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 چکیده

قیمت  و عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید ،اقتصاد ایران مین مالی دربازار تأ با توجه به بانک محور بودن

نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن،  گذار است وها بسیار اثرتمام شده کاال

های السخصوص در بهیکی از مشکالتی که  سازد.فراهم می یهای اقتصادبرای بروز نابسامانی مناسبیزمینه 

یر هایی نظشاخصاست که نمود آن در های مالی ، اصطکاکاستبوده ایران سیستم بانکیگیر گریباناخیر 

شهود مها دولت به بانک هایبدهی انباشتها و اییهای ثابت به کل دارجاری، نسبت داراییت مطالبات غیرنسب

، 1۹۱۱-1۹۳۱در دوره زمانی  سنجی کالن ساختاریالگوی اقتصاد یکساخت در این مقاله به کمک  است.

یسه مقا حالنیدرعاست. بررسی شده دهی سیستم بانکیهای مالی بر قدرت اعتبارگذاری اصطکاکمیزان اثر

ی دهاست پولی انبساطی بر قدرت اعتبارسیاثرگذاری با میزان های مالی اصطکاککاهش گذاری اثرمیزان 

های مالی اکسیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطک اثرگذاریمیزان مقایسه سیستم بانکی و در نهایت 

نشان  لگواپویای سازی شبیهنتایج  است.مورد بررسی قرار گرفتهبا میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی 

 ،به میزان یک انحراف معیارساالنه  های مالیدر اثر کاهش اصطکاک دهی سیستم بانکیقدرت اعتباردهد که می

در مقایسه با اثر  های مالیاثر کاهش اصطکاکیابد. همچنین درصد افزایش می 1۱طور متوسط به میزان به

درصد بیشتر است.  11 طور متوسط به میزاندهی سیستم بانکی بهقدرت اعتبار بر سیاست پولی انبساطی

های کاهش اصطکاک بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت سیاست پولی انبساطیگذاری اثرعالوه، هب

های مالی بیشتر از زمانی است که اصطکاک درصد 11طور متوسط به میزان ، بهمالی به اندازه یک انحراف معیار

 کاهش نیابند.
 

سنجی های مالی، الگوی اقتصاد، اصطکاکانبساطی سیستم بانکی، سیاست پولیقدرت اعتباردهی  :هایدواژهکل

 .کالن ساختاری
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 مقدمه. 1
ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی از مهم در هر کشور تولیدیو مالی  بازارهای میانارتباط صحیح 
به  یص منابع مالیتجهیز و تخصتوسعه جهان، حالدرهای در بسیاری از کشور .شودمحسوب می

ق از طری تاًدایه عمدلیل نقص بازار سرمبهمین سرمایه در گردش أگذاری جدید و تهای سرمایهپروژه
گذاری کل سرمایه شود،میوقتی اعتبارات بانکی گران و کمیاب  .گیردصورت می بازار اعتبارات بانکی

بنابراین  ؛شودهش تقاضای کل و افزایش بیکاری میمنجر به کا کاهش یافته، هااین کشور در اقتصاد
ر دستیابی گذار است و نوسان دها بسیار اثرو قیمت تمام شده کاال در میزان تولید بانکی سیستمعملکرد 

 یهای اقتصادمینه مناسبی برای بروز نابسامانیز آن،دسترسی به هزینه افزایش به اعتبارات بانکی و 
 سازد.فراهم می

میالدی که با اختالل جدی در بخش مسکن و بازارهای اعتباری  1۰۰8بحران مالی سال  وقوع    
ها رفتار اعتباردهی بانکهای مالی در همراه بود، ضرورت درک نقش اصطکاک افتهیتوسعهکشورهای 

ا پیش تبر بخش حقیقی اقتصاد بیان کرد. از طریق کانال اعتباری مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی را و 
ا رهای مالی را کامل و کارصورت ضمنی بازااز بحران مالی اخیر، اکثر الگوهای اقتصادسنجی کالن به

بادالتی های متقارن اطالعات و هزینهکه از عدمهای مالی د و در این الگوها اصطکاککردنفرض می
هره وسیله یک نرخ برد بهبراساس این فروض، الگوی استانداگیرد، وجود نداشت. می نشأتمحدب غیر

، 3رو روگ )ولسکشدندلی در اوراق قرضه دولتی تجمیع میپوهای غیرشد و سایر داراییمشخص می
 یررگذایتأثمیت کشور آمریکا بر اههای در بانک های مسکنواماما افزایش سطح قصور ؛ (1۰: 1۰31

ها و متغیرهای کالن اقتصادی و نیز ارتباط بین دهی بانکوام فی مطالبات غیرجاری بر رفتارمن
کند. بسیاری از مطالعات تجربی نشان دادند که بحران مالی کید میهای مالی و بحران مالی تأاصطکاک

صادی ای اقتمالی واحده نیتأمدر نتیجه افزایش مطالبات غیرجاری منجر به شکست بازار اعتبارات در 
 در طول بحران مالیرا ها دهی بانک( در مطالعه خود رفتار وام1۰32) 1کاسینلیطور نمونه شود. بهمی

مورد بررسی قرار  1۰۰2-1۰31بانک ایتالیایی برای دوره زمانی  888های با استفاده از داده 1۰۰8 سال
داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که ریسک اعتباری که ناشی از نسبت مطالبات غیرجاری است، اثر منفی 

مطالعات  مطالعات تجربی دیگر نظیرعالوه ه. بگذاردآنها میها و درآمد انکدهی بوامرشد روی 
دهند ( نشان می1۰31) 2( و پیروژکووا1۰31) 8زاکراسکگیلکریست و  (،1۰3۰) همکاران و 1کریستیانو

 کنند.در تشدید نوسانات اقتصادی بازی می یتوجهقابلهای بازارهای مالی و اعتباری نقش که اصطکاک

                                                           
1. Vlcek and Roger 

2. Cucinelli 

3. Christiano  

4. Gilchrist and Zakrajsek 

5. Pirozhkova 
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 که یاونهگبهشود. بانک محور تلقی می های اقتصادی عمدتاًبخشمین مالی اقتصاد ایران در راستای تأ

 این بخش قرار دارد. عهدهبر  اقتصاد مین مالیأدرصد ت 0۰ حدودهای بانک مرکزی براساس بررسی
ی گذارالی دو درصد نیز از طریق سرمایه مین مالی به عهده بازار سرمایه و سهأدرصد ت 8الی  2حدود 

یستم گیر سگریبانهای اخیر سالدر  خصوصبهترین مشکالتی که مهمیکی از . شودخارجی انجام می
. استیافتهنمود  هاهای منجمد بانکداراییاست که در  های مالی، اصطکاکاستبودهبانکی ایران 

 صولویرقابلغهای توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول، داراییها را میهای منجمد بانکدارایی
ول هایی که در طهای بانکیعنی دارایی؛ ثابت( هستند) یرمالیغاموال  جاری هستند. دسته دوم،و غیر
ش دنبال رکود بخالی و افزایش مطالبات غیرجاری بهگری مفعالیت واسطه های گذشته به علتسال

های ها را انباشت بدهیهای منجمد بانکدسته سوم دارایی ند.اسکن به ملک و ساختمان تبدیل شدهم
منجر به کاهش کارایی بازار اعتبارات،  های اخیردر سال های مالیاصطکاکوجود . دهددولت تشکیل می

دید . تشاستشدهتنگناهای اعتباری  اها به بنگاههها و در نتیجه مواجبانک اعتباردهیکاهش قدرت 
شد رستیابی به در دمانعی مهم  تیش هزینه تسهیالافزو استرسی دبعد کاهش ری در دو عتبای اتنگناها

 .استهبودخیر ی اهالطی سادی در قتصاار اپاید
ین است. بخشی از اصورت گرفتهها دهی بانکزمینه رفتار وامایران مطالعات تجربی بسیاری در در     

ها و وجود کانال اعتباری در اقتصاد دهی بانکر نرخ ذخیره قانونی بر رفتار واممطالعات به بررسی اث
 بخش و جباری(، شیرین 310۰) بگلوه مطالعات قلیتوان بمی اند که در این خصوصپرداخته ایران

سیاست پولی از طریق کانال اعتباری اقتصاد دهد که ( اشاره کرد. نتایج تحقیق آنها نشان می3180)
اهش خود کیر به حدود حداقل های اخنرخ ذخیره قانونی در سالآنکه  دلیلاما به؛ سازدثر میأرا متایران 
ی بخش دیگری از این مطالعات به بررسی اثر سیاست پول .گذاری ناچیز استثیرمیزان این تأ، استیافته

طور هب اند.مالی پرداخته هایبر عرضه اعتبارات با توجه به میزان مقاومت آنها در شرایط وجود اصطکاک
 همکاران( و مرادی و 3103) (، احمدیان و امیری310۰) شاهچرا و میرهاشمی نائینیمطالعات مثال 

های پولی ها نسبت به اعمال سیاستالعمل بانکهمگی به این نتیجه دست یافتند که عکس (3101)
نتایج مطالعات آنها حاکی از آن است که  یگردعبارتبهها دارد. بستگی به دارایی و سرمایه بانک

با اعمال  ها هستند وبانکتری نیز در مقایسه با سایر تر دارای نسبت نقدینگی بزرگبزرگهای بانک
هایی که یابد. از طرفی دیگر بانکسیاست پولی انقباضی عرضه وام آنها کمتر از سایرین کاهش می

ها ایسه با سایر بانکاز نظر عرضه وام با محدودیت کمتری در مق، دارای سرمایه بیشتری هستند
ورت ص یاقتصادکالن متغیرهای لی بر های مادر زمینه اثر اصطکاک نیز همچنین مطالعاتی اند.مواجه

( اثر تکانه مالی بر بیکاری را با وجود 3101) وش و همکارانطور مثال فرزین، بهاستتهگرف
های پولی، ( اثرگذاری تکانه3102) های مالی مورد بررسی قرار دادند و اسکندری و همکاراناصطکاک

گذاری و ترجیحات خانوارها را بر متغیرهای اقتصاد کالن با وجود ی، کارایی سرمایهژتکنولو
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 با مرور مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص اعتبارات بانکی .های مالی بررسی کردنداصطکاک
عات اثر سیاست پولی بر رفتار آید که عمده این مطالمی به دستاین نتیجه های مالی و اصطکاک

های مالی بر قدرت و کمتر به بررسی اثر اصطکاک را مورد بررسی قرار دادند هابانک اعتباردهی
 .  استشدهها پرداخته بانک اعتباردهی

