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  دهیچک

 ،با آن مواجه بوده است1380-1390 يهابه خصوص در دههران یا یستم بانکیکه س یاز مشکالت یکی

و انباشت  هابانکانباشته دولت به  یبده ،يرجاریمطالبات غ شیاست که در افزا یمال يهااصطکاك

 ییکاهش کارامنجر به ک سو یاز  یمال يهان اصطکاكیوجود ا .کندمیدا ینمود پ هابانکثابت  يهادارایی
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 يهاوجود و عدم وجود اصطکاك دو حالتدر  یانبساط یپول استیس يابزارها يگذارزان اثری، م1394تا 

ج بدست آمده نشان ینتا است.قرار گرفته یران مورد بررسیا یستم بانکیس یبر قدرت اعتبارده یمال
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  مقدمه .1

از ین نیاست که به عنوان منبع تام يهر نظام اقتصاد یاز ارکان اصل یکی یستم بانکیس

 ران،یا یستم بانکیر سیاخ يهادر دهه است.شناخته شده هابنگاهاشخاص و  یپول

 یو کاهش توان اعتبارده  هابانکه یش سرمایرا به صورت فرسا  یو مال یپول يهابحران

 یار اساسیران و نقش بسیمحور بودن اقتصاد ابا توجه به بانک  است.تجربه کردهها آن

ستم یدر س یثباتیب ،يجه رشد و توسعه اقتصادیاقتصاد و در نت ین مالیدر تام هابانک

که  یکالتاز مش یکیو بحران در کل اقتصاد منجر شود.  یثباتید به بتوانمیکشور  یبانک

است  یمال يهااصطکاك ر با آن مواجه بوده است،یاخ يهاران در سالیا یستم بانکیس

 ياهداراییو انباشت  هابانکانباشته دولت به  یبده ،يرجاریمطالبات غ شیکه در افزا

جود و را دچار انجماد کرده است. هابانکاز ترازنامه  یبخش یجیطور تدرافته و یثابت نمود 

الت یاهش قدرت تسهک بازار اعتبارات، ییمنجر به کاهش کارا یمال يهان اصطکاكیا

 يهاتنگناد یتشد است.شده ياعتبار يهابا تنگنا هابنگاهه هجه مواجیو در نت هابانک یده

ستیابی در دمانعی مهم ت، یش هزینه تسهیالافزو استرسی دبعد کاهش ري در دو عتباا

  .استدهخیر بوا يهالطی سادر  يدقتصاار اشد پایدربه 

ال ران(کانیدر اقتصاد ا هابانک یدهربر قدرت اعتبا یاست پولیس يت اثر ابزارهایاهم

در خصوص حل مسئله ها آن ژهیبه سبب بانک محور بودن اقتصاد و نقش و) ياعتبار

 مانند ياز مطالعات اقتصاد يارید بسییأتمورد  ،ياعتبار يهااطالعات نامتقارن بازار

قرار گرفته  )1397و همکاران( یراع و )1390بگلو( یقل)، 2015(7و همکاران یسارلیس

 مانند مطالعه یاز مطالعات تجرب ياریه بسیاست. الزم به ذکر است که بر پا

)و شاهچرا و 1391(يریان و امی)، احمد2014( 9گنای)، کان و اسکت2012( 8جونکسون

بر عرضه اعتبارات با توجه به ساختار  یاست پولیس يهاابزار ياثرگذار )1395(يطاهر
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منجر به  ،که ممکن است یاز عوامل یکی است. یج متفاوتینتا يدارا هابانکمتفاوت 

 شود، هابانک یبر قدرت وام ده یاست پولیس يابزارهاگذاري ج متفاوت اثرینتا یابیدست

در  يکه با اختالل جد يالدیم 2008سال  یبروز بحران مالاست.  یمال يهااصطکاك

افته همراه بود، ضرورت درك نقش یتوسعه  يکشورها ياعتبار يبخش مسکن و بازارها

ان یب اقتصاد یقیرا بر بخش حق یاست پولیس يسم اثرگذاریدر مکان یمال يهااصطکاك

بر اقتصاد صورت گرفته است، به  یمال يهانه اثر اصطکاكیدر زم یران مطالعاتیکرد. در ا

 يهابا وجود اصطکاكرا  يکاریبر ب ی) اثر تکانه مال1393وش و همکاران(نیطور مثال فرز

، یپول يهاتکانه ي) اثرگذار1397و همکاران( يقرار دادند و اسکندر یمورد بررس یمال

ود اقتصاد کالن با وج يرهایحات خانوارها را بر متغیو ترج گذاريسرمایه یی، کارايتکنولوز

درت بر ق یاست پولیس يابزارها يکردند اما در خصوص اثرگذار یبررس یمال يهااصطکاك

صورت نگرفته است.  يامطالعه یمال يهابا وجود اصطکاك یستم بانکیس یاعتبارده

ود ط وجیدر شران مسئله است که یبه ا یین مقاله پاسخگویهدف از نگارش ا نیبنابرا

 یبر قدرت اعتبارده یانبساط یاست پولیس يابزارها ياثرگذارزان یم یمال يهااصطکاك

 .استتا چه اندازه  یمال يهاسه با عدم وجود اصطکاكیمقاران در یا یستم بانکیس

ف ت و اهدایاهم ،مسئلهان یبخش اول به ب ل شده است،یبخش تشک چهاراز  مقالهن یا

و  یاست پولیس ياثر ابزارها یو تجرب يات نظریم ادبدر بخش دو است. پژوهش پرداخته

بخش .گرفته استقرار  یبررسمورد  یستم بانکیس یبر قدرت اعتبارده یمال يهااصطکاك

دازد که پریران میاقتصاد ا يبرا يکالن ساختار یاقتصاد سنج يک الگوی یسوم به معرف

در  .متناسب با اهداف پژوهش پرداخته شده است يوهایسنار یبا استفاده از آن به بررس

  افته است. یاختصاص  یاستیس يهاهیو توص گیرينتیجهت بخش چهارم به ینها

  نه پژوهشیشیو پ ينظر یمبان .2

خش را به ب یرات پولییاست که تغ يری، مسیاست پولیس يهاابزار يگذاراثر سمیمکان

ند چند یفرآ یاست پولیر واقع سازوکار انتقال سد د.دهمیارتباط  اقتصاد، یقیحق
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توسط  یاست پولیس یینهاگذاري ند، اثرین فرآیبوده و در هر مرحله از ا يامرحله

  . شودمیل یافته و تکمیانتقال  يمختلف اقتصاد يرهایمتغ

 یقیقبر بخش ح یاست پولیس يابزارهاگذاري ریتاث يهااز کانال یکی یاعتبارات بانک

 ق بر عرضهیاز دو طر یاست پولید که سدهمیموجود نشان  ينظرات یادباقتصاد است. 

