/71115/785/21
13747/40967316147/93532/778/22
13751/5533074/402907/130166/754/24
13762/624243/454979/169269/721/27
13772/840735/614577/226151/739/26
13789/1158409/84129315256/722/27
13799/1515441/1093522/418002/726/27
13805/2028277/1485328/542944/736/26
13814/2741841/2035053/706792/748/25
13828/4547992863397/89148**
13839/515287****
13847/722046****
13851023029****

فکیـک در درصـدها صـورت    به بعد اعتبارات سایر مؤسسات نیز به آمار اضافه شده و به همین دلیـل ت 1382* از سال 
نگرفته است.

.هاي مختلفها در سالهاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي و گزارش عملکرد بانکمأخذ: بانک اطالعات سري
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مانده تسهیالت و اعتبارات کل نظام بانکی به بخش خصوصی بر حسب فعالیت . 3جدول 
(میلیارد ریال)

مان و ساختصنعت و معدنکشاورزيبازرگانیسال
مسکن

گذاري سرمایه
مستقیم و 

مشارکت حقوقی
صادرات

13505/1804/176/426/34____
13512/2219/288/638/45____
13527/2963/378/907/61____
13538/3996/621/1444/85____
13549/580948/2458/147____
13551/7271/1319/3688/237____
13563/8661/1754/449353____
13579199/2022/5213/482____
13581/9323/2721/5774/671____
13593/12334/3315/6071/814____
13606/13901/3465593/850____
13618/11705/3335/7103/1188____
13628/6143/4728685/12576/141__
13632/15846/4909367/1363126__
13649/17938/6099919/14838/203__
13652/18247/6527/10489/17349/317__
13665/17585/9019/10725/2177438__
13673/16901/12196/14134/22508/605__
13686/19684/16878/20266/32192/795__
13694/25524/21317/30782/40392/1355__
13706/32389/29455/48307/55801/988__
13717/39864/36560/69590/69592/1486__
13726/45360/43181/81445/78434/1694__

13733/56803/56144/110302/10700____
13747/54072/86036/144611/12495____
13759/89381/106084/215890/10928__7/10181
137694342/171048/96751/22535__1/13109
13773/153010/218592/163109/28584__8/2017
13789/139006/272220/254855/33825__8/15406
13790/219741/306128/397043/44857__8/14396
13801/224212/316217/403699/46328__7/15862
13813/234517/325895/412586/46895__8/16524
13828/256987/345971/427981/47501__6/17324
13831/1266718/827633/1726425/121082__2/12128
13841/1979808/1122032/2281336/168757__14972
13856/3158654/1601925/2913021/239108__4/16560

.هاي مختلفها در سالهاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي و گزارش عملکرد بانکمأخذ: بانک اطالعات سري
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درصد تسهیالت و اعتبارات کل نظام بانکی به بخش خصوصی بر حسب فعالیت.4جدول 

ساختمان و صنعت و معدنکشاورزيبازرگانیسال
مسکن

گذاري سرمایه
مستقیم و 

ارکت حقوقیمش
صادرات

135002/6527/635/1546/12____
135104/6197/760/1712/64____
135266/6063/756/1812/62____
135374/5688/845/2012/12____
135417/5360/855/2253/13____
135594/4764/824/3268/15____
135636/4637/905/2489/18____
135793/4126/978/2301/22____
135816/3656/1039/225/26____
135930/4383/1085/1960/26____
136019/4375/1036/1741/26____
136160/3357/939/2010/34____
136233/1808/1488/2549/372/4__
136320/3590/1080/2030/3080/2__
136430/3500/1250/1920/2901/4__
136570/3270/1180/1810/3170/5__
136670/2720/1490/1630/3490/6__
136760/2230/1690/1810/3410/8__
13683/204/179/202/332/8__
13694/192/164/237/303/10__
137070/171/1640/2650/304/5__
137190/165/1550/2950/293/6__
137260/168/1580/2970/282/6__
137320/171740/3340/32____
137420/132130/3550/30____
137536/1404/1768/3456/17__36/16
137613/138/2347/1336/31__24/18
137720/182640/1934__40/2
137800/125/232220/29__30/13
137950/142/2020/2660/29__50/9
1380153/226/287/27__1/7
13815/132/268/4025__4/5
13827/22178/365/28__7/2
138353/2403/1644/3345/23__3/2
138442/2754/156/3137/23__1/2
1385317/155/284/22__4/2

.هاي مختلفها در سالهاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي و گزارش عملکرد بانکمأخذ: بانک اطالعات سري
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تجـاري  هـاي بانـک توان عنوان کرد که در ایـران،  با توجه به ارقام جداول فوق می
بخـش مـالی در   فقـط  دهند. به عبارت بهتر، نههسته اصلی بخش مالی را تشکیل می

بـه  اغلـب کشور نیـز  نظام بانکیکشور است، بلکه نظام بانکیطه فعالیت ایران در حی
هـا و  شـود. از یـک سـو، اقـالم عمـده دارایـی      تجـاري محـدود مـی   هايبانکفعالیت 

در مجموعه اقتصـاد کشـور   نظام بانکیهاي نظام بانکی گویاي اهمیت روزافزون بدهی
تجاري مبین نقـش  هايبانکي هاها و بدهیاست و از سوي دیگر، اقالم عمده دارایی

هـاي  سیاسـت ه . همچنین در حوزباشدمیبانکی کشورنظامدر هابانکپراهمیت این 
کردن نـرخ سـود تسـهیالت    توان گفت که طرح منطقیپولی و نرخ سود بانکی نیز می

سیاست پولی بوده که دولـت و بانـک   ترینمهمهاسپردهنرخ سود ،بانکی و به تبع آن
بر اساس ،تراند. به عبارت دقیقنوان یک چالش اساسی آن را دنبال کردهمرکزي به ع

و بـه اسـتناد   1385و ابتداي سـال  1384مصوبات شوراي پول و اعتبار در پایان سال 
قانون برنامـه  10اده قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهاي الف و ب م20مفاد ماده 