ری و باعتی افع تنگناهادر رهی سیستم بانکی داعتباررت یش قدافزاهمیتی که ابا توجه به بنابراین     
 هایجهه سیستم بانکی ایران با اصطکاکو در عین حال مسئله موا دی داردقتصااتوسعه و شد رایجاد 

هی سیستم بانکی درعتبارت اقدیک: که شود مطرح می سؤاالت، اکنون این های اخیرطی سالمالی در 
دهی سیستم قدرت اعتبار دو:؟ یابدهای مالی افزایش میدر صورت کاهش اصطکاک ازهنداتا چه ان یرا
بساطی ان های مالی در مقایسه با شرایطی که سیاست پولیکاهش اصطکاک انکی ایران در شرایطب

کاهش در صورت های پولی سیاست میزان اثرگذاری اجرای سه:کند؟ چه تغییری می ،اعمال شود
ا چه اندازه تها تغییری نکنند صطکاکطور همزمان در مقایسه با شرایطی که این االی بههای ماصطکاک

ر دیک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری  تدوینتا با  استکردهتالش  حاضر مقاله شود؟می بیشتر
 سؤاالتپاسخ مناسبی به پژوهش،  سؤاالتناسب با تو طرح سناریوهای م 3181-3108دوره زمانی 

  .دهدارائه  مذکور

مورد  پژوهشمبانی نظری و پیشینه م در بخش دوای است که پس از مقدمه، گونهساختار مقاله به    
اد سنجی کالن ساختاری برای اقتصخش سوم به معرفی یک الگوی اقتصادب .خواهد گرفتبررسی قرار 

 .استدهشناسب با اهداف تحقیق پرداخته پردازد که با استفاده از آن به بررسی سناریوهای متایران می
 است. فتهاختصاص یا های سیاستیو توصیه گیریبخش چهارم به بیان نتیجه در نهایت

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

عوامل  ازیموردندلیل نقص بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی به توسعهدرحالدر بسیاری از کشورهای 
ها با جذب منابع مالی مازاد ای برخوردار است. بانکاقتصادی، بازار اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه

 گذاری در زمینهگذاران و کارآفرینان جهت سرمایهاختصاص آنها به سرمایها، دولت و هخانوارها، بنگاه
دهی و یی، بهای مصرفی، با استفاده از ابزارهای مدیریتی دارامالی نیاز ینتأمکاال و خدمات یا تولید 

نقش مهمی در انتقال و ایجاد ارتباط بین بخش پولی و مالی و آوری خود کنترل سطح ریسک و سود
ی بر بخش گذاری سیاست پولهای اثریکی از کانالاعتبارات بانکی  کنند.اقتصاد بازی می بخش حقیقی

می مکانیسکند که کانال اعتباری سیاست پولی می( بیان 3101. کشاورز)آیدمیشمار بهحقیقی اقتصاد 
بر  از طریق اثرگذاری یهای سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاداست که بر اساس آن، شوک

 کندیم بانکی، فرض کانال اعتباردهیشود. پاداش ریسک تامین مالی خارجی)هزینه سرمایه( تقویت می
 یهانگاهکه بهستند، حال آن کوچک و متوسط یهابنگاه یمال نیتأم یاصل عمنب یاعتبارات بانک که
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داشته  یدسترس یانتشار سهام و اوراق قرضه، به بازارهای مال قیاز طر میمستق طوربه انندتومیبزرگ 
 عراغ منابآنها باشد، به س یاز وجوه داخل شتریکوچک و متوسط، ب یهابنگاه یمال ازینکه ی. درصورتباشند

و مقدار  طور مستقیم به قیمتهای بانکی( به)وام هند رفت، اما دستیابی آنها به منابع بانکیخوا یکبان
ری اثرگذا(. 3102)شاهچرا و طاهری،  ه سیاست عرضه اعتبار بستگی دارداعتبارات در دسترس و نیز ب

ای در مطالعات اقتصاددانانی همچون دهی بانکی مورد توجه ویژهسیاست پولی از طریق کانال وام
( 3028) و میلر . مودیگلیانیاستگرفته( قرار 3001) 1برنانکه و بالیندر و (0302) 3و میلر مودیگلیانی

نابع مواجه با کمبود مها های بانکی، بانکد که با افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش سپردهنکنبیان می
ا کاهش ب عنوان جایگزین برای سپرده استفاده کنند،هایی که نتوانند از سایر منابع بهبانک د.نشومی

( است که ضمن تأیید نظر 3002) ربالیندمربوط به برنانکه و  دیدگاه دیگر، شوند.عرضه وام مواجه می
ی بهتر به هنگام اعمال تکانه پول هایی که دارای نقدینگی باال هستند،مودیگلیانی معتقدند که بانک

  توانند منابع را جایگزین سپرده نمایند و سطح عرضه اعتبارات را در سطح قبلی خود حفظ کنند.می
است که اثرگذاری سیاست پولی بر عرضه اعتبارات با توجه به ساختار متفاوت یک نکته مهم آن     

ها دارای نتایج متفاوتی است. یکی از عواملی که ممکن است منجر به دستیابی نتایج متفاوت بانک
این مسئله در مطالعه است.  1های مالیها شود، اصطکاکدهی بانکسیاست پولی بر قدرت وام اثرگذاری

با وجود اعمال سیاست  3080-3001ی ( در بررسی علت رشد کند اقتصاد آمریکا در دوره3001) 8تاکر
. بسیاری از مطالعات تجربی دیگر نظیر مطالعات استشدهاطی توسط مقامات پولی، اثبات پولی انبس

هاشمی (، شاهچرا و میر1۰38) 2(، کان و اسکتیگنا1۰31) 1(، جونکسون1۰۰0) 2ماتاسک و سارانتیس
( همگی به این نتیجه دست 3101همکاران )( و مرادی و 3103) یریام(، احمدیان و 310۰) ینینائ

ها های پولی بستگی به دارایی و سرمایه بانکها نسبت به اعمال سیاستالعمل بانکیافتند که عکس
نگی سبت نقدیدارای ن ترهای بزرگکی از آن است که بانکنتایج مطالعات آنها حا یگردعبارتبهدارد. 
هستند و با اعمال سیاست پولی انقباضی عرضه وام آنها  و مقاومت باالیی در شرایط بحرانی تربزرگ

هایی که دارای سرمایه بیشتری هستند، از نظر یابد. از طرفی دیگر بانککمتر از سایرین کاهش می
( 3102) یطاهرعالوه شاهچرا و هاند. بها مواجهدر مقایسه با سایر بانکعرضه وام با محدودیت کمتری 

ها موجب تضعیف سیاست پولی از طریق در مطالعه خود نشان دادند که اقالم زیر خط ترازنامه بانک
ام تواند دسترسی وها میهای زیر خط ترازنامه بانککه فعالیتطوریشود. بهها میدهی بانککانال وام

 ثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.ن طریق تأای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از ایرا بر

                                                           
1. Modigliani & Miller 

2. Bernanke & Blinder 

3. Financial accelerator 

4. Thakor 

5. Matousek and Sarantis 

6. Junxun 

7. Cohn and Scatigna  
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های مبادالتی تقارن اطالعات و هزینهکه از عدمشود های مالی به عواملی گفته میاصطکاک    
 موجب افزایش تواند. این عوامل میکنددر تبادالت مالی تداخل ایجاد میگیرد و می نشأتغیرمحدب 

این  .و رشد اقتصادی را کاهش دهد گذار شودمالی بیرونی( برای سرمایهمین )تأ های دریافت وامهزینه
 ریأثتمدت را تحت تواند فعالیت کل اقتصاد در کوتاهتقارن اطالعات در بازارهای مالی میایده که عدم

( مطرح شد. برنانکه مطرح کرد که فشار اعتباری موجود در 3081قرار دهد، نخستین بار توسط برنانکه )
 شدهتقارن اطالعات در بازارهای مالی طی این دوره ایجاد رکود بزرگ، از بدتر شدن مسئله عدمطول 
رویکرد جایگزین اساس دو بر مالی عمدتاً هایمفهوم اصطکاک(. 10: 3102)اسکندری و همکاران،  است

( 1۰۰2) 1یاکویلو( معرفی شد و توسط 3002) 3رویکرد اول با مطالعه کیوتاکی و مور: استافتهیتوسعه 
د از اپردازد. افرهای مالی از طریق محدودیت وثیقه میگسترش یافت. این جریان به معرفی اصطکاک

 گیرندگان تقسیمدهندگان و وامی وامرو، آنها را به دو دستهیناند. از انظر نرخ ترجیح زمانی ناهمگن
سازند. درخواست وثیقه از سوی می ها را به یکدیگر مرتبطهای مالی این گروهکنند. واسطهمی

 گذارد. رویکرد دوم ازثیر میشود و این موضوع بر میزان وام تأمالی میدهندگان موجب اصطکاکقرض
گیرد. در این رویکرد اصطکاک مالی در یک مدل تعادل می سرچشمه( 3080) 1مطالعه برنانکه و گرتلر

های جدید توسط برنانکه، گرتلر و با چارچوب کینزین. این رویکرد در ادغام استشدهعمومی گنجانده 
تبدیل شد. در این مدل اصطکاک از طریق هزینه  2ی مالیدهنده( به مدل شتاب3000) 8گیلکریست

آید. ی بدون ریسک به وجود مینظارت بر متقاضی وام و ایجاد شکاف بین نرخ بهره متقاضی و نرخ بهره
اد نه از طریق مقدار آن بر اقتصی مالی بیشتر از طریق قیمت وام و هااین به آن معنا است که اصطکاک

 1مطالعات کریستیانواز مطالعات تجربی نظیر  بسیاری (.10: 3108وش و همکاران، زین)فر گذاردمیثیر تأ
دهند که ( نشان می1۰31) 8( و پیروژکووا1۰31) 2زاکراسکگیلکریست و  (،1۰3۰) و همکاران

کنند. توجهی در تشدید نوسانات اقتصادی بازی میبازارهای مالی و اعتباری نقش قابلهای اصطکاک
هایی های اولیه برای بنگاهکارگیری نهادهه( نیز در مطالعه خود نشان دادند که ب1۰31) و همکاران 0آرالنو

ارد زیرا این دکنند، ریسک باالیی های مالی فعالیت میکه در شرایط تنگنای اعتباری و وجود اصطکاک
د سازد و در نتیجه این امر، سبب تشدیها را محدود میها برای مقابله با تکانهها توانایی بنگاهاصطکاک

( در مطالعه خود به بررسی نقش 1۰32) همکاران و 3۰رکود اقتصادی خواهند شد. همچنین آنگویو