 يگریو د یبانک يهابر سپردهق اثر یاز طر یکی د اثر گذار است:یجه بر تولیاعتبارات و در نت

 یانکب يهابر سپرده یاست پولیس ي. در رابطه با اثرگذارهابانکق اثر بر ترازنامه یاز طر

را یز د.هستن یستم مالیدر س ياژهینقش و يدارا هابانکن نکته توجه نمود که ید به ایبا

در  اطالعات نامتقارنمشکالت مربوط به  ،یقادرند با استفاده از نظام اعتبارسنج یبه خوب

 ه،یبازار سرما يل عدم گسترش و ناکارآمدیبه دل را حل کنند. ياعتبار يهابازار

اشته د یبه بازار اعتبارات دسترس ندتوانمین هابانکق یبه جز از طر یندگان واقعگیروام

 باشند. 

بر  يتراثر بزرگ يدارا یاست پولین است که سیا يدگاه اعتباریک نکته مهم در دی

 یوابستگ یبانک يهاتر است که به وامکوچک يهابنگاهمخارج صورت گرفته توسط 

سهام  يهاق بازاریما از طریمستق ندتوانمیبزرگ که  يهابنگاهدارند و اثر آن بر  يشتریب

  کمتر است.، داشته باشند یدسترس ي) به بازار اعتبارهابانکو اوراق قرضه (نه فقط 

ر د ياژهیمورد توجه و یبانک یدهق کانال وامیاز طر یاست پولیس يابزارهاگذاري اثر

) قرار 1992(11ندریبرنانکه و بال و )8519(10یانیگلیمودهمچون  یمطالعات اقتصاددانان

و کاهش  یره قانونیش نرخ ذخیکه با افزا کندمیان ی) ب1958(یانیگلیگرفته است. مود

ر منابع یکه نتوانند از سا ییهابانک .شودمی، بانک با کمبود منابع مواجه یبانک يهاسپرده

دگاه ید .شوندمیبا کاهش عرضه وام مواجه  سپرده استفاده کنند، ين برایگزیبه عنوان جا

معتقدند  یانیگلید نظر مودیی) است که ضمن تأ1995(ندریبالمربوط به برنانکه و  گر،ید
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 ندتوانیمبهتر  یبه هنگام اعمال تکانه پول باال هستند، ینگینقد يکه دارا ییهابانککه 

 نند.خود حفظ ک یند و سطح عرضه اعتبارات را در سطح قبلین سپرده نمایگزیمنابع را جا

ه بر عرضه اعتبارات با توج یاست پولیس يابزارها يک نکته مهم آن است که اثرگذاری

نجر که ممکن است م یاز عوامل یکیاست.  یج متفاوتینتا يدارا هابانکبه ساختار متفاوت 

 هاکبان یبر قدرت وام ده یاست پولیس يابزارها يج متفاوت اثرگذارینتا یابیبه دست

و  شودمی هابانک یاز منابع مال یاست که منجر به انجماد بخش یمال يهاشود، اصطکاك

علت  ی) در بررس1996(12ن مسئله در مطالعه تاکریاکاهد. یمها آن یاز قدرت اعتبار ده

 یانبساط یاست پولیبا وجود اعمال س 1989-1993 يکا در دورهیرشد کند اقتصاد آمر

عات ر مطالیگر نظید یاز مطالعات تجرب ياری، اثبات شده است. بسیتوسط مقامات پول

)، شاهچرا 2014(15گنای)، کان و اسکت2012(14)، جونکسون2009(13سیماتاسک و سارانت

 ی) همگ1396و همکاران( ي)، مراد1391(يریان و امی)، احمد1390(ینینائ یشمهاریو م

 یولپ يهاسیاستنسبت به اعمال  هابانکافتند که عکس العمل یجه دست ین نتیبه ا

از آن  یحاکها آن ج مطالعاتیگر نتایدارد. به عبارت د هابانکه یو سرما ییبه دارا یبستگ

 هابانکر یسه با سایز در مقاین يتربزرگ ینگینسبت نقد يتر دارابزرگ يهابانکاست که 

. یابدمین کاهش یریکمتر از ساها آن عرضه وام یانقباض یاست پولیهستند و با اعمال س

ت یهستند از نظر عرضه وام با محدود يشتریه بیسرما يکه دارا ییهابانکگر ید یاز طرف

) در مطالعه 1395(يمواجه اند. بعالوه شاهچرا و طاهر هابانکر یسه با سایدر مقا يکمتر

ق یراز ط یاست پولیف سیموجب تضع هابانکر خط ترازنامه یخود نشان دادند که اقالم ز

د نتوامی هابانکر خط ترازنامه یز يهاتیکه فعال ي. به طورشودمی هابانک یدهکانال وام
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 ییاراو ک يرگذاریق تاثین طریاده و از ار قرار دیان تحت تاثیمشتر يوام را برا یدسترس

  را کاهش دهد. یاست پولیس

 ندکمیجاد یتداخل ا یکه در تبادالت مال شودمیگفته  یبه عوامل 16یمال يهااصطکاك

ار گذهیسرما ي) برایرونیب ین مالیافت وام(تامیدر يهانهیش هزید موجب افزاتوانمیو 

: افته استین توسعه یگزیکرد جایعمدتا بر اساس دو رو یمال يهاشود. مفهوم اصطکاك

) 2005(18لویاکویشد و توسط  ی) معرف1997(17و مور یوتاکیکرد اول با مطالعه کیرو

قه یت وثیق محدودیاز طر یمال يهااصطکاك یان به معرفین جریافت. ایگسترش 

 يرا به دو دسته ها آن ن رو،یناهمگن اند. از ا یح زمانیپردازد. افراد از نظر نرخ ترجیم

گر یکدیها را به ن گروهیا یمال يها. واسطهکنندمیم یندگان تقسگیروام دهندگان و وام

 شودمی یمالقرض دهندگان موجب اصطکاك يقه از سویسازند. درخواست وثیمرتبط م

) 1989( 19گرتلرکرد دوم از مطالعه برنانکه و ی. روگذاردمیر یزان وام تاثین موضوع بر میو ا

ه گنجاند یتعادل عموم الگويک یدر  یکرد اصطکاك مالین روی. در اگیردمیسر چشمه 

 20و همکاران د توسط برنانکهیجد يهانینزیکرد در ادغام با چارچوب کین رویاست. اشده

 نهیق هزیاصطکاك از طر الگون یل شد. در ایتبد 21یمال يدهنده شتاب الگوي) به 1999(

ک به سیبدون ر يو نرخ بهره ین نرخ بهره متقاضیجاد شکاف بیوام و ا یمتقاضنظارت بر 

 مت وام و نهیق قیشتر از طریب یمال يهان به آن معنا است که اصطکاكی. اآیدمیوجود 

  ).1394ن وش و همکاران، ی(فرزگذاردمیر یق مقدار آن بر اقتصاد تاثیاز طر

 ریو تاث یمال يدرباره بازارها يادیز یمطالعات تجرب 2008سال  یش از بحران مالیتا پ

 يرهابازا ین الگوها به صورت ضمنیاقتصاد صورت نگرفت. اکثر ا یقیبر بخش حقها آن
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که از عدم تقارن  یمال يهان الگوها اصطکاكیکردند. در ایرا کامل و کارا فرض م یمال

