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 چکیده

های کانال و ابزارها شناسایی نحوه اثرگذاری و پولی و بانکی بازار حلیل ساختارپژوهش حاضر با هدف ت

طور مشخص، در این پژوهش چگونگی در اقتصاد ایران انجام گرفته است. به پولی سیاست انتقال

ا به هی قانونی و بدهی بانکدهی مکانیسم انتقال پولی در اثر تغییرات دو متغیر سپردهتأثیرپذیری کانال وام

های دولتی و غیردولتی مورد بانک مرکزی )بعنوان ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی( در دو گروه بانک

های پانل استوار است. شناسی پژوهش بر استفاده از مدل اقتصادسنجی دادهبررسی قرار گرفت. روش

 3131-3131ی طی دورهبانک کشور  13های ساالنه ترازنامه و صورت سود و زیان طوری که از دادهبه

ی قانونی در دوره برای برآورد مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد ابزار نرخ سپرده

ها به بانک ها نداشته است. این در حالی است که بدهی بانکدهی بانکداری بر رفتار وامتحقیق، اثر معنی

های دولتی و غیردولتی داشته است. گفتنی و گروه بانکدهی هر دداری بر واممرکزی رفتار مثبت و معنی

 تر بود.های غیردولتی قویاست این اثر در مورد بانک

ی قانونی، بدهی به بانک ها، نرخ سپردهدهی، مالکیت بانکمکانیسم انتقال پولی، کانال وامواژگان کلیدی: 

 مرکزی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

دهد. در منظور کنترل و تنظیم حجم پول در گردش انجام میکه بانک مرکزی بههای پولی مجموعه اقداماتی است سیاست

پول یا ) های حقیقی، در آنها خونشود، که متناسب با نیاز بخشیاد می« قلب اقتصاد»عنوان ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به

مدت بر بخش واقعی اقتصاد تأثیرگذار لی در کوتاههای پوکند. بیشتر اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاستنقدینگی( تزریق می

 (.3133ها اختالف نظر دارند )شریفی رنانی و همکاران، های اثرگذاری و اهمیت نسبی آننظر دارند ولی بر سر کانالاست اتفاق

هد )توانایان فرد، دیم انجامی پول در عرضه ییرجهت تغ یکه بانک مرکزدانند می یی اقداماتیهکلرا  یپول یاستسپولیون 

 یتلق یاستیآن را س یگرد یاعده و دانندینرخ بهره م یقاز طر یاحوال اقتصاد و اوضاع یمرا تنظ یپول یاستس ایعده .(3131

سالمت اقتصاد  یدرست، برا یپول یاستس (. اتخاذ3133کند )قدیری اصل، یم یادز ورا کم  یانکه مقدار پول در جر کنندیم

 یو مانع رشد اقتصاد دهدیاقتصاد را کاهش م ییکاراشود، یمنجر م یادبه تورم ز یانبساط یلیخ یپول یاستاست. س یضرور

به حتی و یابد  یشافزا یکاریکاهش و ب یدکند که در آن تول یجادا یجد یرکودها تواندیم ضیانقبا یلیخ یپول یاست. سشودیم

هر کشور است که  یاقتصاد یاستاز س ییجز یپول یاسته داشت که ستوج باید .(3133)میشکین،  ها منجر شودیمتکاهش ق

 .یردو ... قرار نگ یارزی، مال یاستمثل س یاقتصاد یهاسیاست یگری آن در تضاد با دیجهشود که نت یمای تنظالزم است به گونه

همچون  یمختلف یو ابزارهاها هرمدنیا، ا متعارف یدر چارچوب نظام بانکدار یو اعتبار یپول یهاسیاست یاجرا یبرا

 یبها و ترغبانک ینگینسبت نقد ییناعتبارات، تع یمکنترل مستق ی،قانون یمجدد، نسبت سپرده یلبازار باز، نرخ تنز یاتعمل

 سال در ربا بدون بانکی عملیات ها، قانونبانک شدنملی اسالمی، ضمن انقالب پیروزی از یران بعددر ا استفاده می شود. یاخالق

با تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق . رسید تصویب به 3131

ی ربوی بودن منع و متوقف شد و نرخ بهره و عملیات بازار باز نقش خود را در سیستم پولی کشور از دست قرضه به علت شبهه

 ی قانونی،نسبت سپرده طح مورد نظر و مطلوب حجم پول و نقدینگی، از طریق تغییر درداد. لذا بانک مرکزی برای رسیدن به س

لطفی،  و تقوی)کند ها به بانک مرکزی، سیاست پولی موردنظر خود را اعمال میتعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک

 بیشترین توجه پولی سیاست اعمال و پول حجم کنترل منظورعنوان سیاستگذار پولی، بهبه مرکزی به این ترتیب، بانک (.3131

 است. کرده معطوف قانونی یسپرده به را خود

دهی بانکی، کانالی فرعی از نظران اقتصادی معرفی شده است. کانال وامهای مختلفی از جانب مکاتب و صاحبتاکنون کانال

ی ها نیروی محرکهمطرح شد. در این دیدگاه سپرده 3ر، توسط برنانکه و بلیند3333در سال کانال اعتباری است که نخستین بار

دهند و از این رو، تاکید اصلی در تأثیر سیاست پولی گذاری و تولید حقیقی را تشکیل میی وام بانکی و به تبع آن سرمایهعرضه

 هاست.های بانکبر ذخایر و سپرده

های خش دولتی از آن است. این در حالی است که پژوهشهای نظام اقتصادی و بانکداری ایران سهم باالی بیکی از ویژگی

ها ندارند و بیشتر بحث رقابت بانکی مطرح است. تحقیقات انجام گرفته در علمی در دنیا توجه چندانی به مقوله مالکیت بانک

ازارهای مالی و های اخیر تغییر در بزمینه مالکیت نیز عمدتا در کشورهایی همچون هند و چین انجام شده است که در دهه

 اثربخشی و هابانک مالکیت خصوص ساختار در پژوهش معدودی اند در این میان، تعدادها را تجربه کردهساختارمالکیت بانک

 شده است. انجام پولی انتقال مکانیسمدهی وام کانال

نیافتگی بازار سرمایه، عوامل دلیل توسعهاقتصاد و نظام بانکی در ایران از دو مشخصه مهم برخوردار است. از یک سو به

کند. و دهی بانک نقش مهمی در انتقال سیاست پولی ایفا میها وابستگی شدیدی دارند و لذا، کانال وامدهی بانکاقتصادی به وام

ی بانکداری شاهد تاسیس و فعالیت گسترده ، صنعت31ی های خصوصی از اوایل دههاز سوی دیگر، با صدور مجوز تاسیس بانک

دنبال پژوهش حاضر به ویژگی، لحاظ این دو های خصوصی و نیز تغییر مالکیت از بخش دولتی به خصوصی بوده است. بابانک

دهی مکانیسم انتقال سیاست پولی است در اقتصاد ایران های پولی از طریق کانال وامشناسایی مبنای تجربی اثربخشی سیاست

 است.
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 13ی های ترازنامهابزارهای سیاست پولی در ایران، پژوهش حاضر با استفاده از داده بر این اساس، و توجه به محدودبودن

پولی، با تاکید بر ابزارهای نرخ  دهی مکانیسم انتقال سیاستکانال وام تأثیر به بررسی 3131-3131ی بانک کشور طی دوره

 پردازد.مختلف می مالکیت بای هابانک در وام بر اعطای ها به بانک مرکزی،ی قانونی و میزان بدهی بانکسپرده

(، 3333شده توسط برنانکه و بلیندر )دهی ارایهی آن است که کانال وامدهندهشده نشانهای انجامدقت در مقاالت و پژوهش

است پولی و ها از سیاز لحاظ نظری و تجربی تحوالتی را تجربه کرده و از تحقیقاتی که نخست صرفا با تکیه بر تأثیرپذیری سپرده

ها ی اخیر، خصوصیات و شرایط بانکویژه در تحقیقات دو دههها فاصله گرفته است. بهدهی بانکگذاری بر میزان وامآنگاه تأثیر

دهی ها در انتقال آثار مکانیسم انتقال کانال وامهمچون میزان رقابت در صنعت بانکی، مالکیت، اندازه، سرمایه و نقدینگی بانک

 اندمدنظر قرار گرفتهها، بانک

 هایسیاست تأثیر بررسی در( 3131) لطفی و اند. تقویدر ایران چندین مطالعه به مکانیسم انتقال سیاست پولی پرداخته

 کانال با تأیید وجود اعتباری کانالی فرضیه از استفاده با کشور بانکی نظام نقدینگی و اعطایی تسهیالت ها،سپرده حجم بر پولی

( قانونی یسپرده نرخ) پولی سیاست اثر آن را بسیار کوچک برآورد کردند. آنها نشان دادند شاخص ایران در پولی سیاست اعتباری

بخش و جباری در مقاله مشابهی شیرین. است داشته هابانک اعطایی تسهیالت مانده رشد نرخ بسیار اندکی بر منفی تأثیری