                                                           
1. Kiyotaki and Moore 

2. Iacoviello 

3. Bernanke, Gertler 

4. Bernanke, Gertler and Gilchrist 

5. Financial accelerator 

6. Christiano  

7. Gilchrist and Zakrajsek 

8. Pirozhkova 

9. Arellano  

10. Anguyo  
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پردازند و می DSGEده از روش های مالی و مکانیسم سیاست پولی در کشور اوگاندا با استفااصطکاک

یابند که بانک مرکزی این کشور الزم است، در راستای دستیابی به رشد و توسعه به این نتیجه دست می
د. شود، اقدام نمایهای مالی که منجر به افزایش نوسانات اقتصادی میاقتصادی، به کاهش اصطکاک

رای ، باستگرفتههای مالی بر اقتصاد صورت العات محدودی در خصوص اثر اصطکاکدر ایران نیز مط
در مقاله خود با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( 3101) وش و همکارانفرزین مثال

مالی  ربرای اقتصاد ایران در سه زمینه: اقتصاد باز، در نظر گرفتن اصطکاک در بازا (DSGE) نئوکینزی
انات بازار گذاری( را بر نوسی کارآفرینان، نرخ بهره و سرمایه)تکانه دارای های مالیثیر تکانهبازار کار، تأو 
ذاری طکاک مالی در اثرگرسند که اصند و به این نتیجه میکنار با وجود اصطکاک مالی بررسی میک

با استفاده از الگوی ( نیز 3102) راناسکندری و همکاثیر مهمی دارد. أها بر نوسانات بازار کار تاین تکانه
DSGE  گذاری و ترجیحات خانوارها را بر ، کارایی سرمایهیتکنولوژهای پولی، اثرگذاری تکانه

تند که وجود فو به این نتیجه دست یا های مالی بررسی کردندمتغیرهای اقتصاد کالن با وجود اصطکاک
کالن  ی بر متغیرهایترتر و طوالنیاثرات بزرگسمت تقاضا های شود، تکانهاصطکاک مالی سبب می

ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، گذاری و قیمت کاالی سرمایهسرمایه یژهوبه
ا مدل گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه بویژه سرمایههوژی بر روی متغیرها باثرات تکانه مثبت تکنول

 شود.فزایش آن میصطکاک مالی مانع از ابدون ا

که در بازه حاکی از آن است ( 3102) بر پایه مطالعه نادعلیساله سیستم بانکی ایران  81بررسی     
بحران مذکور در چهار است که چهار مواجه بوده پولی و مالی بحران سیستم با چهاراین  ،مورد بررسی

بر طبق این است. افتادهاتفاق  3182-3101و  3121-3121، 3111-3111 ،3121-3113دوره 
ها، نرخ نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده کاهشها معضالت بحران بانکی در مجموع در قالب بررسی

  .استگشتهنمایان سسات مالی ؤباالی سود و جنگ قیمتی بین م
بزرگ . وقوع این بحران با چهار واقعیت اتفاق افتاد 3121-3113های اولین بحران بانکی در سال    

ران و ها و وقوع جنگ ایشدن بانکها، ملینقالب اسالمی، تعطیلی موقتی بانکاقتصادی نظیر وقوع ا
ه بانکی بسسات اعتباری غیرها و مؤت رشد مانده تسهیالت اعطایی بانکعراق همراه بود. در این مد

 کاهش یزانمو بیشترین درصد کاهش یافت  8 حدودطور متوسط های ثابت بهبه قیمت وصیبخش خص
بدون نفت  ، همچنین در این مدت رشد اقتصادیاستبودهدرصد  1/32به میزان  311۰سال  متعلق به
میزان کاهش  است و بیشترینرصد مواجه بودهد 1/۰توسط با رشد منفی طور منیز بههای ثابت به قیمت

 (.3شکل ) استکردهتجربه  311۰درصد در سال  8/2خود را به میزان 
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  رشد اقتصادی بدون نفت ها به بخش خصوصی ومانده واقعی تسهیالت اعطایی بانکمقایسه رشد  :1شکل 

 منبع: براساس اطالعات آماری بانک مرکزی ایران
 

علت  ،رسدادامه داشت. به نظر می 3111شروع شد و تا سال  3111سال  ازدومین بحران بانکی     
رکود اقتصادی است که در این بازه زمانی اقتصاد ایران با و  و عراقادامه جنگ ایران  بحراناصلی این 
. استکردهدرصد را تجربه  2/8 یمنفاقتصاد ایران رشد  3112در سال  کهیطوربه. استبودهآن مواجه 

در این بازه زمانی رشد مانده تسهیالت اعطایی درصدی قیمت نفت همراه بود.  22البته این رکود با افت 
ه میزان بطور متوسط های ثابت بهبه قیمت وصیبانکی به بخش خصاعتباری غیر مؤسساتها و کبان
 .استبوده درصد 1/33به میزان  3112 متعلق به سالترین میزان کاهش بیش. درصد کاهش یافت 1

سازی در این بازه زمانی یکسان اتفاق افتاد. 3121-3121 چهارسالهدر بازه زمانی بحران سومین     
درصد تورم و  12درصد رشد نقدینگی،  2/12 بهموفق نرخ ارز از سوی سیاستگذاران اعمال شد که نا

ها ت رشد مانده تسهیالت اعطایی بانکدر این مدمنجر شد.  3128درصدی نرخ ارز در سال  21افزایش 
ما ا ؛صد کاهش یافتدر 0/8متوسط به میزان  طوربه بانکی به بخش خصوصیسسات اعتباری غیرو مؤ

ط به طور متوسر این مدت بههای ثابت درشد اقتصادی بدون نفت به قیمت ،ینهای پیشبرخالف دوره
بدهی  مالحظهقابلبه رشد  تواناز دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد می. داشتدرصد افزایش  8میزان 

 38۰به میزان  3121خصوص در سال های ثابت در این بازه زمانی بهها به بانک مرکزی به قیمتبانک
 ترین دلیل برای رشد نقدینگی بیان نمود.آن را مهم توانیمکه  درصد اشاره کرد

شروع شد و تا  3182سیستم بانکی در اواخر سال  بحرانآخرین بانک مرکزی گزارشات  اساسبر    
ادامه  3101شروع و تا اواخر سال  3103ادامه داشت. سپس با یک توقف دوباره از سال  3188 سال

؛ شدواجه مسرکوب مالی با اقتصاد  هدر این دور کرد. ئهاراداشت و تصویر متفاوتی از سیستم بانکی 
. گرفت رارقبانک مرکزی داشتن نرخ ارز در دستور کار نگههای سود و ثابت بحث سرکوب نرخ بنابراین

های باالی نفتی اقدام به تزریق نقدینگی زیاد در اقتصاد کرد. ضمن دولت به اتکای درآمد همچنین
که میزان واردات افزایش یافت و همین امر سبب شد تا صنایع داخلی با مشکالتی در زمینه تولید این

میالدی با  1۰۰8مالی نیز اقتصاد دنیا با بحران  3182همزمان در همین دوره در سال واجه شوند. م
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 و تحول در روابط، ضوابط ومر سلسله تحوالت عمیق اآمریکا مواجه شد که این  متحدهیاالتا سرمنشأ

صادی بدون نفت با کاهش شدید رشد اقت 3182. در سال را به همراه داشت کشورهار سایر مقررات د
 .استتنزل کرده 3182درصد در سال  3به  3181درصد در سال  33که از طوریبه، استبودهه مواج

های ثابت به بیشترین میزان کاهش خود همچنین در این دوران رشد مانده تسهیالت اعطایی به قیمت
 درصد کاهش یافت. 38/۰طور متوسط به میزان درصد( رسید و به 31فی )من3182در سال 

ورم شدید ساز تهای پولی و مالی زمینهسیاستاجرای منضبط دولت در غیرنار رفتار این تحوالت در ک    
 ،بنیادی هایجهی به تعدیل آن متناسب با متغیرتوکنترل نرخ ارز و بی عالوههبدر اقتصاد کشور شد، 

های اقتصادی و این عوامل همراه با تشدید تحریم در پی داشت. البته 3103جهش ارزی را در سال 
صادی که رشد اقتطوریبه، توجهی را در اقتصاد ایجاد و به رکود عمیق دامن زدهای قابلنااطمینانیمالی 

 منفی شد. 3101و  3103های در سال
 های تحمیلیطرحها و سلطه مالی دولت در اجرای لیل سرکوبدها بهدر این دوره بانکبنابراین     

( از اصول 3180ها در سال فمندسازی یارانهو هد 3181)مانند شروع اجرای طرح مسکن مهر در سال 
با این  نجاری شد. البته همزماامر منجر به افزایش مطالبات غیر تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین

ار عدم تعادل شوند. همچنین ها دچد ارزی باعث شد تا برخی از بنگاههای شدیامر، افت رقابت و تکانه
پس ندادن تسهیالت تشویق  فضای مالی برخی از فعاالن اقتصادی را بههای انجام شده در سرکوب
ه این نتیجه ب یرندگانگ یالتتسهشد و برخی از این امر تصمیمی اقتصادی تلقی می کهطوریکرد، به

ر بنابراین حتی حاض؛ رسیده بودند که در صورت بازپرداخت، امکان دریافت مجدد برایشان وجود ندارد
 .بپردازندهای سود تسهیالت خبه علت جذابیت نرخیر را أهای جریمه تبودند که نرخ

اری جکه مطالبات غیریجاد کرد: نخست آنانعکاس مهمی را در سیستم بانکی امجموعه این تحوالت     
اری بمطالبات غیرجاری مصداق بارز ریسک اعتای افزایش یافت. مالحظهره به میزان قابلدر این دو

شود. ریسک اعتباری شامل ها محسوب میدار و با کیفیت بد بانکلههای مسئداراییها و جز بانک
بانکداری در  اساس فعالیت (.10: 3103)اختیاری،  شوندنمیهایی است که در سررسید تسویه وام

تسهیالت است. مطالبات غیرجاری  -سپرده –تسهیالت  چرخهگری مالی و چرخاندن مستمر واسطه
ها انکهای ببخشی از دارایی ها در فرایندی خارج از این چرخه، عمالًکردن تسهیالت بانکدلیل قفل به

دهد. این تسهیالت کاهش میدر ارائه تسهیالت را  آنها اعتباری آنها خارج و قدرترا از مدیریت 
ها را در حال سوخت، ریسک اعتباری بانک همچنین از مسیر افزایش نسبت اعتبارات سوخت شده یا

اساس بر(. 10: 3101 ،)نیلی و محمودزاده کاهندو از تمایل به اعطای تسهیالت می افزایش داده
درصد تسهیالت اعطایی  2تا  1ها باید بین جاری بانکالمللی نسبت مطالبات غیرعرف بیناستانداردها و 