ن ی، وجود ندارد. براساس اگیردمیت ر محدب نشایغ یمبادالت يهانهیاطالعات و هز

 یولرپیغ يهاداراییر یو سا شودمیک نرخ بهره مشخص یاستاندارد توسط  يفروض، الگو

 ی). اما بروز بحران مال2012، 22(ولسک و روگر شوندمیع یتجم یدر اوراق قرضه دولت

افته یتوسعه  يکشورها ياعتبار يدر بخش مسکن و بازارها ير که با اختالل جدیاخ

 یپول يهاسیاستسم انتقال یدر مکان یمال يهاهمراه بود، ضرورت درك نقش اصطکاك

ن کال يها در الگوهان اصطکاكیلحاظ ا يبرا ییاز به توسعه الگوهایرا مطرح کرد و لذا ن

  ).1395ان، یو هاد یبه شدت احساس شد(درگاه يبانک مرکز

تصاد اق یقیرا بر بخش حق یپولاست یس يابزارها ير اثرگذاریمس یمال يهااصطکاك

ران، یباال در اقتصاد ا ینگیرغم وجود نقد یل است که علین دلیو به هم کندمیمختل 

 یابیو ارز 1390ر اطالعات بودجه خانوار در سال ینظ يآمار يهاشیمایدکنندگان در پیتول

ران توسط مرکز یط کسب و کار ایمح یمولفه مل 21کشور از  يتشکل اقتصاد 319

 هیالزم به خصوص از ناح ینگیبه نقد یعدم دسترس 1392مجلس در سال  يهاپژوهش

ن یدر چن نی. بنابراکنندمید عنوان یبخش تول یاصل يهاتیاز محدود یکیرا  یبخش بانک

 يهاریشتر اثر آن در متغیاقتصاد محدود است و ب یبر بخش واقع ینگیاثر نقد یحالت

 ریاخ يهاکه در سال یاز عوامل یکی. شودمیشاهده م هاقیمتش یو به شکل افزا یاسم

 یقیحق به بخش یستم بانکیس ياز سو یت منابع مالیر هدایمنجر به بروز اصطکاك در مس

ران یا یستم بانکیاست که سالمت س ير جارینده مطالبات غیر فزایاست، ساقتصاد شده

  است.ک بحران مواجه ساختهیرا با 

دار و با مساله يهاداراییو جز  هابانک يسک اعتباریمصداق بارز ر يرجاریمطالبات غ

وجوه و  يگردر واسطه يت بانکداریاساس فعال .شودمیمحسوب  هابانکت بد یفیک

ل یبه دل يرجاریالت است. مطالبات غیتسه-سپرده-التیان تسهیچرخاندن مستمر جر

                                                      

22- Vlcek and Roger 
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 ی، عمال بخشهابانک یاز منابع مال یو قفل کردن حجم هابانکعدم بازگشت اعتبارات به 

ها آن يسک اعتباریش ریخارج و با افزاها آن يت اعتباریریرا از مد هابانک يهاداراییاز 

  ). 1393و محمود زاده،  یلید(ندهمیکاهش شان را یقدرت اعتبارده

به کل اعتبارات  يرجاریم مطالبات غیحاصل تقسکه  يرجارینسبت مطالبات غ

 شبکه ییسالمت و کارا يبرا یبه عنوان شاخص است، هابانکتوسط  ییناخالص اعطا

موجود در سبد  يهاتیو محدود هابانک يهاداراییت یفیق نشان دادن کی، از طریبانک

ها را ن گونه از وامیم، ارتباط این شاخص به صورت مستقیا .رودمیبه کار  هابانک ییدارا

 دهندهنشانن نسبت باالتر باشد، یهر چه ا د.دهمینشان  یزان سالمت شبکه بانکیبا م

 دهندهاننش تر باشد،نیین نسبت پایاست و هر چه ا یک موسسه مالی يباال پذیريبیآس

). بر اساس 2012،ی(بانک جهان است یک موسسه مالی يهادارایی يت باالیفیک

درصد  5تا  2ن ید بیبا هابانک يرجارینسبت مطالبات غ ین المللیاستانداردها و عرف ب

سک پر یبه عنوان ر یالت بانکیدرصد تسه 5ش از یباشد و معوقات ب ییالت اعطایتسه

ت در بلند مد يد بر رشد اقتصادتوانمیو  شودمیمحسوب  یستم بانکیس يبرا يخطر

  ).1393 ید را مختل کند(محرابیگذاشته و چرخه تولءر سویتاث

 یطرا  کشور یشبکه بانک يرجاریت نسبت مطالبات غیاز وضع یکل يریصو) 1( شکل

داشته  ير صعودیس 1382-1388 يهادر سال مذکورد. نسبت دهمی ارائه ریاخ يهادهه

افته یش یافزا ياختهیبه صورت لجام گس 1385 - 1388 يهاو به خصوص در فاصله سال

 19�3و  18�2 ب برابریبه ترت 1388و  1387 يهان نسبت در سالین مقدار ایشتریو ب

 يرجاریاز مطالبات غ یبخش یبه علت سامانده 1389ن نسبت در سال یدرصد است. ا

ط اقتصاد کالن کاهش یو بهبود شرا 18/8/1388به علت بخشنامه مورخ  هابانک

 بودهآن  ير صعودیکه آغاز س 1382ن نسبت از سال یالزم به ذکر است که ااست. افتهی

  .استرشد داشتهدرصد  4�2زان یانه به میبه طور متوسط سال 1394تا سال 
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 نسبت مطالبات غیر جاري شبکه بانکی(درصد) ).1( شکل

 منبع: بانک مرکزي ایران

  

ت یبه علت فعال هابانک ،ریاخ يهادر سال يرجاریش نسبت مطالبات غیبرافزاعالوه

و رکود  يبه دنبال رکود اقتصاد يرجاریش مطالبات غیو افزا یمال يگرواسطه

 ی. در حالثابت حرکت کردند يهاداراییش یبه سمت افزا مسکندر بخش  گذاريسرمایه

 یو قدرت نقدشوندگ هادارایین یمنوط به گردش ا هابانک یاز قدرت اعتبارده یکه بخش

و کاهش قدرت  هاداراییمت ی، با کاهش قيط رکود اقتصادیاست. در شراها آن

دم ، به علت عهابانکاز یثابت مانند امالك و مستغالت مازاد بر ن يهادارایی ینقدشوندگ

ش یاست و لذا منجر به بروز افزاافتهیکاهش  هابانک ی، قدرت اعتباردههادارایین یگردش ا

ن یچن يایگو )2( است. شکلشده ياعتبار يجه بروز تنگناهایو در نت یمال يهااصطکاك

به شدت  1382از سال  هابانک يهاداراییثابت به کل  يهادارایی است که نسبت یتیواقع

 6�3  زانیبه م 1382 - 1394 يهاو به طور متوسط در فاصله سال. استافتهیش یافزا

 برابر  1392ن نسبت در سال ین مقدار ایترشیب است یگفتن .استرشد کردهدرصد 

  درصد است. 17�13
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 (درصد)ایران هاي شبکه بانکیهاي ثابت به کل دارایینسبت دارایی ).2( شکل