برآورد کردند.  GMMروش را با استفاده از ها ها بر تسهیالت اعطایی بانکهای بانکاثرات نرخ ذخیره قانونی و دارایی( 3133)

ها )به های بانکها نداشته است و در مقابل داراییکنسبت سپرده قانونی نقش چندانی بر قدرت ارایه تسهیالت بانداد نتایج نشان 

ای به بررسی سازوکار ( در مطالعه3133نانی و همکاران )شریفی رها( تاثیر به مراتب بیشتری داشت. عنوان ویژگی خاص بانک

به این  ،3131تا  3133های فصلی با داده(، SVAR) انتقال پولی در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری

انال شاخص قیمت مسکن، مدت کی قانونی به عنوان متغیر سیاستی استفاده شود، در کوتاهنتیجه رسیدند وقتی از نسبت سپرده

مدت و بلندمدت کانال نرخ ارز، موثرترین کانال است. همچنین اگر از متغیر موثرترین کانال انتقال سیاست پولی ولی در میان

مدت شاخص قیمت مسکن موثرترین مدت و میانها به بانک مرکزی به عنوان متغیر سیاستی استفاده شود در کوتاهبدهی بانک

( برای ردیابی اثرات 3131بگلو )قلیها در انتقال پولی نقشی ندارد. پولی است ولی در بلندمدت هیچ یک از کانال کانال انتقال

های ای سیاست پولی از کانال اعتباری، از یک الگوی سیستمی ساختاری بهره برده و نتیجه گرفت که اجرای سیاستترازنامه

کند نقطه عطف نتایج سود و ها همراه است. او ادعا میبا افزایش سودآوری بانکرغم کاهش منابع و مصارف، پولی انقباضی، به

ها در برابر واکنش بانکبا بررسی ( 3131) یریمهرگان و دلزیان در نسبت مطالبات غیرجاری کمتر از هفت درصد محتمل است. 

نرخ بهره پس از بروز  یلدر تعد اییتوانعدم  یلها به دلکه بانکچنین نتیجه گرفتند  DSGEبراساس مدل  یپول یهاسیاست

 یشدر بانک و افزا یگذارباعث کاهش سپرده یشوک پول طوری که. بهانتقال کمک کنند یسمبه مکان توانندینم ی،شوک پول

( در بررسی 3131نژاد مهربانی )شود. علیمیبادوام همچون مسکن  یسبب بروز شوک در بخش کاالهاشده وام  یتقاضا برا

ی بانکی را در انتقال سیاست پولی در ایران را با استفاده از رویکرد تصحیح خطای دهی و سرمایهرآیی و اثربخشی دو کانال وامکا

طور دهی بانک به، نتیجه گرفت که کانال وام3133تا  3133های فصلی ( با استفاده از دادهSVECMبرداری ساختاری )

 ها فاقد کارایی شناسایی شد.ی بانکذارد. این در حالی است که کانال سرمایهگداری بر تولید و تورم اثر میمعنی

توان به موارد ذیل اشاره در دنیا مطالعات متعددی درخصوص مکانیسم انتقال سیاست پولی وجود دارد که از جمله آنها می

، وجود کانال GMMاستفاده از روش  با 3331-3331ی (، در بررسی سیاست پولی در هلند طی دوره1113) 1کرد. لئو دی هان

شود. های با تضمین دولتی و بدون تضمین دولتی تمایز قایل میکند. با این وجود، بین وامدهی سیاست پولی را تأیید میوام

ض ها موثر است. این در حالی است که سیاست انقباهای بدون تضمین دولتی بانکدهی بانکی برای بدهیطوری که کانال وامبه

ی ارتباط کانال ( در مطالعه1111و همکاران ) 1ها ندارد. گهی دولتی پرداختی بانکهای با وثیقهپولی هیچ اثر منفی بر وام

 ARDLبا استفاده از مدل 1111-3331ی های تجاری مالزی طی دورهدهی بانک در فرآیند انتقال سیاست پولی برای بانکوام

ی بخش مالی، ی بانکی در اثر سیاست پولی انقباضی تمایل به کاهش دارند اما، به علت توسعههانتیجه گرفتند که هرچند سپرده
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های ناشی از سیاست پولی ای دارند و لذا قادر به جبران کاهش در سپردههای مالزی دسترسی باالیی به منابع غیرسپردهبانک

دهی انتقال سیاست چندان قابل توجه نیست و اثربخشی کانال وامها از سیاست پولی انقباضی دهی بانکاین ترتیب، وامهستند. به

و  یشرق یاروپا کشورهشت در  یپول یاستو انتقال س یدهکانال وام یدر بررس( 1113) 1پولی تایید نشد. ماتوسک و سارانتیس