وب برای سیستم بانکی محس یپرخطرعنوان ریسک درصد تسهیالت بانکی به 2باشد و معوقات بیش از 
 ،محرابی) گذاشته و چرخه تولید را مختل کند ءثیر سوأمدت تدی در بلندتواند بر رشد اقتصاشود و میمی
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 ها به علت فعالیتبانک ،های اخیردر سالبر افزایش نسبت مطالبات غیرجاری عالوهدوم،  (.10: 3101
خش گذاری در بدنبال رکود اقتصادی و رکود سرمایهالی و افزایش مطالبات غیرجاری به گری مواسطه
که بخشی از قدرت . درحالیحرکت کردند (ثابت) غیرمالیهای به سمت افزایش دارایی ،مسکن

ها و قدرت نقدشوندگی آنها است. در شرایط رکود ها منوط به گردش این داراییاعتباردهی بانک
های ثابت مانند امالک و نقدشوندگی دارایی ها و کاهش قدرتاقتصادی، با کاهش قیمت دارایی

ها کاهش ها، قدرت اعتباردهی بانکها، به علت عدم گردش این داراییمستغالت مازاد بر نیاز بانک
سوم . شودمیهای مالی و در نتیجه بروز تنگناهای اعتباری و لذا منجر به بروز افزایش اصطکاک یابدمی
ها و طرح یارانه سازیمندهدفطرح اجرای به علت  عمدتاًها از دولت که در این دوران مطالبات بانکاین

 3108و  3101های ویژه افت بهای نفت در سالو به 3182-3108های مسکن مهر در محدوده سال
ی منابع ماللت با انجماد بخشی از از دو هابانکدر این دوران افزایش مطالبات رو به فزونی گذاشت. 

 است.یش تنگناهای اعتباری شدهها، از قدرت ارائه تسهیالت توسط آنها کاسته و لذا منجر به افزابانک
 

 )درصد( های مالیهای اصطکاکشاخص: 1جدول 

 متوسط ۸۸ ۸۸ ۸2 ۸1 ۸۹ ۲۸ ۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲2 عنوان

نسبت مطالبات 
 غیرجاری

2 3۰ 38 33 31 38 30 32 31 32 38 31 33 8/31 

نسبت 
های دارایی
 کلبهثابت 
های دارایی
 هابانک

8 3۰ 31 33 31 31 32 38 31 32 32 31 31 38 

نسبت خالص 
بدهی دولت به 

 *هابانک
2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 

 جاریهای ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت یدهای جاری تقسیم بر تولها به قیمت*: خالص بدهی دولت به بانک
 بانک خصوصی و دولتی ایران 11و ترازنامه  منبع: براساس اطالعات بانک مرکزی

 

، بدهی جاریمطالبات غیرنظیر نسبت  هاییکه در شاخصهای مالی اصطکاک ،در این دوران بنابراین    
ترازنامه  ور تدریجی بخشی ازطبه کند،نمود پیدا می های ثابتها و انباشت داراییانباشته دولت به بانک

ع تسهیالت و رف از قدرت آنها در ارائهها با افزایش ریسک اعتباری بانکو  هها را دچار انجماد کردبانک
ای از تحوالت سیستم بانکی رقم خورد. فصل تازه 3101در سال . استهتنگناهای اعتباری کاست

نرخ تورم را در محدوده مورد  ،توانست مالی ثبات در بازار ارز و ایجاد انضباطکه دولت با ایجاد طوریبه
 3108و  3101های دهد. همچنین دولت توانست در سال قرار 3101درصد در سال  12هدف و کمتر از 

تورم در سال درصدی نرخ  8/30ا کاهش ب درصد کاهش دهد. 0/33و  1/32ترتیب به نیز نرخ تورم را به
ها در این هنگام بانک شدت مثبت شدند.بودند، بهال منفی سود که در اوایل س واقعی هاینرخ 3101
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های افزایش داراییدولت و انباشته های جاری، بدهیناشی از مطالبات غیر شانکه تنگنای اعتباری

 مواجهی مالمنابع رکود در بخش مسکن بود، کماکان با انجماد رکود اقتصادی و مالی آنها به دنبال غیر
صاد شواهد تاریخی اقتبراساس . ها کردندنگ قیمتی در جذب سپردهشدند و در عمل شروع به رقابت و ج

با مقوله در این دوره ها توان گفت که بانک( می3101زاده )و محمود کالن و با تکیه بر مطالعه نیلی
اری خود و بتنگنای اعت ها در برخورد با مشکلشدند؛ به این معنا که بانکشکست بازار اعتبارات مواجه 

جنگ قیمتی کرده و نرخ سود  های بیشتر و حفظ منابع و مصارف اقدام بهرقابت برای جذب سپرده
افزایش ها را این امر هزینه بانکزایش دادند. کالن افاقتصاد متناسب با اقتضائات ها را به نحو غیرسپرده

یش امین منابع مالی افزتسهیالت باال رفت، زیرا هزینه تأ طور طبیعی نرخ سود. در مرحله بعد بهداد
ای سود هرخن بازپرداختگیرندگان توان تکه اغلب تسهیالبود. با کاهش نرخ تورم مشاهده گردید یافته

در  .داشتندهای سود را این نرخ امکان پرداختآمیز ریسک و مخاطرههای پرنها فعالیترا نداشتند و ت
زیرا کماکان این نرخ  ،کردندریافت مید عدم بازپرداختهمین حال نیز برخی این تسهیالت را با هدف 

نه شود و بهیگیرندگان به شدت غیرسبد تسهیالتکه  شداین عوامل سبب  سود برایشان جذاب بود.
راین بناب د؛جاری را افزایش دهدر مراحل بعدی نسبت مطالبات غیر گران قیمت نیزاعطای تسهیالت

به این معنا که مشکل تنگنای اعتباری در عمل باعث  ها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند.بانک
  .شدجاری و تشدید مطالبات غیرتشدید خود و در نتیجه منجر به چسبندگی نرخ سود 

و با تکیه بر مطالعه نیلی  ،310۰و  318۰های در دهه خصوصبههای مالی اصطکاک افزایش    
ئله آن مساست. شدهدر اقتصاد ایران ای به نام معمای نقدینگی منجر به وقوع پدیده( 3101زاده )محمود

ای از مشکالت اقتصادی و مالحظهاران پولی کشور، بخش قابلگذ، سیاستسویکاست که از 
ه به نقض با توج بیشتر از ظرفیت امن خود بارات بانکیرا به رشد اعت یدورقمخصوص ماندگاری تورم به

 هاوسط بانکتو نسبت کفایت سرمایه  نرخ ذخیره احتیاطی، یهای احتیاطی نظیر نرخ ذخیره قانوننسبت
نمایند و وجود موانع مورد ادعای متولیان بخش تولید را از ناحیه های اخیر منتسب میدر سال (1)جدول 

دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی نشان می 1ارقام مندرج در جدول کنند. نفی می سیستم بانکی
 است.ی اخیر از این جنبه افزایش یافتههاایران طی سال

 

 درصد() 1۸۲2-1۸۸۸طی دوره  هانسبت ذخیره قانونی و احتیاطی بانکنرخ رشد  :2جدول 

 منبع: بانک مرکزی ایران

 متوسط ۸۸ ۸۸ ۸2 ۸1 ۸۹ ۲۸ ۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲2 عنوان

نرخ ذخیره 
 قانونی

31 32 32 32 32 31 33 33 33 33 33 33 3۰ 2/31 

نرخ ذخیره 
 احتیاطی

8/1 8/3 8/8 2/1 1/1 0 8/2 1/1 8/8 1/1 8/1 2/3 8/3 8 

نسبت کفایت 
 سرمایه

1 1 8 8 2/8 8 2 33 8 2 2 1 2 2 
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فزایش ا ها عامل اصلی افزایش نقدینگی،بیشتر سالدر  بر اساس گزارشات بانک مرکزیهمچنین     
از مسیر پول بیرونی اتفاق بخش مهمی از اعطای تسهیالت  ،دهدپایه پولی بوده که نشان می

  (.1است)شکل افتاده
 

 
 )رنگ زرد(ضریب فزاینده پولی شدرو  )رنگ قرمز(مقایسه رشد پایه پولی :2شکل 

 براساس اطالعات بانک مرکزی ایران منبع:
 

 به نظرها به بانک مرکزی در این دوران از عوامل افزایش پایه پولی است. افزایش بدهی بانک    
الی، های ماصطکاکمقاومت در برابر تسهیالت اعطایی و همچنین  رسد فشار تقاضا برای افزایشمی

 مین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی رجوع کنند. را در جهتی تغییر داده که برای تأها رفتار بانک
های آماری نظیر اطالعات بودجه خانوار در سال از سوی دیگر، فعاالن اقتصادی با اتکاء به پیمایش    

کار ایران توسط مرکز وملی محیط کسب مؤلفه 13ی کشور از تشکل اقتصاد 130و ارزیابی  310۰
زم )نقدینگی( ال کنندگان به سرمایه در گردشدم دسترسی تولیدع، 3101های مجلس در بهار پژوهش

کنند؛ های اساسی بخش تولید عنوان میخصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیتبه
های نرخ رشد متغیرعالوه مقایسه هاست. بارهای تحریم، تشدید نیز شدهبا فش همزمانمحدودیتی که 
رغم علی 3181-3108، گویای این واقعیت است که طی دوره 1جدول کالن اقتصادی در پولی و حقیقی 

ن منجر به است و بیشتر اثر آرشد نقدینگی، بخش حقیقی اقتصاد امکان جذب این منابع مالی را نداشته
 است. شدهها افزایش قیمت

 

 درصد() 1۸۲2-1۸۸۸نرخ رشد متغیرهای پولی و حقیقی کالن اقتصاد طی دوره  :۸جدول 

 متوسط ۸۸ ۸۸ ۸2 ۸1 ۸۹ ۲۸ ۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲2 عنوان

 2/11 1۰ 11 10 1۰ 1۰ 12 18 31 18 10 18 1۰ 11 نقدینگی

تولید ناخالص 
 داخلی

0 8 8 1 0 3 1 2/1 8 2- 1- 8 3- 1 

 8/32 33 32 12 1۰ 13 31 33 12 38 31 3۰ 32 31 نرخ تورم

 منبع: بانک مرکزی ایران
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ر نقدینگی د مازاد، معمای براساس شواهد تاریخی مذکور صحت ادعای طرفینبنابراین با فرض     

ها ها و هم برای بنگاهزا هم برای بانکای مشکلاز مسئلهسطح کالن و کمبود آن در سطح خرد، حاکی 
توان گفت که اقتصاد دارای دو منظور توضیح علت وجود معمای نقدینگی میبه .در اقتصاد ایران است