 بانک خصوصی و دولتی ایران 22منبع: ترازنامه    

  

 يهاش اصطکاكیاست که منجر به افزا یگر از عواملید یکی هابانکدولت به  یخالص بده

 ریسه دهه اخز در ین هابانکدولت به  یخالص بدهاست. ران شدهیا یستم بانکیدر س یمال

نسبت به  هابانکدولت به  يهایخالص بده )3(شکل  است،بوده ياریب بسیفراز و نش يدارا

  است. ش گذاشتهیبه نما 1352 - 1394دوره  یبدون نفت را ط ید ناخالص داخلیتول

  

  

ها به تولید ناخالص داخلی بدون نفت به هاي دولت به بانکنسبت خالص بدهی). 3(شکل 

 جاري (درصد)هاي قیمت

 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس بانک مرکزي ایران
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به دوران جنگ  توانمی ،استش کسر بودجه دولت شدهیکه موجب افزا ین عواملیاز عمده تر

-1377 يهادر محدوده سال ی، دوران سازندگ1358-1361 يهادر محدوده سال یلیتحم

 1387-1394  يهامسکن مهر در محدوده سالها و طرح ارانهی يهدفمند ي، دوران اجرا1372

 يهاسال ین نسبت در بازه زمانیا اشاره کرد. 1394و  1393يهانفت در سال يژه افت بهایو به و

  است.درصد برخوردار بوده 5ساالنه به طور متوسط از نرخ رشد  1394-1387

  ج الگویمورد استفاده و نتا يکالن ساختار یاقتصاد سنج يالگو. 3

به  هابانک یبر قدرت اعتبار ده یاست پولیس يابزارها يزان اثرگذاریم یمنظور بررسبه 

 متناسب یکالن یاقتصاد سنج يابتدا الگو یمال يهاهنگام وجود و عدم وجود اصطکاك

از دو  یبیحاکم بر الگو ترک يدگاه نظرید است.م شدهیران تنظیبا ساختار خاص اقتصاد ا

در  ينزیبر اساس نگرش کها و دستمزد هاقیمت است. یکیو نئوکالس ينزینگرش نئوک

ها عمدتا توسط طرف تیو سطح فعال استدر نظر گرفته شدهبا ثابت یکوتاه مدت تقر

 است. يزنید کیک دی د حاکم،ید ،مدتکوتاهن در یبنابرا .شودمین ییاقتصاد تع يتقاضا

 یتبلندمدبر معادالت  یو ساختار الگو متک شودمیف یضعتن جنبه یا بلندمدتاما در 

و بر اساس در الگز ینانتظارات  يریگشکل .گیردمینشات  ،یکیاست که از مکتب نئوکالس

 و است که عبارتند از بازار کاالل شدهین الگو از چهار بازار تشکیاست. ا یقیانتظارات تطب

ک از بازارها توابع عرضه و یهر  يبرابازار ارز و بازار کار.  بازار پول و اعتبارات، خدمات،

ت یهامت و مقدار در نیل قیم شده که بر اساس تعدیط آن بازار تنظیتقاضا متناسب با شرا

معادله 8 ،ي)معادله رفتار54جفت( 27 ين الگو در مجموع دارایا رسند.یبه تعادل م

الگو به صورت  نیمورد استفاده در ا یزمان يآمار سر است. يمعادله اتحاد 74و  یارتباط

مختلف الگو از  يبازارها يرهایو تمام اطالعات متغ 1346-1394 یدر دوره زمانانه یسال

بانک  22، ترازنامه يران، ترازنامه بانک مرکزیا يبانک مرکز یزمان يبانک اطالعات سر

نکه ی. با توجه به ااندهشداستخراج  یران و بانک جهانیران، مرکز آمار ایا یو دولت یخصوص

مورد استفاده در الگو مانند نسبت  يرهایاز متغ یبعض يهاداده یزمان ياطالعات سر



  1397فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال نهم، شمارة دوم، پاییز        74

_____________________________________________________________________________________ 

ن مقاله تالش یوجود ندارد لذا ا یرسم یاطالعات يهاگاهیدر پا هابانکه یت سرمایکفا

ساخت  يمثال برا يد. براینما هادادهن یاقدام به ساخت ا یاست تا در چارچوب علمکرده

به  هیبر نسبت سرما یته دوم بال مبنیف کمیاز تعر هابانکه یت سرماینسبت کفا

 يبندبدست آوردن اطالعات مربوط به طبقه يو برا هابانکسک یموزون به ر يهادارایی

استفاده  25/11/1382پول و اعتبار مورخ  ين نامه شورایاز آئ هابانک يهاداراییسک یر

 ARDLبه روش ح و یتصر یو تجرب ينظر یبر اساس مبان زین معادالت الگو است.شده

 ير الگوهاین الگو نسبت به سایز ایالزم به ذکر است که وجه تما .اندهشدبرآورد 

و  یالم يهاران در نظر گرفتن بحث اصطکاكیاقتصاد ا يکالن ساخته برا یاقتصادسنج

 اقتصاد است. یقیبر بخش حق یبخش مال ياثرگذار

ستم یس ی(قدرت اعتباردهیبانک بخش اعتبارات یمعلولروابط علت و  یابیارز به منظور 

 ر نرخینظ اقتصاد یقیبخش حق يرهاین بخش بر متغیاگذاري ریو تاث)PCBSJ(یبانک

د یتول يت روی) و در نهاl)، اشتغال(I(يه گذاری)، سرماUK(يدیتول يهاتیاستفاده از ظرف

   ارائه شده است. )4(شکل  ،)GDP(یناخالص داخل
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روابط علت و معلولی بخش اعتبارات الگو و تاثیرگذاري این بخش بر متغیرهاي  ).4( شکل

 حقیقی اقتصاد

 الگوي اقتصاد سنجی تدوین شده توسط پژوهش حاضرمنبع: 

  

  ر است:یبه شرح ز 4مورد استفاده در شکل  يرهایر متغیسا یاسام

BLFJ :يجار يهاقیمتبه  هابانک يارز يهایبده ،FCRJ : هابانک ياعتبارمنابع آزاد 

به  یر قانونیذخا :RR ،يجار يهاقیمتها به کل سپرده: TDJ، يجار يهاقیمتبه 

ه به یحساب سرما: CBJ، يجار يهاقیمتبه  یاطیر احتیذخا: ERJ، يجار يهاقیمت

نرخ : RCE ،يجار يهاقیمتبه  يبه بانک مرکز هابانک یبده: BLCBJ ،يجار يهاقیمت

: G، يجار يهاقیمتبه  هابانکدولت به  یخالص بده: NGLBJالت یتسه یسود واقع

ثابت،  يهاقیمتدولت به  یمخارج عمران: IGثابت،  يهاقیمتدولت به  یمخارج مصرف

GORJ :يجار يهاقیمتدولت به  ینفت يدرآمدها ،FIAS : ثابت به کل  يهادارایینسبت

 گذاريسرمایه يهاچرخه: IRECYمت مسکن، یرشد شاخص ق: PH0 ،هابانک يهادارایی

: BCJ ،يرجارینسبت مطالبات غ: NPLS، يتجار يهاچرخه: BUCY ،در بخش مسکن

شاخص : PGDP ،يجار يهاقیمتبه  یر دولتیبه بخش غ هابانک ییالت اعطایمانده تسه
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نرخ ارز بازار : EF ،1383ثابت سال  يهاقیمتبه  ید ناخالص داخلیتول یمت ضمنیق