ا یپانل پوو با برآورد الگوی استفاده کرده  1111-3331 یدوره یکشورها ط ینا یهااز بانک یادیتعداد ز یها، از دادهیمرکز

 .دانندیمقابل توجه کانال این در را  کبان ینگیو نقده اندازکردند. آنها اثر  ییدرا تا یپول یاستدر انتقال س یدهوجود کانال وام

تا  3331ی ورههای ماهانه ددهی در انتقال سیاست پولی در برزیل را با استفاده از داده( وجود کانال وام1131) 1ملو و پیسودی

سیاستی، دو  متغیر عنوان به بانکی بین گواهیی سپرده نرخ ها ضمن انتخاب متغیرآزمون کردند. آن VECMو روش  1111

ی وام با های این تحقیق عرضهها را تقاضای وام و تابع عرضه نامگذاری کردند. طبق یافتهدست آوردند که آنبردار همجمعی به

شود. همچنین روابط دهی انتقال سیاست پولی تایید مین بانکی ارتباط منفی دارد و لذا کانال وامی بینرخ اوراق سپرده

شود اما، عدم تعادل عرضه با تغییر نرخ اوراق خود تصحیح میصورت خودبهنشان داد که تقاضای وام به VECMمدت کوتاه

ها در واکنش به سیاست پولی از طریق أثیر مالکیت بانکت (1133شود. بائومیک و همکاران )ی بین بانکی تصحیح میسپرده

های هند مورد بررسی قرار دادند. همچنین این سوال را مورد آزمون بانک 1111تا  3333های دهی را با استفاده از دادهکانال وام

های پولی انبساطی و انقباضی یمها به تغییر سیاست پولی )تغییر نرخ بهره( در رژقرار دادند که آیا واکنش انواع مختلف بانک

ی انبساط پولی موثرتر است. ی انقباض پولی نسبت به دورهدوره بانک دردهی وام کانال که متفاوت است. نتایج نشان داد

های سیاست پولی های پولی باتوجه به نوع مالکیت متفاوت است. بطوری که در طول دورهها به سیاستهمچنین، واکنش بانک

کنند های خارجی قدیمی در پاسخ به افزایش نرخ بهره پرداخت اعتبار را محدود میهای دولتی، خصوصی و بانک، بانکانقباضی

باشد. در دار نمیهای خصوصی تازه تاسیس از لحاظ آماری معنیهای خارجی شدیدتر است ولی واکنش بانککه واکنش بانک

نرخ بهره توسط بانک مرکزی منجر به افزایش در رشد اعتبار پرداخت شده توسط ی پولی انبساطی، افزایش مقابل در طول دوره

ی قدرت ( با مقایسه1131) 3دار نبود. آیسون و هپها معنیالعمل دیگر انواع بانکهای خصوصی قدیمی شده اما عکسبانک

آمریکا نتیجه گرفتند که اثر سیاست پولی از  1113تا  3331های ی مکانیسم انتقال پولی برای سالدهی و ترازنامههای وامکانال

مالی،  کنند ابداعاتکند. آنها ادعا میدهی نقش مهمی بازی نمیشود و کانال وامطریق کانال ترازنامه به اقتصاد منتقل می

 (، در1133و همکاران ) 1دهند. اولیورودهی را کاهش میوام قابل پولآوری جمع برای ابزاری عنوان به سپرده به هاوابستگی بانک

 هایبانک داده پانل از استفاده با بانک دهیکانال وام طریق از پولی سیاست انتقال بر بانکی رقابت چگونگی اثرگذاری بررسی

نشان دادند در حالی که رقابت بانکی پیامدهای  1113 تا 3333 طی دوره التین آمریکای کشور 31 و آسیایی کشور 31 تجاری

دهی است. این امر بر اثربخشی انتقال سیاست پولی از طریق کانال وام بخش بانکی دارد اما، دارای پیامدهای منفیمثبتی برای 

 3تری دارند بیشتر مصداق دارد. یانگ و شائوهایی که از نظر اندازه کوچکتر، نقدینگی کمتر و سرمایه پایینویژه در مورد بانکبه

ها در چین را در انواع متفاوت بانک 1131-1111ی دهی مکانیسم انتقال پولی طی دورهوام( اثرگذاری رقابت بر کانال 1133)

داد که افزایش رقابت در بخش بانکی چین نیز اثربخشی  ( نشان1133بررسی کردند. نتایج آنها مشابه نتایج اولیورو و همکاران )

های با و بانک 3های تجاری شهرد. این تأثیر برای بانکدهدهی بانک را کاهش میانتقال سیاست پولی از طریق کانال وام