مداوم  نیازهای اساسی رشدند بهینه بین این دو بخش، از پیشحقیقی و اسمی است که پیوبخش مهم 
اقتصادی است. وجود معمای نقدینگی به معنای مازاد نقدینگی در سطح کالن و کمبود آن در سطح 
خرد در اقتصاد ایران حاکی از آن است که پیوند بین دو بخش حقیقی و اسمی سست شده و یکی از 

است. در این حالت منابع مالی از سوی سیستم بانکی دار شدهی اساسی رشد پایدار خدشهزهانیاپیش
. استدهی خارج شدهریق کانال وامبخش حقیقی اقتصاد از ط یسوبهعرضه شده اما از مسیر هدایت 

 دود است و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی و بهدر چنین حالتی اثر نقدینگی روی بخش حقیقی مح
 هایین منابع، اصطکاکیکی از دالیل مسیرهای خروجی اشود. ها مشاهده میشکل افزایش قیمت

دهی غیراصولی و عدم توجه به استانداردهای ذکر شده مانند اعتبارسنجی مشتریان و نقض مالی و وام
ود ر وجثیأالمللی است. تحت تهای احتیاطی نظیر کفایت سرمایه از سوی مقام ناظر و بیننسبت

 به کلی اقتصاد کشور مبتالطوررعایت اصول ذکر شده، سیستم بانکی و بههای مالی و عدماصطکاک
و کارایی سیاست پولی اعمال شده توسط بانک مرکزی بر بخش  بیماری تنگنای اعتباری خواهد شد
مشاهده و  قابلطور که گفته شد، همانای که در اقتصاد ایران پدیده حقیقی اقتصاد تضعیف خواهد شد.

 پیگیری است.
 

 نتایج الگوارائه و  تدوین شده سنجی کالن ساختاریالگوی اقتصاد. ۸
های مالی بر قدرت اصطکاک گذاریف مقاله حاضر که بررسی میزان اثرمنظور دستیابی به اهدابه

ارهای زگذاری ابهای مالی با میزان اثرری اصطکاکگذاسیستم بانکی و مقایسه میزان اثر دهیاعتبار
یاست پولی س اثرگذاریو در عین حال بررسی میزان  دهی سیستم بانکیسیاست پولی بر قدرت اعتبار

تار خاص خسنجی کالنی متناسب با سابتدا الگوی اقتصاداست، ا های مالیبه هنگام کاهش اصطکاک
و نئوکالسیکی  کینزیوکم بر الگو ترکیبی از دو نگرش نئدیدگاه نظری حا .استشدهاقتصاد ایران تنظیم 

و  استدهشدر نظر گرفته ثابت  باًیتقرمدت در کوتاهاساس نگرش کینزی برها ها و دستمزدقیمت است.
دید  مدت،بنابراین در کوتاه؛ شوندتوسط طرف تقاضای اقتصاد تعیین می عمدتاً تولید و اشتغالسطح 
ادالت شود و ساختار الگو متکی بر معضعیف میتمدت این جنبه اما در بلند؛ یک دید کینزی است حاکم،

الگو براساس  درنیز گیری انتظارات شکل. گیردمی نشأت مدتی است که از مکتب نئوکالسیکی،بلند
ازار ب است که عبارتند از بازار کاال و خدمات،انتظارات تطبیقی است. این الگو از چهار بازار تشکیل شده

ار. برای هر یک از بازارها توابع عرضه و تقاضا متناسب با شرایط آن بازار ارز و بازار ک پول و اعتبارات،
وع این الگو در مجم رسند.بازار تنظیم شده که براساس تعدیل قیمت و مقدار در نهایت به تعادل می
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زمانی مورد  آمار سری معادله اتحادی است. 28ارتباطی و  معادله 8 معادله رفتاری، (28) جفت 12دارای 
است و تمام اطالعات متغیرهای  3181-3108در دوره زمانی سالیانه  صورتبهاستفاده در این الگو 

بازارهای مختلف الگو از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ایران، ترازنامه بانک مرکزی ایران، 
به  اند. با توجهاستخراج شده بانک خصوصی و دولتی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی 11ترازنامه 

های بعضی از متغیرهای مورد استفاده در الگو مانند نسبت کفایت که اطالعات سری زمانی دادهاین
وب تا در چارچ استکردههای اطالعاتی رسمی وجود ندارد، لذا این مقاله تالش ها در پایگاهسرمایه بانک

ز تعریف ها امثال برای ساخت نسبت کفایت سرمایه بانک ها نماید. برایعلمی اقدام به ساخت این داده
آوردن  دستهها و برای بهای موزون به ریسک بانککمیته دوم بال مبنی بر نسبت سرمایه به دارایی

نامه شورای پول و اعتبار مورخ ها از آئینهای بانکبندی ریسک داراییاطالعات مربوط به طبقه
اند و با براساس مبانی نظری و تجربی تصریح شده نیز معادالت الگواست. استفاده شده 12/33/3181

های کاذب، متغیرهای معادالت توجه به انقالب ریشه واحد و همجمعی جهت جلوگیری از بروز رگرسیون
برای برآورد ضرایب معادالت  ARDLروش اند و سپس از ابتدا به لحاظ پایایی مورد آزمون قرار گرفته

منظور اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای معادالت همچنین به .استشدهاستفاده 
که  الزم به ذکر استاست. کار گرفته شدهبرای اعتبار ضرایب برآورد شده بهالگو، آزمون همجمعی نیز 

ص ( و شاخRMSPEمنظور سنجش اعتبار الگو از دو شاخص جذر میانگین مجذور خطای نسبی )به
نها دهد که نه تالگو نشان می اعتبارسنجینتایج حاصل از  .استشده( استفاده Uضریب نابرابری تایل )

لکه نقاط عطف ب ،به مقادیر واقعی آنها بسیار نزدیک است به صورت پویا سازی شده متغیرهامقادیر شبیه
ماینده خوبی نکه الگو  نتیجه گرفتتوان میبنابراین ؛ کندخوبی دنبال میروند حرکت متغیرها را نیز به

زار مناسبی ابدر نتیجه الگوی تنظیمی  .ز ثبات ساختاری مناسبی برخوردار استاز اقتصاد ایران بوده و ا
مچنین ههای مالی است. با در نظر گرفتن اثر اصطکاکدهی سیستم بانکی قدرت اعتبار برای تحلیل

قتصاد برای ا شده الگوهای اقتصادسنجی کالن ساختهوجه تمایز و نوآوری این الگو نسبت به سایر 
های مالی و بررسی اثرگذاری بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در نظر گرفتن بحث اصطکاک

ه نمایش برا  مقالهتصویری کلی از الگوی اقتصادسنجی کالن تنظیم شده توسط این  1شکل است. 
 اید.کلی کمک شایانی نمطورشناخت سازوکار الگو بهتواند جهت می شکلمشاهده این  است. گذاشته
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 حاضر تصویر کلی از الگوی اقتصادسنجی کالن تدوین شده توسط پژوهش :۸شکل 
 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 3181سال پایه تمامی متغیرها سال ، شایان ذکر است که در الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر    
و متغیرهای  $و متغیرهای دالری جاری با پسوند  Jهای جاری با پسوند است و متغیرهای ریالی به قیمت

به  تماماً ،انداند. سایر متغیرها که بدون پسوند نگاشته شدهمشخص شدهR$  دالری حقیقی با پسوند
 . استشدهنام متغیرهای الگو گزارش  3هستند. در جدول  3181های ثابت سال قیمت

 

 نام متغیرهای الگو: ۸جدول 

 نام متغیر شرح

 ALFA های بانکینسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده

 BCJ اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی مؤسساتها و مانده تسهیالت اعطایی بانک

 BETA نسبت سپرده قانونی سیستم بانکی

 BLCBJ میلیارد ریال -اعتباری غیربانکی به بانک مرکزیسسات ؤها و مبانکبدهی 

 BLFJ میلیارد ریال -سسات اعتباری غیر بانکیؤها و مهای ارزی بانکبدهی

 $BP میلیون دالر -هاترازپرداخت

 BUCY میلیارد ریال -های تجاری چرخه

 CAR شبکه بانکینسبت کفایت سرمایه 

 CBJ میلیارد ریال - بانکی شبکهحساب سرمایه 

 CC میلیارد ریال -اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 

 CO میلیارد ریال -مصرف بخش خصوصی 

 CPI شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی

 DD میلیارد ریال –های دیداری سپرده

 EF نرخ ارز اسمی در بازار موازی
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 ERJ میلیارد ریال -ذخایر احتیاطی سیستم بانکی

 FIAS های آنهاها به کل داراییهای ثابت بانکنسبت دارایی

 G میلیارد ریال -مخارج مصرفی دولت 

 GAMA بانکی شبکهنسبت ذخایر احتیاطی 

 GDP میلیارد ریال –تولید ناخالص داخلی

 GORJ میلیارد ریال -درآمدهای نفتی دولت 

 I میلیارد ریال -کل  گذاریسرمایه

 IG میلیارد ریال - دولتیگذاری سرمایه

 INV میلیارد ریال -تغییر در موجودی انبار 

 IRECY میلیارد ریال –گذاری در بخش مستغالتهای سرمایهچرخه

 L میلیون نفر -کل تقاضای نیروی کار

 LID میلیارد ریال -یا شبه پول  بلندمدتهای سپرده

 LPR نرخ مشارکت اقتصادی

 M میلیارد ریال -واردات کاال و خدمات 

 M2 میلیارد ریال -حجم نقدینگی 

 M2J میلیارد ریال -حجم نقدینگی اسمی

 MBJ میلیارد ریال -پایه پولی 

 MU ضریب فزاینده پولی

 NFACBJ میلیارد ریال -های خارجی بانک مرکزی خالص دارایی

 NGLBJ میلیارد ریال -ها خالص بدهی دولت به بانک

 NGLCBJ میلیارد ریال -بانک مرکزی  خالص بدهی دولت به

 NPLS شبکه بانکینسبت مطالبات غیرجاری 

 PCBSJ بانکی به بخش غیردولتی رسسات اعتباری غیؤها و منسبت مانده تسهیالت اعطایی بانک