  ه یت سرماینسبت کفا: CAR، يمواز

 ینسب ين مجذور خطایانگیبه منظور سنجش اعتبار الگو از دو شاخص جذر م

)RMSPEل (یتا يب نابرابری) و شاخص ضرUج حاصل از ینتا است.) استفاده شده

 یر واقعیرها به مقادیشده متغ سازيهیر شبید که نه تنها مقاددهمیالگو نشان  يسازهیشب

ال دنب یز به خوبیرها را نیبلکه نقاط عطف روند حرکت متغ ،استک یار نزدیبسها آن

دار است برخور یمناسب يکه الگو از ثبات ساختار جه گرفتینت توانمین یبنابرا .کندمی

ستم یس یبر قدرت اعتبار ده یاست پولیس يل آثار ابزارهایتحل يبرا یمناسب لهیوس و

ل ی. در ادامه به تحلشودمی یتلق یمال يهاوجود و عدم وجود اصطکاك به هنگام یبانک

  م.یپردازیاست مورد نظر میآثار س

ت یقابل و یین توانایا ن شده در مقاله حاضر،یتدو يکالن ساختار یاقتصاد سنج يالگو

به  هابانک یو بده یره قانونیرا با استفاده از دو ابزار نرخ ذخ یپول يهاسیاسترا دارد که 

 يرامصوب ب یره قانونینکه حداقل نرخ ذخیکن با توجه به ایل اعمال کند. يبانک مرکز

درصد است  10پول و اعتبار  يبر اساس دستور العمل شورا یو تخصص يتجار يهابانک

 يها(سال 1394تا  1390 يهاسال یمصوب ط یره قانونین نرخ ذخیانگیمکه  ییاز آنجاو 

 يبرا یاست، امکان چندان بودهدر حدود حداقل آن ) مقالهن یدر ا ياستگذاریاعمال س

بانک  به هابانک یاز بدهن مقاله یوجود نداشت. لذا در ا یانبساط یاست پولیک سیاعمال 

استفاده شده است.الزم به ذکر است که  یاست پولیساعمال  يبرا يبه عنوان ابزار يمرکز

 هابانک یکه بدهاست فرض شده ن ابزار،یبا استفاده از ا یانبساط یاست پولیس ياجرا يبرا

فاده از اکنون با است است.افتهیش یار افزایک انحراف معیزان یساالنه به م يبه بانک مرکز

از  یطانبسا یاست پولیک سی يم شده، ابتدا به اجرایکالن تنظ یاقتصاد سنج يالگو

پرداخته  یمال يهاوجود اصطکاك طیدر شرا يبه بانک مرکز هابانک یق ابزار بدهیطر

  .شودمی
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ار یک انحراف معیش یالگو در اثر افزا يزامهم درون يرهایج عکس العمل متغینتا

 1390 يهاالگو در محدوده سال يایپو سازيهیبر اساس شب يبه بانک مرکز هابانک یبده

آن است که  ياین جدول گویاست. ارقام مندرج در اارائه شده )1(در جدول  1394تا 

وجود  به هنگاممورد نظر  یپول استیالگو پس از اعمال س يدرون زا يرهایمتغ

ر یسه با مقادیاست اجرا نشود(در مقاین سیکه ا یسه با زمانی، در مقایمال يهااصطکاك

منابع  ودشمیهمان گونه که مالحظه  .کنندمیر ییتغ یشده مبنا) به چه نسبت سازيهیشب

به  یشده مبنا در طول دوره مورد بررس سازيهیر شبینسبت به مقاد هابانک يآزاد اعتبار

است یس ين در اثر اجرایهمچن است.افتهیش یدرصد افزا 29�68زان یطور متوسط به م

 يادکالن اقتص يرهایرات متغییل تغیبه دل یمال يهاک از اصطکاكی، هر یانبساط یپول

به ، اندهشدشده مبنا مواجه  سازيهیر شبیزان نسبت به مقادیش میبا افزاها آن موثر بر

نسبت  درصد، 7�29زان یبه طور متوسط به م يرجاریکه نسبت مطالبات غ يطور

 هابانکدولت به  يهایدرصد و خالص بده 1�25زان یبه م هاداراییثابت به کل  يهادارایی

ن یا يدر اثر اجرانکه یضمن ا است.افتهیش یدرصد افزا 2�57زان یبه طور متوسط به م

 يبارش منابع آزاد اعتیل افزایک طرف به دلیاز  یستم بانکیس یقدرت اعتبار ده است،یس

 يهادارایینسبت  ،يرجاریش نسبت مطالبات غیگر با افزایش و از طرف دیافزا هابانک

د دهمیج فوق نشان ینتا .یابدمیدولت کاهش  يهایو خالص بده هاداراییثابت به کل 

درصد  2�39زان یبه طور متوسط به م یستم بانکیس یدهکه در مجموع قدرت اعتبار

  است.افتهیش یافزا

 یقیدر بخش حق یآثار مثبت ،مورد بحث یانبساط یاست پولین در اثر اعمال سیهمچن

رخ ن روند مبنا،به و حاضر نسبت ی. در سنارشودمیجاد یا يق کانال اعتباریاقتصاد از طر

ن یتام و یستم بانکیس یش قدرت اعتباردهیبه علت افزا يدیتول يهاتیاستفاده از ظرف

ن یهمچن است.افتهیش یدرصد افزا 0�44زان یه در گردش به طور متوسط به میسرما

ش یگر به علت افزایو از طرف د ايسرمایهن منابع یک طرف به علت تامیاز  گذاريسرمایه



  1397فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال نهم، شمارة دوم، پاییز        78