هاي دولتـی در  اي بانکالت در عقود مبادلهد انتظار تسهی، نرخ سود مورچهارم توسعه
درصد یکسان شد. همچنـین  14هاي اقتصادي در سطح بخشتمامبراي 1385سال 

ها و مؤسسات اعتبـاري غیردولتـی بـراي    نرخ سود مورد انتظار تسهیالت اعطایی بانک
هـاي  بیشـتر از نـرخ  واحد درصد 3در سطح 1385هاي اقتصادي در سال بخشتمام

،ایـن اقـدامات  تمـام رود هاي دولتی تعیین شد که انتظار مـی هیالت در بانکسود تس
نشان دهند.،ن خواهیم پرداخته آخود را در بررسی تجربی که در ادامه بآثار

هاي تجربی. مدل و یافته5
فعالیت یک ،یک چارچوب نظريپایهسعی خواهیم کرد که بر ،مقالهاز در این بخش 

ده و اثـر تغییـرات در   کـر انـک را در یـک بـازار اقتصـادي بررسـی      نام به بنگاه نوعی ب
هـا در  بر اساس ناهمگنی بانـک سیاست پولی را روي رفتار آن مطالعه کنیم. این مدل 

(تسـهیالت  هـا وجـوه دارایـی  تـأمین هاي مشخصی ماننـد انـدازه، نقـدینگی و    ویژگی
هـا در برابـر سیاسـت    تو همچنین چگونگی اثر این تفاو1اعطایی) از طریق ابزار مالی

پولی، بنا شده است. 
رمـان و  او منطقی آن را بر اسـاس کـار   نظريجهت درك مدل مورد بحث مبناي 

1- Capitalisation
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باشـد،  ) مـی 1988ه کار برنانکه و بالیندر (یافت) که آن نیز گسترش2003(1همکاران
ایی تسهیالت اعطهسود بر مقدار بهینحداکثرکنندهبانک،کنیم. در این مدلارائه می

شود:زیر تعریف میبه صورتiبانک هترازنامهگیرد. رابطتصمیم می

)1(

سایر وجوه تـأمین  : iBها،حجم سپرده:iDاوراق،:iSحجم اعتبارات، :iLکه در آن 
. بانـک مـذکور در بـازار اعتبـار و در شـرایط رقابـت       استiسرمایه بانک : iCمالی و 

صورت زیر است:ه کند. تقاضا براي اعتبار اسمی بانک بانحصاري فعالیت می

)2      (PyrL iL
d
i 21,0  

سطح عمـومی  : Pتولید کل واقعی اقتصاد و : yسود اعتبار بانک،نرخ:i,Lrکه در آن 
210شود که تمـامی ضـرایب   . فرض میهاستقیمت ,,    همثبـت باشـند. سـرمای
زیر تعریف شود:به صورتتواند ) می2003(همکاران کار ارمان و بر اساس بانک 

)3(

جاري هسـتند  ها سپردهشود و سودي پرداخت نمیهاپردهسشود که به فرض می
شود:نگهداري میآنهانسبتی از ،براي پرهیز از ریسک نقدینگیلیکن

)4(
منفـی بـه نـرخ سـود بـدون      به صورتتواند از طرف دیگر، تقاضاي کل سپرده می

زیر مرتبط باشد:به صورتsrریسک، 

)5(

تمـام شود کـه  نشانگر سیاست پولی است. همچنین فرض میsrو 0ن که در آ
یابنـد.  ) کـاهش مـی  srاز انقباض سیاست پولی (افـزایش  پسبرونزا بوده و هاسپرده

ایر وجـوه نیـز   بـه سـ  مـالی تـأمین بـراي توانـد  ها، هر بانکی میه افزون بر سپردهالبت

1- Ehrmann et al.

iiiii CBDSL 

ii kLC 

ii sDS 

srD 
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کننـدگان  دسترسی داشته باشد که ممکن است نرخ سود اضافی پرداخت کند. عرضـه 
ایـن  .)i,Br(به میزان گونه وجوه نیز ممکن است نرخ سود اضافی درخواست کننداین

هاي بانک که ت خواهد کرد، بستگی به سایر ویژگیمیزان سود اضافی که بانک پرداخ
برابر خواهد بود با:i,Brشود خواهد داشت و نشان داده میiXبا 

)6(

1Xiکه در آن  باشد.ها میتک بانکبراي تک
پس با درنظرگرفتن روابط فوق، سودکل بانک عبارت خواهد بود از:

)7(
و 5تـا 1کـردن معـادالت   باشد. بـا جـایگزین  هاي بانک میهزینهنگر سایر بیاکه 

زیر بازنویسی شود:به صورتتواند ام میiفرض تعادل در بازار تسهیالت، سود بانک 

)8(

و F.O.Cسـود خواهـد بـود لـذا بـا گـرفتن       هکننـد مـاکزیمم ،iLهر بانکی نسبت به 
خواهیم داشت:6ط کردن شراضافه

)9(

بوده با هم برابرsrو i,Brآنگاه،،اطالعاتی وجود نداشته باشدناهماهنگیگونه اگر هیچ
، الگـو ها در برابر سیاسـت پـولی نخواهـد بـود. در ایـن      و هیچ تفاوتی در واکنش بانک

هـا سـپرده منجر بـه کـاهش در   5ه) بر اساس رابطsrسیاست پولی انقباضی (افزایش
طـرف دارایـی   ،) را افزایش دهدiB(وجوه خودتأمینسایر منابع ،د و اگر بانکوشمی

اي که بانک بایسـتی  حال، نرخ بهرهبانک بدون تغییر باقی خواهد ماند. با اینهترازنام
(بـر  پولی انقباضـی افـزایش خواهـد یافـت     با سیاست،کندبه این نوع وجوه پرداخت 

نـرخ سـود   یافتـه را بـه   افـزایش ه) و بانک حداقل مقداري از این هزینـ 6هاساس رابط
ـ   )i,Lrتسهیالت ( تقاضـا بـراي تسـهیالت را    ،خـود همنتقل خواهد کرد و ایـن بـه نوب