 PGDP شاخص قیمت ضمنی تولید ناخالص داخلی

 PH0 رشد شاخص قیمت مسکن

 RCE تسهیالت بانکی نرخ سود واقعی

 RE مدتهای بلندنرخ سود واقعی سپرده

 RRJ میلیارد ریال -ذخایر قانونی سیستم بانکی 

 TDJ میلیارد ریال - یهای بانککل سپرده

 UK نرخ استفاده از ظرفیت تولید کل

 UR نرخ بیکاری

 W شاخص دستمزد اسمی نیروی کار

 X میلیارد ریال -صادرات کاال و خدمات 

 اطالعات بانک مرکزی ایرانمنبع: براساس 
 

 ررسی اثر، ابتدا به بتوسط پژوهش حاضر شده دوینسنجی کالن تکنون با استفاده از الگوی اقتصادا    
است بدین منظور، فرض شده. شودپرداخته می دهی سیستم بانکیهای مالی بر قدرت اعتباراصطکاک

ابت های ثجاری، نسبت داراییمطالبات غیر شامل نسبت های مالیاصطکاکهای شاخصکه هر یک از 
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 ها ساالنه به میزان یک انحراف معیار کاهشها و خالص بدهی دولت به بانکانکهای ببه کل دارایی

 بر اساسهای مالی کاهش اصطکاکالگو در اثر  یزاالعمل متغیرهای مهم درونایج عکسنت .یابدمی
 .استشدهارائه  2در جدول  3108تا  310۰های سازی پویای الگو در محدوده سالشبیه

 

نا سازی شده مبالگو از مقادیر شبیه یزاسازی شده متغیرهای مهم دروندرصد انحراف مقادیر شبیه :۸ جدول

 به میزان یک انحراف معیار های مالیاصطکاککاهش هر یک از به  العملعکسدر 

 میانگین 1۸۸۸ 1۸۸۸ 1۸۸2 1۸۸1 1۸۸۹ )درصد( الگوزای مهم درونهای متغیرتغییر در 
 31 8/11 2/11 1/32 2/31 2/8 دهی سیستم بانکیقدرت اعتبار

 8/3 1/1 1/1 1 2/3 21/۰ های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت

 8/8 3۰ 2/2 2/2 8/1 1/3 گذاریسرمایه

 1/3 1/1 8/3 1/3 02/۰ ۰٫21 اشتغال

 2/3 1/1 1/1 1 8/3 12/۰ تولید ناخالص داخلی 

 -8/۰ -3 -1/3 31/۰ -83/۰ -31/۰  نقدینگی

 8/1 2/8 2/2 0/1 8/1 1/3 )واحد درصد( نرخ تورم

 -12/۰ -1/8 -2/1 -2/3 -18/۰ -۰3/۰ نرخ ارز

 پژوهشهای منبع: یافته
 

کاهش هر یک از  الگو پس از یزاگویای آن است که متغیرهای درون 2 ارقام مندرج در جدول    
گونه همان ند.کنبه چه نسبتی تغییر میا سازی شده مبنمقایسه با مقادیر شبیهدر  های مالی،اصطکاک

ی مؤثر های مالاز اصطکاک دلیل کاهش هر یکبه دهی سیستم بانکیقدرت اعتبار، شودکه مالحظه می
 .استافتهیدرصد در طول دوره مورد بررسی افزایش  31طور متوسط به میزان بر آن به

آثار مثبتی در بخش حقیقی اقتصاد از طریق کانال های مالی کاهش اصطکاکهمچنین در اثر     
لیدی به وهای تنرخ استفاده از ظرفیت روند مبنا،به حاضر نسبت  یشود. در سناریواعتباری ایجاد می

 8/3 طور متوسط به میزانمین سرمایه در گردش بهأدهی سیستم بانکی و تعلت افزایش قدرت اعتبار
از طرف  ای ومین منابع سرمایهأبه علت ت طرفیکگذاری از همچنین سرمایه است.یافته درصد افزایش

درصدی مواجه  8/8طور متوسط با افزایش های تولیدی بهدیگر به علت افزایش نرخ استفاده از ظرفیت
درصد در طول  1/3طور متوسط به میزان دهی سیستم بانکی بهشتغال نیز با افزایش قدرت اعتباراست. ا

های تولید ناخالص داخلی در اثر افزایش نرخ استفاده از ظرفیتدر نهایت . استیافتهدوره افزایش 
 است.درصد افزایش یافته 2/3طور متوسط به میزان به انباشت فیزیکی سرمایه و اشتغال، تولیدی،

ط به طور متوسسازی مبنا بهنگی در مقایسه با روند شبیهنقدی ،های مالیکاهش اصطکاک در اثر    
تغییر در موجودی انبار  کاهشدلیل نرخ تورم نیز از یک طرف به. استیافته کاهشدرصد  8/۰میزان 

 نقدینگی کاهشو از طرف دیگر به علت  داشته افزایشگرایش به  درصد، 1طور متوسط به میزان به
شاخص قیمت کاال و خدمات دهد که در مجموع نرخ تورم براساس نتایج نشان می است.یافته کاهش

 کاهشبا  سویکاز  ن نرخ ارز نیز. همچنیاستیافتهافزایش درصد  8/1طور متوسط به میزان مصرفی به
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تایج ن یابد.با افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش میسوی دیگر و از  کاهش جاری میزان نقدینگی
 درصد 12/۰طور متوسط به میزان سازی مبنا بهمتغیر نسبت به مقادیر شبیهه این مبین آن است ک

  یابد.می کاهش
اهش کالگو به  یزاچگونگی واکنش متغیرهای مهم درون منظور ارائه تصویر روشنی از نتایجبه    

بنا مسازی شده الگو بر اساس مقادیر شبیه یزا، روند حرکت متغیرهای مهم درونهای مالیاصطکاک
گزارش  8 هایشکلمورد بحث در مجموعه  سناریوسازی شده آنها پس از اجرای و مقادیر شبیه

 . استشده
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  سازی مبنا برای پنج سال متوالیالگو در مقایسه با روند شبیه مهمبر روی متغیرهای  های مالیکاهش اصطکاکاثر یک انحراف معیار  :۸ هایشکل مجموعه

 .استشدهنشان داده  ینچخطها روند مبنا با خط پررنگ و روند متغیر پس از اعمال سیاست با در این شکل. (1۸۸۸تا  1۸۸۹)

 
  میلیارد ریال() یگذارسرمایه

 تولیدی یهاتیظرفنرخ استفاده از 
 

 قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی

 
 )میلیارد ریال( نقدینگی

 
 )میلیارد ریال(تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 

 
 )میلیون نفر( اشتغال

 
 پژوهشهای منبع: یافته
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اثر  ات دهی سیستم بانکی الزم استهای مالی بر قدرت اعتباراصطکاک از بررسی اثر کاهش پس    
دهی سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای است پولی انبساطی بر قدرت اعتباراجرای یک سی
ها به بانک مرکزی ساالنه به میزان یک انحراف اریو فرض بر آن است که بدهی بانکاجرای این سن

الگو در اثر افزایش یک انحراف معیار  یزاالعمل متغیرهای مهم درونایج عکسنتیابد. یار افزایش ممعی
در  3108تا  310۰های سازی پویای الگو در محدوده سالاساس شبیهها به بانک مرکزی بربدهی بانک

در اثر افزایش یک  هامنابع آزاد اعتباری بانک ،شودگونه که مالحظه میاست. همانارائه شده 1جدول 
ورد سازی شده مبنا در طول دوره منسبت به مقادیر شبیه ها به بانک مرکزیانحراف معیاری بدهی بانک

همچنین در اثر اجرای سیاست پولی  .استیافتهفزایش درصد ا 10٫18طور متوسط به میزان به بررسی
ها با ثر بر آنؤمتغیرهای کالن اقتصادی مغییرات دلیل تهای مالی بهانبساطی، هر یک از اصطکاک

غیرجاری  که نسبت مطالباتطوریبه اند.سازی شده مبنا مواجه شدهفزایش میزان نسبت به مقادیر شبیها

درصد و  3٫12ها به میزان های ثابت به کل دارایینسبت دارایی درصد، 2٫10طور متوسط به میزان به

که ضمن این است.درصد افزایش یافته 1٫22طور متوسط به میزان ها بههای دولت به بانکخالص بدهی
 دلیل افزایش منابع آزاداز یک طرف به دهی سیستم بانکیقدرت اعتبار در اثر اجرای این سیاست،

هش کاهای مالی مورد بحث، های اصطکاکشاخصدیگر با افزایش افزایش و از طرف  ،هااعتباری بانک
به میزان  طور متوسطدهی سیستم بانکی بهدهد که در مجموع قدرت اعتبارمی نتایج فوق نشان یابد.می

 است.درصد افزایش یافته 1٫10
 

نا سازی شده مبالگو از مقادیر شبیه یزاسازی شده متغیرهای مهم دروندرصد انحراف مقادیر شبیه :۸ جدول

 مرکزی برای پنج سال متوالیها به بانک بانک به افزایش یک انحراف معیار بدهی العملعکسدر 

الگو زای مهم درونمتغیرهای تغییر در 

 درصد()
 میانگین 1۸۸۸ 1۸۸۸ 1۸۸2 1۸۸1 1۸۸۹

 10/1 28/3 ۰0/3 23/3 18/1 88/1 قدرت اعتباردهی سیستم بانکی

 88/۰ 81/۰ 11/۰ 12/۰ 80/۰ 20/۰ های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت

 82/۰ 28/۰ 11/۰ 21/۰ 13/3 12/3 گذاریسرمایه

 38/۰ ۰0/۰ ۰1/۰ 31/۰ 11/۰ ۰٫81 اشتغال

 81/۰ 81/۰ 18/۰ 10/۰ 80/۰ 28/۰ تولید ناخالص داخلی

 33/28 28/88 18/21 13٫88 81٫13 23/12 نقدینگی

 31 83/13 10/13 28/38 00/31 10/3 واحد درصد(تورم )نرخ 

 22/2 31/8 8٫18 ۰8/2 18/2 ۰2/۰ نرخ ارز

 پژوهشهای منبع: یافته
 

ستفاده از نرخ ا روند مبنا،به حاضر نسبت  یهمچنین در اثر اعمال سیاست پولی انبساطی در سناریو    
طور به مین سرمایه در گردشأدهی سیستم بانکی و تولیدی به علت افزایش قدرت اعتبارهای تظرفیت

 مینأبه علت ت طرفیکگذاری از همچنین سرمایه است.درصد افزایش یافته ۰٫88متوسط به میزان 
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سط با طور متوهای تولیدی بهای و از طرف دیگر به علت افزایش نرخ استفاده از ظرفیتمایهمنابع سر

ور متوسط طدهی سیستم بانکی بهشتغال نیز با افزایش قدرت اعتباردرصدی مواجه است. ا ۰٫82افزایش 

تولید ناخالص داخلی نیز در اثر افزایش نرخ است. درصد در طول دوره افزایش یافته ۰٫38به میزان 