_____________________________________________________________________________________ 

است. مواجه يدرصد 0�85ش یبه طور متوسط با افزا يدیتول يهاتینرخ استفاده از ظرف

 0�14 زانیبه طور متوسط به م یستم بانکیس یش قدرت اعتباردهیز با افزایاشتغال ن

ش یز در اثر افزاین ید ناخالص داخلیتولت یدر نهااست. افتهیش یدرصد در طول دوره افزا

در  سطبه طور متو ه و اشتغال،یسرما یکیزیانباشت ف ،يدیتول يهاتینرخ استفاده از ظرف

  است.افتهیش یدرصد افزا 0�43زان یبه م ،یطول دوره مورد بررس

ه یاپ ار،یک انحراف معیزان یساالنه به م يبه بانک مرکز هابانک یش بدهیدر اثر افزا

درصد  52�24زان یمبنا در طول دوره به م سازيهیبه طور متوسط نسبت به روند شب یپول

 يدرصد 54�11ش یمتوسط منجر به افزال به طور ین دلیاست و به همرشد داشته

 ير در موجودییش تغیل افزایک طرف به دلیز از ینرخ تورم ن است.شده ینگینقد

اهش ک درصد، 23/6زان یشتر عرضه نسبت به تقاضا) به طور متوسط به میش بیانبار(افزا

در که  ددهمیج نشان ینتا است.افتهیش یافزا ینگیش نقدیگر به علت افزایو از طرف د

) به طور 1383=100(یمت کاال و خدمات مصرفیمجموع نرخ تورم بر اساس شاخص ق

 شیک سو با افزایز از ین نرخ ارز نیاست. همچنافتهیش یافزادرصد 12زان یمتوسط به م

 .یابدمیکاهش  ید ناخالص داخلیش تولیگر با افزاید يش و از سویافزا ینگیزان نقدیم

ط در مبنا به طور متوس سازيهیر شبیر نسبت به مقادین متغین آن است که ایج مبینتا

  .یابدمیش یدرصد افزا 77/5زان یبه م یطول دوره مورد بررس
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الگو از مقادیر  يدرصد انحراف مقادیر شبیه سازي شده متغیرهاي مهم درون زا .)1( جدول

به بانک  هاشبیه سازي شده مبنا در عکس العمل به افزایش یک انحراف معیار بدهی بانک

   مرکزي براي پنج سال متوالی به هنگام وجود اصطکاك هاي مالی

 منبع: یافته هاي تحقیق

  

لگو ا يزامهم درون يرهایواکنش متغ یج چگونگیاز نتا یر روشنیبه منظور ارائه تصو

، روند یمال يهاط وجود اصطکاكیمورد بحث در شرا یانبساط یاست پولیبه اعمال س

ر یشده مبنا و مقاد سازيهیر شبیالگو بر اساس مقاد يزامهم درون يرهایحرکت متغ

گزارش  )5( يهاشکلاست مورد بحث در مجموعه یس يپس از اجراها آن شده سازيهیشب

  .شده است

  

  نیانگیم  1394  1393  1392  1391  1390  (درصد)عمده الگو يهاریمتغر در ییتغ

 29�68  45�77  41�25  31�42  68/23  39/16  هابانک يمنابع آزاد اعتبار

 7�29  08/18  14�80  68/10  5�68  27/1  يرجارینسبت مطالبات غ

  1�25  89/3  3�25  2�50  22/1  08/0  هاداراییثابت به کل  يهادارایینسبت 

  2�57  8�50  93/6  4�58  90/1  21/0  هابانکدولت به  یخالص بده

  2�39  78/1  09/1  71/1  38/3  6�84  یستم بانکیس یقدرت اعتبار ده

  0�44  0�42  32/0  37/0  0�49 0�59  يدیتول يهاتینرخ استفاده از ظرف

  0�85  78/0  66/0  0�53  31/1  27/1  يگذاره یسرما

  0�14  09/0  03/0  12/0  26/0  0�42  اشتغال

  0�43  0�43  0�34  39/0  0�49  0�54   ید ناخالص داخلیتول

  54�11  78/84  68/73  61�44  43�61  71/27  ینگینقد

  12  81/31  39/31  14�78  99/12  29/1  (واحد درصد)نرخ تورم

  77/5  16/8  8�24  08/7  5�38 07/0  نرخ ارز

 



  1397فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال نهم، شمارة دوم، پاییز        80

_____________________________________________________________________________________ 

  
  (میلیارد ریال)منابع آزاد اعتباري بانک ها  نسبت مطالبات غیر جاري

  
  هاهاي ثابت به کل دارایینسبت دارایی  (میلیارد ریال)هاخالص بدهی دولت به بانک

  
  قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی  هاي تولیديظرفیتنرخ استفاده از 

  (میلیارد ریال)گذاريسرمایه  (میلیون نفر)اشتغال

  (میلیارد ریال)تولید ناخالص داخلی   (میلیارد ریال)نقدینگی
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  (ریال)نرخ ارز
  

  خ تورمنر

ها به بانک مرکزي بر روي اثر یک انحراف معیار افزایش بدهی بانک ).5( هايمجموعه شکل

  ) 1394تا  1390متغیرهاي عمده الگو در مقایسه با روند شبیه سازي مبنا براي پنج سال متوالی(

رنگ و روند متغیر پس از اعمال سیاست با خط چین نشان ها روند مبنا با خط پرر این شکلد

  داده شده است.

 هاي تحقیق منبع: یافته

  

ون اکن یمال يهابه هنگام وجود اصطکاك یانبساط یاست پولیپس از مشاهده اثر س

ه بانک ب هابانک یار بدهیک انحراف معیش یق افزایاز طر یانبساط یاست پولیس يبه اجرا

  .شودمیپرداخته  یمال يهابه هنگام عدم وجود اصطکاك یسال متوال 5 یط يمرکز

ر د یمال يهااصطکاك معرف يرهایمتغب مربوط به یو ضرایسنارن یا يبه منظور اجرا

 يرهایاز آن است که متغ یحاک 2. ارقام مندرج در جدول اندهشدد یمقبه صفر الگو 

است اجرا ین سیکه ا یسه با زمانیدر مقا مورد نظر استیالگو پس از اعمال س يزادرون

مهم  يرهایاز متغ يواکنش تعدادج حاصل از ینتا .کنندمیر ییتغ یتبه چه نسب، نشود

د که به طور دهمینشان روند مبنا شده  سازيهیر شبیسه با مقادیالگو در مقا يزادرون

درصد  38�66زان یبه م هابانک يمنابع آزاد اعتبار یمتوسط در طول دوره مورد بررس

 یهالت دیقدرت تسه ،هابانک يش منابع آزاد اعتباریجه افزایدر نت است.افتهیش یافزا

درصد  65�27زان یبه طور متوسط به م مبناشده  سازيهیر شبیسه با مقادیدر مقاها آن

 است.افتهیش یافزا

ت اسیس يدر اثر اجرا یستم بانکیس یش قدرت اعتباردهیبه علت افزان حال، یدر ع

 يهاتینرخ استفاده از ظرف، یمال يهاط عدم وجود اصطکاكیدر شرا یانبساط یپول
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درصد و  19�80زان یبه م گذاريسرمایه درصد، 7�56زان یبه طور متوسط به م يدیتول