دارد.  9هدر معادلrیب منفیکاهش خواهد داد. در این مدل، این اشاره به ضر

)X(rr isi,B 

 i,Bisii,Lii rBrSrL

iiBiisiiii rDsLkrsDPyLL  ,
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بـه  هـا سـپرده غیـر از  آوري نقـدینگی و جمعمالیتأمینهیی که از ناحیهاهزینه
اطالعاتی در بازارهـاي  هايكاصطکاسطوحاثرپذیري بانک ازآیند به میزانوجود می

گذر سیاست پـولی  ها بیشتر باشد، مانع هرچه این هزینهوخواهد داشتبستگیمالی
ـ  هـا هزینـه هاي مختلف با بنابراین بانکاز کانال اعتبار خواهد شد؛ رو هي مختلـف روب

ه دلیـل ، بخود راها مقدار تسهیالتبرخی بانککهخواهند بود. این باعث خواهد شد
کـاهش دهنـد. اگـر تقاضـاي     شـود، مـنعکس مـی  iXهاي خاص خود که در ویژگی
، واکـنش  iXهـا همگـن باشـد، بـدون درنظرگـرفتن ارزش     بانـک تمامت بین تسهیال

آن را تعیـین خواهـد   همتفاوت تسهیالت در برابر سیاست پولی، مقدار تحرکات عرضـ 
K1(0(/2یعنیsirXکرد. این واکنش از طریق ضریب  شـود. اگـر   مشخص می

تسـهیالت را  هعرضـ ،باشد، سیاسـت پـولی  دارمعنامثبت و از نظر آماري ،این ضریب
قرار خواهد داد.تأثیرتحت 

ها با تغییـري  که بانکها اثر خاصی دارند، زمانیدر حقیقت هر کدام از این ویژگی
دهنـد شوند، ممکن است به طرق مختلف واکـنش نشـان   در سیاست پولی مواجه می

آوردن وجـوه  دسـت بـه شـوند کـه   هاي کوچـک متوجـه مـی   انکبـ1:اند ازکه عبارت
در دسترسی به بازارهاي مـالی در مقایسـه بـا    به این دلیل که آنهااي براي سپردهغیر

مواجه هسـتند، خیلـی سـخت    يبیشتربا محدودیت و قیود خیلی تر بزرگهاي بانک
در وجـوه در  تواننـد کـاهش   ک سطح باالتر از نقـدینگی مـی  ـهایی با یبانکـ2است؛

ها جبـران کننـد تـا    هاي نقدي یا سایر داراییدسترس را با استفاده از برخی موجودي
،انـد ی داشتهکمگذاري هایی که سرمایهبانکـ3؛ مقدار تسهیالتشان را ثابت نگه دارند

وجـوه مـازاد داشـته باشـند و بنـابراین مجبورنـد تـا        ي بـه  کمتـر بایستی دسترسـی  
شوند، تعدیل کنند.سیاست پولی مواجه میکه با تغییري دراعتباراتشان را زمانی 

اي گیریم به گونهترکردن مدل فوق، از متغیرهاي دیگري نیز بهره میجهت واقعی
هـا  تواند نقش مهمی در تمایل و رضـایت بانـک  که در اقتصادهاي نوظهور، نرخ ارز می

پـول  ثبـت بـه عرضـه   رسـد شـوك م  آوردن تسهیالت ایفا کند. به نظر میبراي فراهم
تواند اثر مثبتی روي در دسترس بودن وجوه تواند نرخ ارز را افزایش دهد و این میمی

ها با مشارکت خارجی باالتر داشته باشد. به دالیل مشابه، شاخص بـازار  براي آن بانک
سهام نیز مطرح شده است. 

درنظرگـرفتن  شود کـه بـا  در ادامه سعی می،کردن مدل مورد اشارهبراي کاربردي
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ــ ــه،9هرابط ــهیالت    معادل ــار تس ــیح رفت ــراي توض ــه در آن ب ــود ک ــریح ش ،اي تص
عنـوان متغیرهـاي   (وابسـته) اسـت، متغیرهـایی را بـا    که متغیر سمت چـپ معادلـه  

از: نـرخ  نـد اعبـارت غیرهـا  دهنده به سمت راست معادله اضافه کنیم که این متتوضیح
یرات سیاسـت پـولی؛ قیمـت و تولیـد بـه      مدت به عنوان شاخصی براي تغیسود کوتاه

شاخص بـدهی گذشـته   ،متغیرهاي اسمی و واقعیآثارعنوان کنترلی براي اجتناب از 
اي که هر بانک با آن مواجه است و نـرخ ارز و  تسهیالت براي کنترل ریسک و مخاطره

، تولیـد و نـرخ ارز ترکیـب    هاي بانک که با قیمـت ویژگیآثارشاخص سهام. همچنین 
باشند.   متغیرهاي سمت راست معادله میاز جملهاند شده

)10(
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tداللـت بـر بانـک و    it:i: تسـهیالت،  m، لگـاریتم :log، تفاضل ساالنه:Δآنکه در

=i؛داردداللت بر سال 1,…,N وt= 1,…,T ،r: شاخص سیاست پولی است و در این
کننده است کـه بـراي   شاخص قیمت مصرف:Pcشد؛ بانرخ سود تسهیالت میمطالعه 
آثـار رشـد   شاخص تولیـد بـراي کنتـرل    :yآثار تورم از آن استفاده شده است، کنترل 
آثـار :νit، شاخص حجم سـرمایه :K، نرخ ارز:Sشاخص تسهیالت معوق، :PDواقعی، 

هاي نـوع اول  ی: دارایL، امiهاي بانک مقدار دارایی:Α، جزء خطا:εit، هاانفرادي بانک
و β ،γ ،λ ،μ ،δ،ρ ،σ ،ηوسازي نـرخ ارز براي یکسان1381سال Dum، امiبانک 

φاند. پارامترهایی هستند که تخمین زده شده
X :گـذاري  که به ترتیب: اندازه، نقدینگی و سـرمایه استهاي بانک متغیر ویژگی

هستند.  