درصد  ۰٫81طور متوسط به میزان به انباشت فیزیکی سرمایه و اشتغال، های تولیدی،استفاده از ظرفیت
وسط نسبت طور متبه پایه پولی ،اطیدر اثر اجرای این سیاست پولی انبسهمچنین  است.افزایش یافته

و به همین دلیل منجر به  استداشتهدرصد رشد  21٫18سازی مبنا در طول دوره به میزان به روند شبیه

دی ل افزایش تغییر در موجودلیبه طرفیکنرخ تورم نیز از  است.درصدی نقدینگی شده 28٫33افزایش 
 علت افزایش نقدینگی افزایشاهش و از طرف دیگر بهک درصد، 11/1به میزان  طور متوسطبه انبار

 اساس شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفیکه در مجموع نرخ تورم بردهد نتایج نشان می است.یافته
ش سو با افزایش میزان نقدینگی افزایاست. همچنین نرخ ارز نیز از یکهافزایش یافت درصد 31به میزان 

غیر نسبت تکه این م نتایج مبین آن است یابد.و از سوی دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش می
 درصد افزایش 22/2طور متوسط در طول دوره مورد بررسی به میزان سازی مبنا بهبه مقادیر شبیه

 .استیافته
مال الگو به اع یزاچگونگی واکنش متغیرهای مهم درون تصویر روشنی از نتایج یهمنظور ارائبه    

سازی الگو براساس مقادیر شبیه یزامهم درونسیاست پولی انبساطی مورد بحث، روند حرکت متغیرهای 
گزارش  2 هایشکلدر مجموعه  مذکورسازی شده آنها پس از اجرای سیاست شده مبنا و مقادیر شبیه

 است. شده
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 یتوالمسازی مبنا برای پنج سال الگو در مقایسه با روند شبیه مهمها به بانک مرکزی بر روی متغیرهای اثر یک انحراف معیار افزایش بدهی بانک :۸ یهاشکلمجموعه 

 .استشدهنشان داده  ینچخطها روند مبنا با خط پررنگ و روند متغیر پس از اعمال سیاست با در این شکل .(1۸۸۸تا  1۸۸۹)

 
 میلیارد ریال() یگذارسرمایه

 
 تولیدی یهاتیظرفنرخ استفاده از 

 
 دهی سیستم بانکیقدرت اعتبار

 
 میلیارد ریال() ینگینقد

 
 )میلیارد ریال(تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 

 
 میلیون نفر(اشتغال )

 پژوهشهای منبع: یافته
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کی( دهی سیستم بانهای مالی بر قدرت اعتباراصطکاک )بررسی اثر کاهش پس از اجرای سناریو اول    
ال ؤتوان به سدهی سیستم بانکی( میاست پولی انبساطی بر قدرت اعتبارسی)بررسی اثر  و سناریو دوم

 یازدرونمهم ارقام مربوط به مقایسه درصد تغییرات هر یک از متغیرهای  دوم مقاله حاضر پاسخ داد.
های مالی در کاهش اصطکاک گذاریدهد که اثراست، نشان میآمده 2الگو به ترتیبی که در جدول 

 به میزان به طور متوسط ،دهی سیستم بانکیبر قدرت اعتبار مقایسه با اجرای سیاست پولی انبساطی

بر  های مالیکاهش اصطکاک بیشتر گذاریبا اثر درصد در طول دوره مورد بررسی بیشتر است. 3۰٫1
 ت،ها در اعطای تسهیالتوانایی بانکدهی سیستم بانکی و در نتیجه افزایش بیشتر قدرت اعتبار

رخوردار هستند. ب دوممیزان افزایش بیشتری در مقایسه با سناریو از متغیرهای حقیقی کالن اقتصادی نیز 
 ، اشتغال و در نهایت تولید ناخالص داخلیگذارییهسرما، های تولیدیکه نرخ استفاده از ظرفیتطوریبه
ر بیشت دومدر مقایسه با سناریو  اولدر سناریو درصد  3و  8/۰، 1، 3/3 طور متوسط به میزانترتیب بهبه

 بیان نمود که اثر کاهش یروشنبهتوان بنابراین با توجه به نتایج فوق می ؛استافزایش یافته
ای کالن هطریق این کانال اعتباری بر متغیردهی سیستم بانکی و از های مالی بر قدرت اعتباراصطکاک

ستم بانکی دهی سیا اثر سیاست پولی بر قدرت اعتبارافزایش میزان بیشتری در مقایسه باقتصادی از 
 برخوردار است. 

 

از مقادیر اول الگو در سناریو  یزاسازی شده متغیرهای مهم دروندرصد انحراف مقادیر شبیه :۸ جدول

 لیابرای پنج سال متو دومالگو در سناریو  یزاسازی شده متغیرهای مهم درونشبیه

 میانگین 1۸۸۸ 1۸۸۸ 1۸۸2 1۸۸1 1۸۸۹ درصد(الگو )زای مهم درون متغیرهایتغییر در 

 1/3۰ 1/13 3/13 1/32 2/0 1/3 دهی سیستم بانکیقدرت اعتبار

 3/3 8/1 1/1 2/3 00/۰ 38/۰ های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت

 1 1/0 8/1 2/8 2/1 13/۰ گذاریسرمایه

 8/۰ 1/1 2/3 1/3 23/۰ 3/۰ اشتغال

 3 8/1 1/1 1/3 01/۰ 31/۰ تولید ناخالص داخلی

 پژوهشهای منبع: یافته
 

ی اعمال های پولسیاست اثرگذاریکه ال سوم مقاله حاضر مبنی بر اینؤمنظور پاسخگویی به سبه    
ی یطمقایسه با شراطور همزمان در های مالی بهدر صورت کاهش اصطکاک گذاریاستسشده از سوی 

وم اعمال س یسناریوابتدا ، الزم است شودها تغییری نکنند تا چه اندازه تقویت میکه این اصطکاک
زان یک میها به بانک مرکزی ساالنه به اریو فرض بر آن است که بدهی بانکشود. برای اجرای این سن
سبت جاری، نت غیرشامل نسبت مطالباهای مالی یابد و در عین حال اصطکاکانحراف معیار افزایش می

ک ه میزان ینیز ساالنه ب هابدهی دولت به بانک ها و خالصهای بانکهای ثابت به کل داراییدارایی
الگو  یزاحاکی از آن است که متغیرهای درون 8در جدول  ارقام مندرج یابند.انحراف معیار کاهش می
ر همزمان در مقایسه با روند طوهای مالی بهنظر و کاهش اصطکاکمورد پس از اعمال سیاست
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ر طول دوره طور متوسط دکه به گویای آن استنتایج  کنند.ی تغییر میتبه چه نسبسازی مبنا، شبیه
 است.یافته افزایشدرصد  1/13به میزان  دهی سیستم بانکیقدرت اعتبارمورد بررسی 

 

بنا مسازی شده الگو از مقادیر شبیه یزامتغیرهای مهم درونسازی شده درصد انحراف مقادیر شبیه: ۲ جدول

های مالی به ها به بانک مرکزی و کاهش اصطکاکبانک فزایش یک انحراف معیار بدهیبه ا العملعکسدر 

 میزان یک انحراف معیار

 میانگین 1۸۸۸ 1۸۸۸ 1۸۸2 1۸۸1 1۸۸۹ درصد(الگو ) زایمهم درون متغیرهایتغییر در 

 1/13 8/12 2/11 8/11 2/38 8/32 دهی سیستم بانکیاعتبارقدرت 

 2/1 8 1/1 8/1 3/1 1/3 های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت

 2/1 0/33 0 0/1 1/2 0/1 گذاریسرمایه

 1/3 1/1 1 1/3 1/3 02/۰ اشتغال

 8/1 8 1/1 2/1 1 1/3 تولید ناخالص داخلی

 1/21 2/20 0/10 0/1۰ 81 2/12 نقدینگی

 0/31 8/83 8۰ 8/38 2/32 0/1 واحد درصد(تورم )نرخ 

 1/3 1 0/8 2 2/8 ۰3/۰ نرخ ارز

 پژوهشهای منبع: یافته
 

 و دهی سیستم بانکی در اثر اجرای سیاست پولی انبساطیقدرت اعتبار افزایشبه علت همچنین     
ور طبه های تولیدینرخ استفاده از ظرفیتانحراف معیار،  یکبه میزان  های مالیکاهش اصطکاک
دنبال آن انباشت فیزیکی سرمایه درصد و به 2/1گذاری به میزان سرمایه درصد، 2/1متوسط به میزان 

همچنین اشتغال نیز در مقایسه با  .استیافته افزایشدرصد در طول دوره مورد بررسی  82/۰به میزان 
 افزایشدرصد  1/3طور متوسط به میزان دهی سیستم بانکی بهقدرت اعتبار افزایشبه علت  مبناروند 
نباشت فیزیکی ا های تولیدی،نرخ استفاده از ظرفیت افزایشبه علت نیز تولید ناخالص داخلی  .استداشته

 افزایشدرصد در طول دوره مورد بررسی  8/1 به میزان روند مبناسرمایه و اشتغال در مقایسه با 
 ش پایه پولیبه علت افزای سازی مبناشبیهدر این سناریو نسبت به روند  ، نقدینگیعالوههب است.یافته

روند نرخ تورم نیز در این سناریو در مقایسه با  .استیافتهدرصد افزایش  1/21طور متوسط به میزان به
گی افزایش نقدیندلیل اثر غالب . همچنین نرخ ارز نیز بهاستداشته افزایشدرصد  0/31به میزان  مبنا

روند  به تطور متوسط در طول دوره مورد بررسی نسبتولید ناخالص داخلی به کاهشنسبت به اثر 
 است.یافته افزایشدرصد  1/3به میزان  مبناسازی شده شبیه

اس الگو براس یزامنظور ارائه تصویر روشنی از روند حرکت هر یک از متغیرهای مهم درونبه    
ها شکلاین  .استشدهاستفاده  1های شکلاز مجموعه روند مبنا سازی سناریو حاضر و شبیهسازی شبیه

و کاهش  ها به بانک مرکزیافزایش یک انحراف معیار بدهی بانکهمزمان خوبی نمایشگر اثر به
بر متغیرهای  3108تا  310۰های در محدوده سال، به میزان یک انحراف معیار های مالیاصطکاک

 هستند. الگو یزاوندرمهم 
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الگو در  زای مهمدرون بر روی متغیرهایهای مالی به میزان یک انحراف معیار و کاهش اصطکاک به بانک مرکزیها افزایش بدهی بانکهمزمان اثر : ۸ هایمجموعه شکل