 یدرصد در طول دوره مورد بررس 2�55زان یه به میسرما یکیزیبه دنبال آن انباشت ف

درت ش قیبه علت افزا مبناسه با روند یز در مقاین اشتغال نیهمچن است.افتهیش یافزا

د یتول است.درصد رشد داشته 5�04زان یبه طور متوسط به م یستم بانکیس یاعتبارده

 یکیزیانباشت ف ،يدیتول يهاتیش نرخ استفاده از ظرفیبه علت افزاز ین یناخالص داخل

روند  سه بایدر مقا یستم بانکیس یش قدرت اعتباردهیجه افزایدر نت اشتغاله و یسرما

  است.افتهیش یافزا یدوره مورد بررسدرصد در طول  7�30زان یبه طور متوسط به م مبنا

و نسبت ین سناریدر ا یه پولیپا يبه بانک مرکز هابانک یش بدهیبه علت افزا ،بعالوه

 یگنیافته که به سبب آن نقدیش یدرصد افزا 54�84زان یبه طور متوسط به م مبنابه روند 

به طور متوسط  زینرخ تورم ن .استشتر شدهیبدرصد  49�90زان یز به طور متوسط به مین

ل یز به دلین نرخ ارز نیاست. همچنش داشتهیدرصد در طول دوره افزا 28�43زان یبه م

سط در به طور متو ینگینقد شینسبت به اثر افزا ید ناخالص داخلیش تولیاثر غالب افزا

 کاهشدرصد  1�73زان یبه م مبناشده  سازيهیبه روند شب تنسب یطول دوره مورد بررس

  است.افتهی
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مقادیر الگو از  يدرصد انحراف مقادیر شبیه سازي شده متغیرهاي مهم درون زا ).2( جدول

ها به بانک در عکس العمل به افزایش یک انحراف معیار بدهی بانک مبناسازي شده شبیه

 مرکزي براي پنج سال متوالی در صورت عدم وجود اصطکاك هاي مالی

  میانگین  1394  1393  1392  1391  1390  هاي عمده الگومتغیر

  38�66  70�13  64�07  40�87  28�19 16�69  منابع آزاد اعتباري

  65�27  78�26  86�83  76�67  57�82 39�32  قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی

  7�56  11�75  10�63  8�99  6�46 3�39  هاي تولیدينرخ استفاده از ظرفیت

  19�80  35�40  29�64  23�52  16�80 7�33  سرمایه گذاري

  5�04  8�15  7�08  5�58  4�15  2�44  اشتغال

 7�30  11�79  10�53  8�74  6�13 3�10  تولید ناخالص داخلی

  49�90  72�96  62�42  60�39  41�60  27�04  نقدینگی

  28�43  62�89  62  27�88  23�09  7�40  نرخ تورم

  -1�73  -8�33  -3�12  0�05  2�73  0�005  نرخ ارز

  هاي تحقیق فتهیامنبع: 

 

الگو  يزا مهم درون يرهایک از متغیاز روند حرکت هر  یر روشنیارائه تصوبه منظور 

 )6( يهاشکلاز مجموعه روند مبنا  سازيهیو حاضر و شبیسنار سازيهیبر اساس شب

 یار بدهیک انحراف معیش یشگر اثر افزاینما یها به خوبشکلن یا است.استفاده شده

 يزامهم درون يرهایبر متغ 1390-1394 يهادر محدوده سال يبه بانک مرکز هابانک

  هستند. یمال يهاط عدم وجود اصطکاكیالگو در شرا

  

  
  قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی

  
  (میلیارد ریال)منابع آزاد اعتباري بانک ها
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  (میلیارد ریال)گذاريسرمایه

  
  هاي تولیدينرخ استفاده از ظرفیت

  (میلیارد ریال)تولید ناخالص داخلی 
  

  (میلیون نفر)اشتغال

  (میلیارد ریال)نقدینگی  نرخ تورم

ها به بانک مرکزي بر روي اثر یک انحراف معیار افزایش بدهی بانک ).6(هاي مجموعه شکل

  ) 1394تا  1390متغیرهاي عمده الگو در مقایسه با روند شبیه سازي مبنا براي پنج سال متوالی(

ي روند دهندهها نشاني روند مبنا و خط چیندهندهرنگ نشاننمودارهاي رسم شده با خط پر 

 متغیر پس از اعمال سیاست مورد نظر هستند.

 منبع: یافته هاي تحقیق 

  

 يهاوجود اصطکاك يهاک از حالتیدر هر  یانبساط یاست پولیس يس از اجراپ

 يرهایک از متغیرات هر ییزان تغیم یابیاکنون به ارز یمال يهاو عدم وجود اصطکاك یمال

  .شودمی پرداختهو اول یسه با سناریو دوم در مقایالگو در سنار يزامهم درون

 یبیالگو به ترت يزادرون يرهایک از متغیرات هر ییسه درصد تغیارقام مربوط به مقا

رت بر قد یانبساط یاست پولیس ید که اثر بخشدهمیاست، نشان آمده )3(که در جدول 

و دوم) در ی(سنار یمال يهاعدم وجود اصطکاك طیشرادر  یبانکستم یس یاعتبارده

ک به ینزدبه طور متوسط  و اول)،ی(سنار وجود دارند يهاکه اصطکاك یتیسه با وضعیمقا
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 یاست پولیشتر سیب یبا اثر بخش شتر است.یب یدرصد در طول دوره مورد بررس 60

از ز ین يکالن اقتصاد یقیحق يرهایمتغ، یستم بانکیس یبر قدرت اعتبارده یانبساط

 که نرخ يبه طور و اول برخوردار هستند.یسه با سناریدر مقا يشتریش بیزان افزایم

و دوم در یه در گردش در سناریشتر سرماین بیل تامیبه دل يدیتول يهاتیاستفاده از ظرف

ن یهمچن است.افتهیش یشتر افزایدرصد ب 7زان یو اول به طور متوسط به میسه با سناریمقا

ش یا افزاگر بیو از طرف د يدیتول يهاتیشتر نرخ استفاده از ظرفیش بیک طرف با افزایاز 

درصد در  18�33زان یبه طور متوسط به م گذاريسرمایه ،ايسرمایهن منابع یشتر تامیب

و دوم یز در سنارین اشتغال نیهمچن است.افتهیش یو اول افزایشتر از سناریو دوم بیسنار

ور متوسط و اول به طیسه با سناریدر مقا یستم بانکیس یشتر قدرت اعتباردهیش بیبا افزا

ش یجه افزایز در نتین ید ناخالص داخلیاست. تولافتهیش یشتر افزایدرصد ب 4�74زان یبه م

ور ه و اشتغال به طیسرما یکیزیانباشت ف ،يدیتول يهاتیشتر نرخ استفاده از ظرفیب

  است.افتهیش یافزا شتریدرصد ب 6�72زان یمتوسط به م

درت شتر قیبگذاري جه اثریافت که در نتیدر توانمی، ج حاصلین بر طبق نتایهمچن

به  یقیحق ینگینقد و اول،یسه با سناریو دوم در مقایدر سنار یستم بانکیس یاعتبارده

نرخ تورم  است.افتهیش یشتر افزایدوم ب يویدرصد در سنار 3�66زان یطور متوسط به م

شتر یدرصد ب12�75زان یو اول به طور متوسط به میسه با سناریو دوم در مقایسنارز در ین

 گذاريسرمایه شتریش بیکل به علت افزا يشتر تقاضایش بیرا با افزایز افته است.یش یافزا

وسط و اول به طور متیو نسبت به سنارین سناریانبار در ا ير در موجودییو دوم تغیدر سنار