اندازه:
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اي از ي تحت مالکیت هر بانک در هر دورههاراییبانک با استفاده از مقدار دااندازه
هـاي نقـدي   به عنوان تفاوت میان نسـبت دارایـی  شود. نقدینگی میگیريزمان اندازه

مدت و موجـودي نقـدي) و   هاي کوتاههاي نوع اول شامل داراییبراي هر بانک (دارایی
همچنـین  اسـت.  هشدتعریفهادورهتمامدربانکهربراينقديهايداراییمیانگین

درآمدهاي متراکم بانـک و میـانگین میـان    تفاوت میان سرمایه و،ارزش پولی سرمایه
واحدها و زمان است.

متقابـل نـرخ سـود و    آثـار عالمت دو متغیر نرخ سـود و  ،گونه که اشاره شدهمان
اثـر خـالص   نخسـت، تـوجهی دارد.  درخـور هاي بانک در این مطالعـه اهمیـت   ویژگی

واسـت هـاي بانـک   نظـر از ویژگـی  انقباضی روي تسهیالت بانک صرفسیاست پولی
هایی کـه در بـاال   ي سود و هر کدام از ویژگیهانرخمتقابل میان آثاربازتابدومی نیز 
هاي سود ها به تغییرات نرخدر واکنش بانکتفاوت ،. این پارامترباشدمیاند، ذکر شده

هاي رود که بانکدهد. انتظار میرا نشان مییهشان، نقدینگی و سرمابا توجه به اندازه
رو انتظـار  ؛ از اینحفظ کنندبیشتر قادر باشند که همان سطح از تسهیالت را تربزرگ

ایـن اسـت کـه    باشـد  مـی مـوارد برقـرار   مثبت باشد. فرضی که در همهγرود که می
یشان، یکسان است. هانظر از ویژگیاند، صرفمواجهها با آنتقاضاي اعتباري که بانک

، هاي اقتصـاد ایـران  با سایر مقاالت، با توجه به ویژگیهاي این مقاله یکی از تفاوت
هـاي  وجود برخی متغیرهاي اضافی است. براي مثال، ریسک به عنوان شاخص بـدهی 
هـاي  گذشته در نظر گرفته شده است؛ نرخ ارز میان ریال و دالر که جانشینی دارایـی 

بـودن اکثـر کاالهـاي    ارداتیو با توجه به ودهدقرار میتأثیرتحت داخلی و خارجی را
ها در بازار سرمایه. ارزش بانکهمچنیناي اهمیت خاصی دارد وسرمایه

نقدینگی:

ا از طریق بازار مالی:هتأمین مالی دارایی
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نتایج تخمین.1ـ5

، یک بررسـی اولیـه در متغیرهـاي    1هاي تابلوییدادهاز برآورد مدل در چارچوب پیش
گروهـی انجـام دادیـم کـه در ایـن راسـتا       ینگروهی و بوابسته و مستقل از نظر درون

دهنـده (شـاخص   دهـد، اغلـب متغیرهـاي توضـیح    مـی نشـان  5گونه که جدولهمان
، شـاخص ریسـک، نـرخ ارز و    اخـالص داخلـی  تولیـد ن سیاست پولی، شاخص قیمـت، 

و از جمله متغیر وابسته (کل تسهیالتآنهاسایرو گروهیدروننقدینگی) از تغییرات 
یعنـی  دارنـد باالیی گروهیتغییرات میان، نسبتاً رفتگونه که انتظار مین)، همااندازه

از تغییـرات در طـول زمـان    نخستگروه لیکنباشد؛میباال،بین مقاطعآنهاتغییرات 
اولیـه چنـین  بررسـی ایـن ازنبنـابرای یابندتغییر میدر طول زمانبرخوردارند یعنی

توضـیحی  متغیرهايضرایبازدقیقیبرآورد،گروهیمیانروشباآید که تخمینبرمی
داد.نخواهد 

گیـرد. بـرعکس،   خاص انفرادي را در نظر میآثارتفاوت در هاي تابلوییدادهروش 
نظـر  صرف(واحدها کند که تمام(حداقل مربعات معمولی)، فرض میOLSزن تخمین

نی دارند. این فـرض  خطاي یکسا)یا هر ویژگی خاص دیگراز اندازه، نقدینگی، سرمایه
منجر بـه  ، برخی روابط میان خطاها و متغیرهاي برونزا ایجاد کرده وOLSزن تخمین

افــزون بــر آن، چنــد مشــکل . شــودمــیشــده تورشــی بــه ســبب متغیرهــاي حــذف
از همـه، چـون   پیشوجود خواهد آمد. ه مربوطه بهسنجی نیز در برآورد معادلاقتصاد

اي کـه شـامل متغیـر وابسـته بـا      از معادلـه OLSورد بـرآ ،ها ساختار پنل دارنـد داده
دار خواهد بود زیرا قادر به دهنده است، اریبعنوان متغیر توضیحبههاي مشخص وقفه

ناهمسانی نخواهد شد. با برآورد مدل اثر ثابت، این مسأله حـل خواهـد   هکنترل مسأل
ایـن اریـب همچنـان    ،دار در سمت راسته وقفهوجود متغیر وابستلیکن، به دلیلشد 

وجود خواهد داشت.  

1- Panel Data



189تأثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات نظام بانکی در اقتصاد ایران                         نگرشی بر