ی رقابت و ساختار بازار ( وجود بانک مرکزی به منظور نظارت بر توسعه1133تر قوی است. یانگ و شائو )ی نقدشوندهسرمایه

 دهند.برای بهبود اثر بخشی انتقال پولی را مورد تأکید قرار می

                                                             
4. Matousek and Sarantis 
5. De Mello and Pisu 
6. Aysun and Hepp 
7. Olivero 
8. Yang and Shao 
9. city-commercial banks 



  

 روش تحقیق

شود. برای این می استفاده( پانل) تابلوییهای داده رهیافت اقتصادسنجی یابی به اهداف تحقیق ازدر این تحقیق، برای دست

های های متغیرهای کالن اقتصادی برای سالی بانکداری کشور به همراه دادهبانک فعال در عرصه 13های ترازنامه داده منظور،

 انجام شد. Eviews9 افزاررماز ن گردآوری و تحلیل تجربی با استفاده 3131تا  3131

روش که  ین. اگیرندیمورد توجه قرار م یدوره زمان یکدر طول  یمقطع یواحدها یی،تابلو یهاداده یدر روش اقتصادسنج

که را دارد  یدرجه آزاد یشافزاهمچون  یمتعدد یایمزا گیردیمورد استفاده قرار م یدر مطالعات اقتصاد یبه طور روزافزون

. از کندیمختلف را کنترل م یروش، خواص ناهمگن واحدها ینا ین. همچنکندیبرطرف م یادیتا حد ز اها ردادهمشکل کمبود 

 یستن ییقابل شناسا یزمان یسر یا یصرفاً مقطع یهاکه در داده یراتیتأث یریگامکان اندازه یج،نتا یباز ار یزرو، ضمن پره ینا

 روش ینا یایاز مزا یانسوار یکاهش ناهمسان ین،کاهش تورش تخم یی،کارا فزایشا ی،خطکاهش هم ین،. همچنکندیفراهم مرا 

های تابلویی به شکل زیر رابطه کلی الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر داده (.1111 ،33یائو؛ هس1111 ،31ی)بالتاگ رودشمار میبه

 است:

ittiititit XY    )3( 

اجزای اخالل  itεمتغیره از متغیرهای توضیحی، و  kبرداری  itXمتغیر وابسته، و  itYدوره زمانی،  tبیانگر مقطع و  iکه در آن، 

ها ثابت های زمانی و همه مقطعکه برای همه دوره αاست. در این الگو، عرض از مبداء به سه قسمت تفکیک شده است. نخست، 

که برای هر دوره  tγهای زمانی مشترک است و سوم، که برای هر مقطع منحصر به فرد است اما، برای همه دوره iδاست. دوم، 

صورت اثر ثابت یا اثر تصادفی تواند به( میtγو  iδها مشترک است. دو جزء اخیر )زمانی منحصر به فرد است اما، برای همه مقطع

برآورد کرد. مدل  31ی، اثرات ثابت و اثرات تصادفشدهرگرسیون ادغامبه سه شکل وان تمیپانل را  یهاداده یهامدلوارد شود. 

 مالحظه یروش برا یک. مدل اثرات ثابت همراه استحذف ابعاد فضا )مکان( و زمان است که با  روش ینتراثرات مشترک ساده

امکان دارد تعداد زیاد . دهدداگانه میجعرض از مبدا و برای هر مقطع )یا زمان( است  یمقطع یاز واحدها یکهر  «یتک»

. استفاده شود یمدل اثرات تصادفاز شده  یشنهادمشکل پ ینرفع ا یبرا شود. یآزادمشاهدات )مقاطع( سبب کاهش شدید درجه 

ب (. برای انتخا1111)بالتاگی،  شودینم یینمستقل تب یرهایاست که توسط متغ یعوامل یرندهدر برگ یروش، جزء تصادف یندر ا

و برای آزمون بین الگوی اثرات ثابت و تصادفی از آزمون  31لیمر Fشده و اثرات ثابت از آزمون بین الگوی رگرسیون ادغام

 شود.استفاده می 31هاسمن

( با اندکی تعدیل مبتنی بر 1133های پولی از الگوی بائومیک و همکاران )دهی و سیاستبه منظور بررسی ارتباط کانال وام

 اقتصاد ایران استفاده شده است.های ویژگی

 (1)  

سود  PROFIT، ی بانکسرمایه CAPنقدینگی بانک،  LIQی قانونی، نرخ سپرده NSGدهی، مقدار وام LOANکه در آن 

بدهی به بانک مرکزی،  BBBMرشد تورم،  RINFتولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت،  RGDPnonoil، خالص بانک