نشان داده  ینچخطها روند مبنا با خط پررنگ و روند متغیر پس از اعمال سیاست با در این شکل. (1۸۸۸تا  1۸۸۹) سازی مبنا برای پنج سال متوالییهمقایسه با روند شب

 .استشده

 
 میلیارد ریال() یگذارسرمایه

 
 تولیدی یهاتیظرفنرخ استفاده از 

 
 قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی

 
  میلیارد ریال() ینگینقد

 )میلیارد ریال(تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 
 

 میلیون نفر(اشتغال )

 پژوهشهای منبع: یافته
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م های دودر سناریوالگو  یزادرون مهم درصد تغییرات هر یک از متغیرهای ارقام مربوط به مقایسه    
 در سیاست پولی انبساطی گذاریاثرآمده است، گویای آن است که  0ترتیبی که در جدول و سوم به

( در ومس)سناریو  دهی سیستم بانکیبر قدرت اعتبار طور همزمانهای مالی بهکاهش اصطکاکصورت 
 طوربه (،ومد)سناریو  دهی سیستم بانکیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتبارگذاری سیاثرمقایسه با 

  .یابدفزایش میدرصد در طول دوره مورد بررسی بیشتر ا 1/32متوسط به میزان 
 

مقادیر از سوم الگو در سناریو  یزاسازی شده متغیرهای مهم دروندرصد انحراف مقادیر شبیه :۸ جدول

 لیابرای پنج سال متو دومالگو در سناریو  یزاسازی شده متغیرهای مهم درونشبیه

 میانگین 1۸۸۸ 1۸۸۸ 1۸۸2 1۸۸1 1۸۸۹ درصد(الگو )زای مهم درونمتغیرهای تغییر در 
 1/32 2/12 3/12 1/1۰ 2/38 8 قدرت اعتباردهی سیستم بانکی

 1 1/1 1 8/1 1/3 2/۰ های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت

 1/2 33 8/8 1/1 1/8 1/3 گذاریسرمایه

 1/3 2/1 1 2/3 3/3 2/۰ اشتغال

 0/3 1/1 0/1 1/1 2/3 2/۰ تولید ناخالص داخلی

 پژوهشهای منبع: یافته
 

میزان ز امتغیرهای حقیقی کالن اقتصادی نیز  ها در اعطای تسهیالت،با افزایش بیشتر توانایی بانک    
های که نرخ استفاده از ظرفیتطوریبه برخوردار هستند. دومافزایش بیشتری در مقایسه با سناریو 

، 1یزان طور متوسط به مترتیب بهگذاری، اشتغال و در نهایت تولید ناخالص داخلی به، سرمایهتولیدی
مود توان بیان ندر نتیجه می یابند.دوره مورد بررسی بیشتر افزایش میدرصد در طول  0/3، 1/3، 1/2

های مالی بر قدرت اعتباردهی که عملکرد اجرای سیاست پولی انبساطی در شرایط کاهش اصطکاک
  شود.  سیستم بانکی تقویت می

 

 گیریتیجهن
مام شده قیمت ت سیستم بانکی در میزان تولید وعملکرد  ،با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران

گذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، کاالها بسیار اثر
ه به ترین مشکالتی کمهم یکی از سازد.فراهم می یهای اقتصادزمینه مناسبی برای بروز نابسامانی

ت که در اسهای مالی اصطکاک، استبودهیبان گیر سیستم بانکی ایران گرهای اخیر سال خصوص در
و خالص  هابانکهای کل داراییهای ثابت به نسبت دارایی، جاریهایی نظیر نسبت مطالبات غیرشاخص

اهش منجر به ک در اقتصاد ایران های مالیوجود این اصطکاک کند.ها نمود پیدا میبدهی دولت به بانک
ای تنگناه اها به بنگاههها و در نتیجه مواجبانکدهی زار اعتبارات، کاهش قدرت تسهیالتکارایی با
ت، یش هزینه تسهیالافزو استرسی دبعد کاهش ری در دو عتبای اتنگناها. تشدید استشدهاعتباری 

 ست.ادهخیر بوی اهالطی سادی در قتصااار شد پایدرستیابی به در دمانعی مهم 
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جفت معادله رفتاری،  12مرکب از  ساختاری سنجی کالنیک الگوی اقتصاد با تدوین مقالهدر این     

م ی سیستدههای مالی بر قدرت اعتباراصطکاک گذاریمیزان اثر، معادله اتحادی 28معادله ارتباطی و  8
ر قدرت است پولی انبساطی بسیهای مالی با میزان اثرگذاری بانکی، مقایسه میزان اثرگذاری اصطکاک

سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اثرگذاری دهی سیستم بانکی و در نهایت میزان اعتبار
های تغییر اصطکاکدر مقایسه با اجرای سیاست پولی انبساطی در صورت عدمهای مالی اصطکاک

 .استگرفتهرد بررسی قرار مومذکور بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی 
دلیل کاهش هر یک از به دهی سیستم بانکیقدرت اعتباردهد که نشان می آمدهدستبهنتایج     

درصد در  31طور متوسط به میزان به به میزان یک انحراف معیار،های مالی اصطکاکهای شاخص
آثار مثبتی در ، های مالیکاهش اصطکاکهمچنین در اثر  است.ول دوره مورد بررسی افزایش یافتهط

نرخ که طوریبه شود.ایجاد میها در ارائه تسهیالت افزایش قدرت بانکبخش حقیقی اقتصاد از طریق 
ور متوسط طبهگذاری، اشتغال و در نهایت تولید ناخالص داخلی ، سرمایههای تولیدیاستفاده از ظرفیت

 اند.وره مورد بررسی افزایش یافتهدر طول د درصد 2/3و  1/3 ،8/8، 8/3ترتیب به میزان به
اف به میزان یک انحر های مالیکاهش اصطکاک گذاریاثرمیزان همچنین نتایج گویای آن است که     

انک ها به ب)افزایش بدهی بانک جرای سیاست پولی انبساطیمیزان اثرگذاری ادر مقایسه با معیار 
 به میزان طور متوسطبه دهی سیستم بانکی،بر قدرت اعتبار مرکزی ساالنه به میزان یک انحراف معیار(

بر  های مالیکاهش اصطکاکبیشتر  گذاریبا اثر درصد در طول دوره مورد بررسی بیشتر است. 3۰٫1
ش میزان افزایاز متغیرهای حقیقی کالن اقتصادی نیز  ها در اعطای تسهیالت،بانک افزایش قدرت

اده از نرخ استف کهیطوربهبرخوردار هستند. اجرای سیاست پولی انبساطی بیشتری در مقایسه با 
ور متوسط به طترتیب بهبهگذاری، اشتغال و در نهایت تولید ناخالص داخلی ، سرمایههای تولیدیظرفیت
ر ب سیاست پولی انبساطیگذاری اثرعالوه، هب .اندیافتهافزایش درصد بیشتر  3و  8/۰، 1، 3/3میزان 

طور یک انحراف معیار، به اندازهبهی های مالقدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک
ا بدر نتیجه  های مالی کاهش نیابند.درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک 1/32متوسط به میزان 

ر این حالت دمتغیرهای حقیقی کالن اقتصادی نیز  ها در اعطای تسهیالت،افزایش بیشتر توانایی بانک
، های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت کهیطوربه برخوردار هستند. میزان افزایش بیشتریاز 

، 1/3، 1/2، 1طور متوسط به میزان ترتیب بهدر نهایت تولید ناخالص داخلی به گذاری، اشتغال وسرمایه
  یابند.دوره مورد بررسی بیشتر افزایش میدرصد در طول  0/3

گذاری کاهش اثر اوالًتوان بیان نمود که میبر پایه نتایج حاصل از پژوهش حاضر بنابراین     
لی انبساطی است پوسیاجرای گذاری بانکی بیشتر از اثر دهی سیستمهای مالی بر قدرت اعتباراصطکاک

های اکاست پولی انبساطی با کاهش اصطکاگر اجرای سی ثانیاً دهی سیستم بانکی است.بر قدرت اعتبار
ز اقی کالن اقتصادی های حقیمتغیر طورنیهمانکی و هی سیستم بدقدرت اعتبار ،مالی همراه باشد
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ر این د سیاست پولی انبساطی عملکرد اجرایدر نتیجه  ؛ وشوندمیزان افزایش بیشتری برخوردار می
ها در کیش توانایی بانمنظور افزابهگذاران پولی کشور لذا الزم است سیاستگردد. شرایط تقویت می

ی در افزایش نقدینگ تورمیاعتباری و در عین حال کاهش اثرات های تنگنارفع و در نتیجه  اعتباردهی
های مالی را در دستور کار خود قرار در درجه اول کاهش اصطکاک ،نتیجه اجرای سیاست پولی انبساطی

رهای اقتصاد ها و متغیگذاران اقتصادی هدف تثبیت سیاستشود، سیاستپیشنهاد میدر این راستا  دهند.
زنامه ، اعمال نظارت بر تراکاروحاکمیت اطمینان در فضای کسب ،ر کنترل نرخ تورم و نرخ ارزکالن نظی

 یحذف اثر جنگ قیمتو  بازپرداخت نشده دولت یهابدهی یسامانده ،هاافزایش سرمایه بانک، هابانک
 .دهای خود قرار دهناولویت برنامه را دری نرخ سود بانکبر 
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Abstract 
 

Given the bank centered nature of the financing market in the Iranian economy, 
the performance of the banking system is very influential in the level of production 
and cost of goods, and the fluctuation in access to bank credits and increase in the 
cost of access to it provide a good basis for disruptions economic. One of the 
problems facing the banking system, especially in recent year, is financial friction, 
which is evident in indicators such as the ratio of non performing loans, the ratio 
of fixed assets to total assets and government debt accumulation. In this paper, by 
the aid build of a structural macroeconometric model in the period of 1967-2015, 
Has been investigated the effect of the financial frictions on the power of 
providing credit by the banking system. At the same time, the comparison of the 
effect of reducing financial frictions with the effect of the expansionary monetary 
policy on the power of providing credit by the banking system and finally, the 
comparison of the effectiveness of expansionary monetary policy on the reduction 
of financial friction with the effectiveness of expansionary monetary policy has 
been investigated. The dynamic simulation results of the model show that the 
power of providing credit by the banking system increases by an average of 16 
percent, due to the reduction of financial frictions annually by one standard 
deviation. Also, the effect of reducing financial frictions, in comparison with the 
effect of expansionary monetary policy on the Power of Providing Credit by The 
Banking System is on average 10 percent higher. In addition, the effectiveness of 
the expansionary monetary policy on the power of providing credit by the banking 
System in the event of a reduction in financial frictions as much as one standard 
deviation is on average 17 percent higher than when fiscal frictions are not 
reduced. 
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