)Withinگروهی () و درونBetweenگروهی (تغییرات میان. 5جدول 

مشاهداتماکزیمممینیممانحراف معیارمیانگینWوBتغییرات متغیر

کل تسهیالت
Overall

Between

Within

4/71161
8/80378
8/64048
7/51023

1
222/2554

6/73164-

367419
1/202410
4/236170

135 =N

15=n

9 =T

شاخص
سیاست پولی

Overall

Between

Within

65556/14
243953/2

0
24395/2

8/11
655/14
8/11

18
65556/14
18

135 =N

15=n

9 =T

شاخص 
قیمت

Overall

Between

Within

1667/118
86124/39
0

86124/39

8/64
1667/118
8/64

3/183
1667/118

3/183

135=N

15=n

9 =T

تولید ناخالص 
داخلی

Overall

Between

Within

6/109033
97/21530

0
97/21530

74079
6/109033

74079

132901
6/109033

132901

135 =N

15=n

9 =T

شاخص 
ریسک

Overall

Between

Within

1314269/0
1477945/0
099158/0
1122404/0

0
0318486/0
129329/0-

929103/0
3851381/0
6753918/0

135 =N

15=n

9 =T

نرخ ارز
Overall

Between

Within

444/8170
501/2341

0
501/2341

1755
444/8170

1755

9743
444/8170

9743

135 =N

15=n

9 =T

سرمایه
Overall

Between

Within

807/7864
437/8555
25/6237
017/6051

34
5556/443

6/13114-

36588
44/23292
59/22040

135 =N

15=n

9 =T

اندازه
Overall

Between

Within

79/13745
2/154896
3/132386

81/86677

3/189542-
7/109199-

242907 -

6/891653
7/351384
7/554014

135 =N

15=n

9 =T

نقدینگی
Overall

Between

Within

1601467/0
1263535/0
069093/0

1071278/0

132371/0-
0260813/0
062907/0-

7770711/0
256807/0

7398942/0

135 =N

15=n

9 =T

تأمین مالی
Overall

Between

Within

1122503/0
1473629/0
1135788/0
0979073/0

104664/0-
0226968/0
057015/0-

7480353/0
3907262/0
7033353/0

135 =N

15=n

9 =T

مأخذ: محاسبات محققان.
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هـایی  روش)1998(3و بالندل و باند)1995(2باور)، آرالنو و1992(1آرالنو و باند
ـ    را توسعه داده یافتـه  کـارگیري روش گشـتاورهاي تعمـیم   هاند که ایـن مشـکل را بـا ب

)GMM (اول متغیرهـاي از  هآرالنو و باند، تفاضل مرتبهکند. در روش اولیمیبرطرف
ح خودشـان وارد  اي از سـطو ابزارهایی هستند کـه بـا وقفـه   ،شده و درونزاپیش تعیین

پایـایی از درجـات بـاال داشـته باشـند و یـا       ،هـا حال، اگر سـري شوند. با اینمدل می
باشـد،  هـاي تصـادفی بـزرگ   ثابت در مقایسه با شـوك آثارواریانس موجود به همراه 

ول باشـد. بنابرایـن، اههاي مرتبتواند ابزارهاي ضعیفی براي تفاضلدار میسطوح وقفه
دادنـد کـه   گسـترش را GMMباند برآوردگرهاي سیستمی ـر و بالندل اوـبآرالنـو ـ 

.شودزده میاول تخمین هکنند که در تفاضل مرتباضافه می،اي را در سطوحمعادله
قرار داده تأکیدبین سطح متغیرها را مورد هرابطاغلب،با اینکه تئوري مورد بحث

بـردن  بـر ازبـین  افـزون دیم. چـون  بود ولی از رشد متغیرها در برآوردها اسـتفاده کـر  
گیري رگرسیون کـاذب در اثـر وجـود ریشـه واحـد، روش گشـتاورهاي      هرگونه شکل

.دهدمیتري را در این حالت هم ارائه برآورد دقیق،یافتهتعمیم
زده خواهند ها، گروه پارامترهایی که تخمیندر هر حال، با استفاده از این تکنیک

اند:  شد در زیر نشان داده شده

1- Arellano & Bond
2- Arellano & Bover
3- Blundell & Bond
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خالصـه 8و 7، 6هـاي آمـده از تخمـین کـه در جـدول    بر اساس نتایج به دسـت 
توان گفت:اند میشده

بر میزان اعطاي تسـهیالت  ،و هم نرخ رشد آنتولید ناخالص داخلیسطح .  هم 1
اي که در هر سه جدول که به ترتیـب  گونههبدارددارمعنااثر مثبت و هابانک
مـالی  تـأمین هاي اندازه، نقـدینگی و  شاخص10همعادلدرXي متغیر به جا

روي کـل تسـهیالت و   GDPایم اثـر  تسهیالت از طریق بازار مالی را قرار داده
بوده است.دارمعنامثبت و آنهاانواع 

هاي بانکی که محـور  متقابل سیاست پولی و ویژگیآثارهکنندضرایب منعکس.2
هاي بانک دهد، اهمیت متفاوتی را براي ویژگیمینشان بررسی این تحقیق را

اي کـه اثـر متقابـل    گونـه هبکند؛میقائل شده و نتایج درخور توجهی را ارائه 
،بانک و شاخص سیاست پولی اثر مثبتی را بر حجم تسـهیالت اعطـایی  هانداز

ارائـه  ،ویژه براي تسـهیالت خـدمات و بازرگـانی   ه طور براي کل تسهیالت و ب
.دهدمی

مثبـت و  ،اثر نرخ ارز براي کل تسهیالت و همچنین تسهیالت خدمات و بازرگانی
بـوده اسـت.   دارمعنامنفی و ،و براي اعتبارات صنعت و معدن در هر سه مورددارمعنا

دسـت بـه  ) γبه عبارت دیگر، نتیجه اصلی که از بخـش اول ایـن جـدول (راجـع بـه      
بـه  ،که انـدازه شده زمانیزدهپارامترهاي تخمینتمامدهد که تقریباًنشان می،آیدمی

(بـه اسـتثناي   هسـتند  دارمعنـا استفاده شده است، مثبـت و ،عنوان ویژگی مورد نظر
،کننـد را مشـاهده مـی  بیشتريها نرخ سود که بانکیعنی زمانیاعتبارات کشاورزي). 