MSRG ات سررسیدگذشتهمطالب ،MMVG مطالبات معوق ،MMKV و  الوصولمطالبات مشکوکOWN مالکیت بانک 

 باشند.می

                                                             
10. Baltagi 
11. Hsiao 
12. Pooled regression, Fixed effects, and Random effects 
13. Limer F test 
14. Hausman Test 



  

از  ،لذا است یهای پولها و سیاستدهی بانکوامتا حد زیادی مستقل از و فروش نفت  یدبه جهت آنکه تولدر این پژوهش 

به علت باالبودن سهم مطالبات شود. همچنین، تفاده میاسکل ی ناخالص داخل یدتول یبدون نفت به جا یناخالص داخل یدتول

صورت این متغیر بهاست،  یرانا یبانکدار یستمی سیژهو یاتها که از جمله خصوصهای بانکییاز کل دارای جاریرغ

متغیر بدهی ی قانونی، از افزون بر این، عالوه بر متغیر نرخ سپرده شود.الگو میوارد الوصول سررسیدگذشته، معوق و مشکوک

ها ها به بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی در ایران استفاده شد. ضمن این که توع مالکیت بانکبانک

های پولی وارد الگو شد. سرانجام با برآورد الگوهای مختلف، و صورت مجزا و هم در ارتباط با سیاست)دولتی و غیردولتی( هم به

 عنوان الگوی نهایی تحقیق حاضر، تصریح و برآورد شد:ی تشخیصی، الگوی زیر بههاانجام آزمون

 (1)  

( و  ) tو  iهای ( هستند و اندیس1که در آن، متغیرها همان متغیرهای الگوی )

 هستند. 3131تا  3131های بانک و سال 13ترتیب بیانگر به

 هایافته

شده و اثرات ثابت از آزمون های ترکیبی برای انتخاب بین الگوی رگرسیون ادغامطور که گفته شد در برآورد مدل دادههمان

F ها برای تحقیق حاضر شود. نتایج این آزمونلیمر و برای آزمون بین الگوی اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می

 ( گزارش شده است.1( و )3در جداول )

 لیمیر-F( آزمون1جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره آزمون

F 8/23 (30,134) 0/0000 

χ2 184/91 30 0/0000 
 

عبارت دیگور، الگووی شوود. بوهشود فرضیه صفر مبنی بر نبوود تفواوت در بوین مقواطع رد میطور که مشاهده میهمان

ی آزمون هاسمن بیوانگر رد فرضویه صوفر شود. همچنین، نتیجهرد میشده در مقابل الگوی اثرات ثابت رگرسیون ادغام

بودن اثرات بوده و در نتیجه در این تحقیق، الگوی اثورات ثابوت انتخواب و مبنوای تحلیول نتوایج قورار مبنی بر تصادفی

 .گیردمی

 ( آزمون هاسمن2جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره آزمون

χ2 49/386 12 0/0000 
 

داری کل الگوست. ( بیانگر معنی31/313) F( گزارش شده است. نتایج آماره 1در جدول ) نتایج تخمین الگوی اثرات ثابت

( نیز نشان 2Rبرای ضریب تعیین ) 313/1( بیانگر عدم وجود خودهمبستگی است. عدد 313/3واتسون )-همچنین، آماره دوربین

توان ادعا کرد که مدل به اند که میرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضییح دادهد 31دهد که متغیرهای مستقل نزدیک به می

 خوبی تصریح شده است.

ای( بوده و در هر مرحله از این فرآیند، ای )الیهباید توجه داشت که مکانیزم انتقال سیاست پولی فرآیندی چندمرحله

بگلو، شود )قلیی مختلف اقتصادی انتقال یافته و تکمیل می)بازارها( هاها و یا بخشاثرگذاری نهایی سیاست پولی توسط متغیر

3131.) 



  

دهی نتایج تحقیق حاضر درخصوص ابزار سیاست پولی در ایران بیانگر آن است که ابزار نرخ سپرده قانونی در اثرگذاری بر وام

های خصوصی و دولتی های مختلف بانکغیر در گروهها، از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار نیست. بررسی اثرگذاری این متبانک

بخش (، شیرین3133( نیز حاکی از همین نتیجه است. این نتیجه با نتایج شریفی رنانی و همکاران )1133)طبق الگوی بائومیک، 

ارد. در واقع ( همخوانی د3131( و تقوی و لطفی )3131نژآد مهربانی )( و حتی علی3131(، مهرگان و دلیری )3131و جباری )

 اثربودن این ابزار اتفاق نظر دارند.اند بر ضعف و کمتوان گفت تمام تحقیقاتی که اثرگذاری نرخ سپرده قانونی را بررسی کردهمی

 . نتایج برآورد الگوی رگرسیون4جدول 

  داریسطح معنی tآماره  ضریب متغیر

  0/875 0/16- 498/046- نرخ سپرده قانونی

  0/001 3/50 ***7/534 نقدینگی بانک

  0/000 4/41 ***2/222 سرمایه بانک

  0/922 0/10- 0/260- سود خالص بانک

  0/011 2/57- **3,405/6- تولید ناخالص داخلی بدون نفت

  0/001 3/55 ***41,620/8 رشد تورم

  0/000 17/54 ***1/134 بدهی به بانک مرکزی

  0/069 1/84 *25,292/2 بودن بانکغیردولتی

  0/047 2/01 **0/298 بودن و بدهی به بانک مرکزیاثر متقابل غیردولتی

  0/093 1/69 *0/701 مطالبات سررسیدگذشته

  0/401 0/84 0/770 مطالبات معوق

  0/000 6/13 ***2/408 الوصولمطالبات مشکوک

Adjusted R2=1/313 R2=1/313  
F-statistic= 31/313  Prob(F-statistic)= 11/1   

Observations=311 DW= 313/3   
 اثرات ثابت یرمقاد

 ضریب بانک ضریب بانک ضریب بانک ضریب بانک

یناقتصاد نو  43,345/1- کارآفرین 16,533/8 سپه 36,341/9- توسعه تعاون 7,943/1- 

 8,094/3- کشاورزی 45,473/0- سرمایه 48,438/0- توسعه صادرات 4,896/1 انصار

 65,416/2- گردشگری 34,741/5- سینا 67,473/6- حکم 51,508/9- ایران زمین

 34,312/1 مسکن 46,822/2- شهر 66,228/4- خاورمیانه 36,361/4- آینده

 96,637/6 ملت 105,513/1 صادرات 61,918/4- دی 29,624/3 پارسیان

 56,474/3 ملی 47,948/9- صنعت و معدن 29,523/9- رسالت 6,751/9- پاسارگاد

کپست بان  56,225/0 مهر اقتصاد 52,328/3- مهر ایران 193/8- رفاه 22,128/4- 

   147,415/6 قوامین 41,849/9- سامان 90,036/3 تجارت
 داری در سطح ده، پنج و یک درصد.ترتیب بیانگر معنیبه ***و  **، *
 

دار است ها مثبت و معنیدهی بانکان وامها از بانک مرکزی( بر میزمرکزی )متغیر اضافه برداشت بانک به هابانک اثر بدهی

داری اثر متقابل متغیر مالکیت بانک با متغیر بدهی ( مطابقت دارد. با توجه به معنی3133که با نتیجه شریفی رنانی و همکاران )

وت است. در های خصوصی و دولتی متفاشود که شدت اثرگذاری این متغیر در دو گروه بانکها به بانک مرکزی، مشخص میبانک

ها به بانک مرکزی، دهد که به ازای یک درصد افزایش بدهی بانکواقع، برآورد کشش اثر این متغیر بر متغیر وابسته نشان می

دلیل یابد. بر این اساس، از یک سو بهدرصد افزایش می 11/1و  33/1ترتیب بودن بهدهی بسته به دولتی و خصوصیمقدار وام

ها و ایجاد بدهی به بانک مرکزی صرف اموری رسد افزایش میزان منابع در دسترس بانکنظر میش، بهبودن مقادیر کشکوچک

های دولتی این منابع را صرف های خصوصی بیش از بانکشود. از سوی دیگر، بانکغیر از پرداخت تسهیالت به مشتریان می

بودن از اثر مثبت و نسبتاً شود متغیر موهومی غیردولتیمی طور که مشاهدهاند. افزون بر این، همانپرداخت تسهیالت نموده



  

شود. این دهی میبودن بانک موجب افزایش حد آستانه وامدهی برخوردار است. در واقع، صرف غیردولتیداری بر مقدار واممعنی

 کنند.زی سود را تعقیب میهای دولتی هدف حداکثرساهای غیردولتی بیش از بانکمسأله احتماالً ناشی از آن است که بانک

ها، مطابق انتظار، مثبت و دهی بانکدهد اثر سرمایه و نقدینگی بانک بر وامهمچنین، برآورد الگوی اقتصادسنجی نشان می

 31/1و  11/1دهی آنها به ترتیب ها، مقدار وامطوری که به ازای یک درصد افزایش در سرمایه و نقدینگی بانکدار است بهمعنی