ها بـا  وز هم واکنش بانکخیلی مایل هستند که اعتبارات بیشتري را فراهم کنند و هن
تر است.هاي بیشتر، قويدارایی

عالمت مشخصـی را نشـان   ،تک تسهیالتشاخص نقدینگی براي کل و تکلیکن،
شدن ضریب این شاخص در واکنش متقابل به تصور از عوضنخستین. یعنی دهدمین

کـنش  ها را ترغیب و یا مجبـور بـه وا  بانکروش،سیاست پولی این است که هنوز این 
،کند. این شاخص بیشتر براي تسهیالت بازرگانی و خدماتدر برابر سیاست پولی نمی

ي آمـاري چنـدانی برخـوردار    دارمعنادارد و براي سایر اعتبارات از دارمعنااثر مثبت و 
شـاخص قبلـی   هبـه انـداز  لـیکن، چند براي کل تسهیالت نیز مثبت است هر؛نیست
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هـا بـا   سـت کـه واکـنش بانـک    معناآمده به ایـن  دستبهنیست. گاماي منفی دارمعنا
هـا  که بانکها با نقدینگی کمتر است. زمانیتر از واکنش بانکضعیف،نقدینگی بیشتر

شـوند، تسهیالتشـان را کمتـر    هاي بیشتر، با یک نرخ سود باالتر مواجـه مـی  با دارایی
ت. از ایـن  اسـ تـر  ضـعیف دهند. این واکنش حتی براي کل تسهیالت نیـز افزایش می

ري را نشـان  واکنش کمتـ مازاد،ها با نقدینگی رسیم که بانکمطالب به این نتیجه می
بـاالتر،  هـاي سـود  کـه نـرخ  تواند ناشی از این وضـعیت باشـد  خواهند داد که این می

بـه  (کنـد ها فراهم مـی دهی براي بانکهاي سودآور بیشتري به غیر از اعتبارجایگزین
ها با نقدینگی بیشتر).  براي بانکویژه

مالی اعتبارات اعطـایی بـه دسـت    تأمینچندان قوي براي ینتایجهمطالعایندر
هـاي  اقتصاد یا مربوط بـه دارایـی  هتواند ناشی از وضعیت بازار سرمایکه این مینیامد 
بیشتر قادر به واکنش در ههاي با سرمایبایستی بانککه اصوالًها باشد. در حالیبانک

ن تغییرات سیاست پولی باشند.زما
تا حدود زیادي مبهم و تا حـدودي بـراي   ،اثر نرخ سود بانکی بر کل تسهیالت. 3

بوده است.دارمعنامواردي 
دار معنـا تسـهیالت منفـی و   تمـام شاخص مخاطره و شاخص تورم بـراي  آثار.4

.است
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mیر وابسته اثر متقابل سیاست پولی و ویژگی اندازه بانک بر متغ.6جدول 

(کل تسهیالت و انواع آن)
)Sizeاندازه بانک (

System Panel-GMM: 2مدل Difference Panel-GMM: 1مدل Gammaپارامتر 

008/0)   99/1(006/0)   015/2(کل تسهیالت
0007/0)   11/2(0004/0)   21/2(تسهیالت ساختمان و مسکن

-001/0)   -5/1(-002/0)   -78/1(تسهیالت صنعت و معدن
-0045/0)   -37/1(-003/0)   -75/1(تسهیالت کشاورزي

0034/0)   16/2(002/0)   89/1(خدماتوبازرگانیتسهیالت

سایر متغیرهاrمتغیر Sمتغیر Kمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 

)89/1(
3/0

)94/1(
4/0

)64/1(
03/0

)75/1(
08/0

)91/1(
072/0

)68/1(
062/0

کل تسهیالت

)96/1(
05/0

)027/2(
07/0

)068/1-(
057/0-

)75/0(
04/0 -

)88/1(
14/0

)07/2(
26/0

تسهیالت ساختمان و مسکن

)9/2(
006/0

)98/1 (
008/0

)03/2(
08/0

)1/2(
082/0

)87/0-(
07/0 -

)212/1- (
051/0-

تسهیالت صنعت و معدن

)93/1 (
002/0

)72/1(
007/0

)587/1- (
032/0-

)003/1- (
084/0-

)5/1(
04/0

)01/1(
1/0

تسهیالت کشاورزي

)62/3(
08/0

)85/2(
1/0

)85/1(
04/0

)87/1(
06/0

)7/2(
07/0

)81/2(
045/0

تسهیالت بازرگانی و خدمات

سایر متغیرهاYمتغیرPCمتغیر PDمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل1مدل 

)5/2-(
9/0-

)4/2- (
75/0 -

)87/1- (
1/1-

)02/2- (
16/1-

)89/1(
012/0

)92/1(
032/0

کل تسهیالت

)01/1- (
07/0 -

)67/0- (
06/0-

)06/1- (
08/0 -

)15/1- (
05/0 -

)8/4(
48/0

)17/3(
16/0

تسهیالت ساختمان و مسکن

)9/1- (
006/0-

)68/1- (
005/ -

)64/1- (
12/0 -

)9/1-(
19/0 -

)97/1(
29/0

)2/2(
43/0

تسهیالت صنعت و معدن

)98/1-(
8/0-

)5/2-(
9/0-

)7/1- (
034/0-

)87/1- (
06/0-

)2/2(
29/0

)5/2(
24/0

تسهیالت کشاورزي

)8/1-(
01/0 -

)06/2- (
06/0-

)8/1-(
07/0 -

)56/1(
04/0

)8/3(
06/1

)72/3(
09/1

تسهیالت بازرگانی و خدمات

باشند.  میzره اعداد داخل پرانتز آماتوضیح: 
محاسبات محققان.مأخذ:
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mاثر متقابل سیاست پولی و ویژگی نقدینگی بانک بر متغیر وابسته .7جدول 
(کل تسهیالت و انواع آن)

)Liquidityنقدینگی (
System Panel-GMM: 2مدل Difference Panel-GMM: 1مدل Gammaپارامتر 

01/2)   85/2(2/2)   6/4(کل تسهیالت
02/1)   4/3(0056/1)   11/3(تسهیالت ساختمان و مسکن

-18/2)   -2/1(-32/1)   -81/1(تسهیالت صنعت و معدن
-0045/1)   -37/1(-023/1)   -62/1(تسهیالت کشاورزي

30/1)  16/2(11/1)   9/2(خدماتوبازرگانیتسهیالت

سایر متغیرهاrمتغیر Sمتغیر Kمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل 1مدل

)5/2(
9/0

)04/2(
7/0

)88/1 (
035/0

)92/1(
04/0

)85/1- (
052/0-

)98/1- (
092/0-

کل تسهیالت

)43/2(
06/0

)1/3(
05/0

)67/1- (
033/0-

)6/0(
01/0 -

)93/1(
12/0

)63/2(
23/0

تسهیالت ساختمان و 
مسکن

)2/2(
002/0

)65/1(
009/0

)98/3(
18/0

)3/5(
18/0

)27/1- (
11/0 -

)42/1- (
091/0-

تسهیالت صنعت و 
معدن

)08/2(
001/0

)94/1(
004/0

)2/1-(
01/0 -

)67/1- (
061/0-

)9/1(
09/0

)43/1(
61/0

تسهیالت کشاورزي

)92/4(
14/0

)45/3(
18/0

)11/2(
07/0

)95/1(
06/0

)5/3(
07/1

)01/3(
011/1

تسهیالت بازرگانی و 
خدمات

سایر متغیرهاYمتغیر PCمتغیر PDمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 

)85/1-(
8/0-

)45/1-(
61/0-

)92/1-(
9/0-

)92/2-(
06/1-

)29/2(
13/0

)81/1(
162/0

کل تسهیالت

)41/1-(
05/0 -

)97/0-(
03/0 -

)15/1- (
04/0 -

)85/1-(
03/0 -

)2/6(
68/0

)52/4(
45/0

ساختمان و تسهیالت
مسکن

)1/2-(
003/0-

)81/1-(
004/ -

)71/1-(
2/0-

)79/1-(
25/0 -

)09/2 (
33/0

)87/2(
28/0

تسهیالت صنعت و 
معدن

)58/1-(
6/0-

)45/1-(
6/0-

)88/1- (
051/0-

)67/1- (
04/0 -

)89/1(
18/0

)65/1(
14/0

تسهیالت کشاورزي

)1/2-(
01/0 -

)2/3-(
02/0 -

)2/2-(
06/0-

)66/1(
08/0

)14/2(
56/1

)07/3(
13/1

تسهیالت بازرگانی و 
خدمات

باشند.  میzاعداد داخل پرانتز آماره توضیح: 
مأخذ: محاسبات محققان.
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mسازي سرمایه بانک بر متغیر وابسته اثر متقابل سیاست پولی و ویژگی پولی. 8جدول

(کل تسهیالت و انواع آن)
)Capitalizationاز طریق بازار سرمایه ((اعتبار) تأمین مالی دارایی

-Difference Panel: 1مدل Gammaپارامتر 

GMM

System Panel-GMM: 2مدل 

003/0)   59/2(001/0)   9/0(کل تسهیالت
05/0)   32/3(04/0)   8/2(تسهیالت ساختمان و مسکن

0023/0)   83/1(-002/0)   -98/0(تسهیالت صنعت و معدن
0045/0)   06/1(0003/0)   45/1(الت کشاورزيتسهی
0066/0)   09/3(007/0)   41/0(خدماتوبازرگانیتسهیالت

سایر متغیرهاrمتغیر Sمتغیر Kمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 

)69/1-(
2/0-

)72/1-(
32/0 -

)77/1(
02/0

)55/1(
02/0

)98/1(
048/0

)16/2(
042/0

کل تسهیالت

)98/1-(
3/0-

)47/1-(
19/0 -

)38/1(
031/0

)95/1(
04/0

)95/1(
19/0

)13/3(
31/0

تسهیالت 
ساختمان و مسکن

)4/1(
002/0

)98/0(
002/0

)1/4(
05/0

)5/3(
042/0

)04/1(
06/0

)52/1(
033/0

تسهیالت صنعت و 
معدن

)01/1(
001/0

)92/0(
002/0

)05/1(
032/0

)12/1(
024/0

)33/1(
03/0

)41/1(
07/0

تسهیالت 
کشاورزي

)72/1(
01/0

)63/1(
09/0

)15/2(
02/0

)96/1(
032/0

)17/3(
11/0

)27/2(
075/0

تسهیالت بازرگانی 
و خدمات

سایر متغیرهاYمتغیر PCمتغیر PDمتغیر 
2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 2مدل 1مدل 

)1/2-(
01/1 -

)8/2-(
95/0 -

)91/1-(
8/0-

)16/2-(
92/0 -

)01/2(
021/0

)3/2(
041/0

کل تسهیالت

)33/1-(
03/0 -

)82/0-(
03/0 -

)22/1-(
06/0-

)42/1-(
03/0 -

)48/3(
41/0

)82/4(
19/0

تسهیالت 
ساختمان و مسکن

)3/2-(
001/0-

)59/1-(
002/ -

)77/1-(
22/0 -

)9/1-(
19/0 -

)05/2(
11/0

)1/3(
31/0

تسهیالت صنعت و 
عدنم

)82/1-(
6/0-

)67/1-(
3/0-

)35/1-(
021/0-

)92/1-(
02/0 -

)89/1(
17/0

)75/1(
14/0

تسهیالت 
کشاورزي

)4/2-(
02/0 -

)44/2-(
07/0 -

)4/2-(
1/0-

)9/1-(
08/0 -

)9/2(
47/1

)12/2(
11/1

تسهیالت بازرگانی 
و خدمات

باشند.  میzاعداد داخل پرانتز آماره توضیح: 
بات محققان.مأخذ: محاس
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هاي تصریح مدلآزمون.2ـ5

شـده در ایـن   کار گرفتههباند) بـ (برآوردگر آرالنوهايزنبرآورد سازگار تخمینبراي
وابستگی نداشته باشند. بر اسـاس  ،سریالیبه صورتکه جمالت خطا بودمطالعه نیاز

ار الزم هاي تصریح و تشخیص مدل مشخص شد که مدل مورد بررسـی از اعتبـ  آزمون
ـ   براي اي کـه بـر   گونـه ه بررسی موضوع مورد نظر این مطالعه برخوردار بـوده اسـت. ب