شود، دهی بیشتر منجر نمیها از وجوه نقد لزوماً به وامشود در حالی که برخورداری بانکیابد. مشاهده میدرصد افزایش میصدم 

 کند.ها ایفا میدهی بانکافزایش سرمایه )دارایی منهای بدهی( نقش بیشتری در افزایش توان وام

الوصول، از اثر دهد مطالبات مشکوکبانکی در ایران( نشان میعنوان یک ویژگی برجسته نظام بررسی مطالبات غیرجاری )به

الوصول با افزایش طوری که افزایش یک درصدی مطالبات مشکوکها برخوردار است. بهدهی بانکداری بر مقدار واممثبت و معنی

ا مطالبات مشکوک الوصول باشد، به ها بی برخورد بانکتواند مربوط به نحوهدهی همراه است. این امر میدرصدی مقدار وام 33/1

های بانکی افزایش شوند لذا صورتای فرد بدهکار تمدید میهای جدیدی برالوصول در قالب واماین صورت که مطالبات مشکوک

 31 داری بسیار پایین )نزدیک بهدارنبودن مطالبات معوق و سطح معنیدهند. این مسأله باتوجه به معنیهای را نشان میدر وام

 درصد( مطالبات سررسیدگذشته قابل تأکید است.

دار برآورد شد. ها منفی و معنیدهی بانکبخش غیرنفتی بر وام واقعی داخلی ناخالص تولید در این تحقیق، اثر وقفه رشد

 31/1ل بعد ها در سادهی بانکطوری که با افزایش یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در هر سال، میزان وامبه

کنند شاید بدین صورت قابل طور که بیان می( همخوانی دارد و همان3131یابد. این اثر با نتایج تقوی و لطفی )درصد کاهش می

توجیه باشد که به دلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع 

 شود.شان میتأمین مالی نیازهای ها برایداخلی آن

طوری که باالترین کشش را در بین دهی است بهترین متغیرهای کانال وامکنندهرسد نرخ تورم یکی از تعییننظر میبه

ها همراه دهی بانکدرصدی مقدار وام 11/1متغیرهای تحقیق دارد. در واقع، افزایش یک درصدی در نسبت نرخ تورم با افزایش 

ای را افزایش های سرمایهاز یک سو، با افزایش نرخ تورم و متعاقب آن افزایش انتظارات تورمی مردم، تمایل به خرید دارایی است.

یابد. از سوی دیگر، معنای کاهش قیمت تسهیالت است و لذا، تقاضا برای آن افزایش میدهد. ضمن این که افزایش تورم بهمی

دهند و لذا تمایل به عرضه وام نیز افزایش ی با سهولت بیشتری نرخ سود تسهیالت را افزایش میهای تورمها اغلب در دورهبانک

 یابد.می

 گیریبحث نتیجه

های دولتی های خصوصی و تغییر مالکیت تعدای از بانکی تاسیس بانک، اجازه31ی صنعت بانکداری در ایران از اوایل دهه

 31درصد در سال  1/11ساله به  31های غیردولتی در یک دوره ای خصوصی از سپردههطوری که سهم بانکرا تجربه کرد، به

کانال  تأثیر به بررسی 3131-3131ی بانک کشور طی دوره 13ی های ترازنامهرسیده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده

پرداخته شد. با استفاده از الگوی  دولتی و خصوصیی هابانک در وام پولی، بر اعطای دهی مکانیسم انتقال سیاستوام

ی قانونی و بدهی به بانک مرکزی به عنوان ابزارهای های تابلویی )روش اثرات ثابت( اثر دو ابزار نرخ سپردهاقتصادسنجی داده

 سیاست پولی پرداخته بررسی شد.

)اعم از دولتی و غیردولتی( ندارد. با این ها دهی بانکداری بر وامی قانونی اثر معنینتایج بیانگر آن است ابزار نرخ سپرده

دهی آنها اثر بگذارد. هرچند این اثرگذاری در هر تواند بر رفتار وامها به خود، میوجود، بانک مرکزی از طریق مدیریت بدهی بانک

است. افزون بر این، های غیردولتی بیشتر شود اما، سطح اثرگذاری آن بر بانکهای دولتی و غیردولتی تأیید میدو گروه بانک

 ها است.دهی آنها بر وامدار سرمایه و نقدینگی بانکنتایج بیانگر اثر مثبت و معنی

 منابع
 نماگرهای مختلف.ایران جمهوری اسالمی بانک مرکزی ، 



  

 ( بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده3131تقوی، مهدی و لطفی، علی اصغر .)ام بانکی کشور. ها، تسهیالت اعطایی و نقدینگی نظ
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