ـدهمشاهاولهــمرتبلـتفاضايـخطاهدررـصفهمبستگیباندـآرالنومبناي آزمون
.)9(جدولشد 

آزمون آرالنو ـ باند. 9جدول 

ZProbمرتبه

152/4-0
26/1 -09/0

ققان.مأخذ: محاسبات مح

نیـز مشـخص شـد کـه ابزارهـاي      1/0و بـا احتمـال   1بر اسـاس آزمـون سـارگان   
اند. شده براي برآورد پارامترها مناسب بودهانتخاب

گیري    . نتیجه6
دهی بانکی در اقتصـاد ایـران   اعتبارکانالدر این مطالعه سعی شد اثر سیاست پولی از 

به بازار اعتبار بهره گرفتـه شـد تـا    از مبانی نظري مربوطدلیل. به همین شودبررسی 
متغیرهاي اثرگذار را از طرف عرضه و تقاضاي تسهیالت مشخص کرده و درترینمهم

متغیرهایی کـه در  ترینمهمد. از شوشده برآورد شده و حلچارچوب یک مدل خالصه
تسـهیالت  هنرخ سود تسـهیالت از دیـدگاه تقاضـاکنند   آنها بودیم،اثرگذاري هپی نحو

براي گـروه  نظریه،که بر اساس استآن (بانک) هکنندکننده یا بنگاه) و عرضهصرف(م
مثبت اسـت. همچنـین بـراي    ،اول عالمت انتظاري این متغیر منفی و براي گروه دوم

1- Sargan Test
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(انـدازه،  هـاي بانـک  ن سیاست پولی اثرگذار باشـد ویژگـی  ایجاد کانالی که از طریق آ
مجــاري تــرینمهــمنی نظــري بــه عنــوان مــالی) را کــه در مبــاتــأمیننقــدینگی و 

اقتصـاد ایـران آزمـون    نظام بانکیدر رااندسیاست پولی عنوان شدهآثارهکنندمنتقل
کردیم.  

گرفته به شرایط هر اقتصادي ـ که اغلب در اکثر تحقیقات صورتعالمت نرخ سود
رات مثبـت  هر چند برخی اوقات و براي برخـی اعتبـا  همطالعایندرـشودواگذار می

، یکسـان نشـد. بـه عبـارت     شدهبراي کل اعتبارات در سه مدل تخمین زدهلیکن،بود
تسـهیالت  معکـوس بـا حجـم   هیک رابطـ ،ارتباط سیاست پولی از این طریق،تردقیق

ـ  توسعهتوان گفت در بسیاري از کشورهاي کمدارد. در این زمینه میاعطایی  ه یافتـه ب
شود. ایـن  یافته تعیین شود، بر آن نظارت میار سازمانجاي اینکه نرخ سود در یک باز

ـ   کند که آثار عملکردهاي معمول قوانینامر تلویحاً اشاره می طـور  ه عرضـه و تقاضـا ب
و نـرخ سـود در بازارهـاي    یافـت نخواهـد  بازتابشده، هاي سود مشاهدهنرخکامل در 

اقتصادي تعیین شود. از متغیرهاي نهادي وشماريتواند از طریق نیافته میسازمان
ا نیسـت و  فـوق مسـتثن  هیک کشـور در حـال توسـعه از قاعـد    عنوانبهایران نیز 

،انـد. در برخـی مـوارد   نیافته در کنار هم قـرار گرفتـه  یافته و سازمانهاي سازمانبازار
هـاي  با سیاسـت ،اي است که بانک مرکزي و دولتگونهه نیافته بتحوالت بازار سازمان

اثرگـذار  توانند بر این بـازار  نمی،بزارهاي نه چندان قوي که در اختیار دارندمعمول و ا
.باشند

تواند در سازوکار انتقـال  ها میهاي بانککه ویژگیدهدمیاین مطالعه نشان لیکن
یکـی از ایـن   عنـوان بـه  بانک هاي که اندازگونههمهم تلقی شود. ب،سیاست پولیآثار

کند. در کنـار شـاخص انـدازه،    اي در این سازوکار ایفا میظهخصوصیات اثر قابل مالح
هـر چنـد   سـت؛ هاشاخص نقدینگی هم تا حدودي بیانگر اهمیت ایـن ویژگـی بانـک   

واکنش شوند، غییري در نرخ سود مواجه میهایی با نقدینگی بیشتر وقتی که با تبانک
بازرگـانی وخدماته دیگر مقاله این است که تسهیالتدهند. یافتکمتري را نشان می

همچنـین  حساس هسـتند. بیشتر پولیسیاستدرتغییراتبهاعتباراتسایربهنسبت
شــاخص ریســک ،عوامــل اثرگــذار منفــیتــرینمهــمیکــی از ،در مــدل برآوردشــده

باشد.مینظريکه مطابق با انتظارات استشدن اعتبارات و نرخ تورم معوق
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آید این اسـت کـه بایسـتی بـه    به دست میسیاستی مهمی که از این مطالعه پیام
اندازه، برجسته باشـد و از پراکنـدگی و ابعـاد    بعداز نظام بانکیاي عمل شود که گونه

هاي این مقاله، ایـن ویژگـی   یافتهبر اساس کوچک در بازار پول جلوگیري شود. چون 
است.هاي مهم انتقال سیاست پولی یکی از کانال

نقطه آغازي براي تحقیقات بیشـتر  تواند ، این مقاله میکاربرديبه صورت نظري و
در اقتصاد ایران باشد. از این سازوکارکانال اعتباري و شرایط ضروري براي این درباره

ـ ،هاي بازار پول کشوربرخی ویژگیبه در مطالعات آتیرسد کهرو جالب به نظر می ه ب
رسمی نیز توجـه شـود. بـه    ی و غیرهاي سود بازارهاي رسمنرخمتقابل آثارهویژه نحو

هـاي سـود و   یـان نـرخ  ) متقابـل م آثـار عبارت دیگر این مقالـه فقـط شـامل روابـط (    
متقابـل بـا دیگـر    آثـار شده قبلی است. از این رو جالب است کـه بـه   هاي ذکرویژگی

هـاي اضـافی   امل برخـی آزمـون  توانـد شـ  متغیرها چون نرخ ارز هم توجه شود که می
دن و اهمیت برخی از این متغیرها باشد.      بوتصادفیدرباره
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