  است.ش نرخ تورم شدهین رو منجر به افزایااز افته و یدرصد کاهش  22/18زان یبه م

و اول به طور یسه با سناریو دوم در مقایج بدست آمده نرخ ارز در سناریبر طبق نتا

 يرهایاز متغ ،یه پولیرا بر اساس نظریز است.افتهیدرصد کاهش  96/6زان یمتوسط به م

 یاول اشاره کرد که ید ناخالص داخلیو تول ینگیبه نقد توانمیر گذار بر نرخ ارز یمهم تاث

 یگنیو دوم نقدیکه در سنار نیبه سبب ا است. یاثر منف يدارا یاثر مثبت و دوم يدارا
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ن یز در این ید ناخالص داخلیدرصد کاهش و تول 08/3زان یبه طور متوسط به م يجار

 ،استداشتهش یو اول افزایسه با سناریدرصد در مقا 6�72زان یو به طور متوسط به میسنار

  است.افتهیو اول کاهش یو دوم نسبت به سنارینرخ ارز در سنارن یبنابرا

  

الگو در سناریو  يدرصد انحراف مقادیر شبیه سازي شده متغیرهاي مهم درون زا). 2( جدول

پنج سال سازي شده متغیرهاي مهم درون زا الگو در سناریو اول براي  دوم از مقادیر شبیه

  لیامتو

  میانگین  1394  1393  1392  1391  1390  هاي عمده الگومتغیر

  79/8  70/16  16�15  19/7  3�64  0�25  منابع آزاد اعتباري

  59�60  75�13  84�80  69/73  52�66  30�40  بانکیدهی سیستمرقدرت اعتبا

  7  28/11  27/10  8�58  5�94  79/2  تولیديهايازظرفیتاستفادهنرخ

  18�33  34�35  79/28  87/22  15�29  5�98  گذاريسرمایه 

  4�74  8�05  03/7  5�45  88/3  01/2  اشتغال

  6�72  31/11  10�15  31/8  61/5 2�55  تولید ناخالص داخلی 

  3�66  88/9  6�50  4�08  2�41  1�05  حقیقینقدینگی 

 12�75  23�57  28/23  11�41  8�94  03/6  نرخ تورم

  -96/6  -25/15  -50/10  -56/6  -51/2  -04/0  نرخ ارز

 منبع: یافته هاي تحقیق 

  

الگو را بر اساس  يدرون زا يرهایک از متغیروند حرکت هر  )7( يهامجموعه شکل

  د.دهمی اول و دوم نشان يهاویسنار سازيهیشب

  

  (میلیارد ریال)منابع آزاد اعتباري بانک ها  قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی
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  ریال)(میلیارد گذاريسرمایه
  

  هاي تولیدينرخ استفاده از ظرفیت

  (میلیون نفر)اشتغال  (میلیارد ریال)تولید ناخالص داخلی 

  
  حقیقی(میلیارد ریال) نقدینگی  نرخ تورم

ها به بانک مرکزي بر مقایسه اثر یک انحراف معیار افزایش بدهی بانک ).7(هاي شکلمجموعه 

هاي مالی) در  مقایسه با ك(به هنگام وجود اصطکاي اولسناریوروي متغیرهاي عمده الگو در 

  ) 1394تا  1390هاي مالی) براي پنج سال متوالی((به هنگام عدم وجود اصطکاكدوم يسناریو

نمودارهاي با خط پر رنگ مربوط به سناریوي اول و نمودارهاي خط چین مربوط به سناریو دوم 

 هستند.

  منبع: یافته هاي تحقیق 

  یاستیس يهاهیو توص گیرينتیجه .5

ه جه رشد و توسعیاقتصاد و در نت ین مالیدر تام هابانک یار اساسیبا توجه به نقش بس

ن کل اقتصاد و بحرا یثبات ید منجر به بتوانمیکشور  یستم بانکیدر س یثبات ی، بياقتصاد

با آن  1380-90 يهاران به خصوص در دههیا یستم بانکیکه س یاز مشکالت یکی شود.

 هابانکا منجمد ی یسم يهاداراییش یاست که در افزا یمال يهااصطکاك است،مواجه بوده

 يهادارایی ،يرجاریغ مطالبات که به سه دسته: هابانکمنجمد  يهاداراییاست. افتهینمود 
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 هاانکباز ترازنامه  یبخش یجیبه طور تدر ،شوندمیم یدولت تقس يهایبده و انباشت ثابت

 ییمنجر به کاهش کاراک طرف یاز  یمال يهان اصطکاكیوجود ا .اندهکردرا دچار انجماد 

 يابه تنگناه هابنگاهه هجه مواجیو در نت هابانک یالت دهیکاهش قدرت تسه بازار اعتبارات،

بر قدرت  یاست پولیس يابزارها يسبب کاهش اثرگذارگر یدو از طرف شده  ياعتبار

  است.شده یستم بانکیس یاعتبارده

، يجفت معادله رفتار 27کالن مرکب از  یاقتصاد سنج يک الگوی نیبا تدو مقالهن یدر ا

 یانبساط یاست پولیس يابزارهاگذاري ریزان تاثیم، يمعادله اتحاد 74و  یمعادله ارتباط8

مورد  یمال يهابه هنگام وجود و عدم وجود اصطکاك یستم بانکیس یبر قدرت اعتبارده

  .قرار گرفت یابیارز

 يهاط وجود اصطکاكیدر شرا یاست پولیاول(اعمال س يویج حاصل از سناریسه نتایمقا

د ی) مویمال يهاط عدم وجود اصطکاكیدر شرا یاست پولیدوم(اعمال س يوی) و سناریمال

 وجود ندارند یمال يهاکه اصطکاك یطیدر شرا یانبساط یاست پولیاعمال سآن است که 

قدرت شتر یش بیمنجر به افزا وجود دارند، یمال يهاکه اصطکاك یبا زمان سهیدر مقا

جه ی. در نتشودمیدرصد  60ک به ینزدزان یبه طور متوسط به م یستم بانکیس یاعتبارده

به  يدیتول يهاتینرخ استفاده از ظرف ،یستم بانکیس یشتر قدرت اعتباردهیش بیبا افزا

اول به  يویسه با سناریدوم در مقا يویگردش در سنار ه درین سرمایشتر تامیش بیعلت افزا

 شیز به علت افزاین گذاريسرمایه. یابدمیش یافزاشتر یبدرصد  7زان یطور متوسط به م

ن یچنمو اول و هیدوم نسبت به سنار يویدر سنار يدیتول يهاتیشتر نرخ استفاده از ظرفیب

 ،یات بانکشتر اعتباریش بیجه افزاینت در گذاريسرمایهن منابع یشتر تامیش بیبه علت افزا

رشد  یدرصد در طول دوره مورد بررس 18�3زان یبه طور متوسط به م يشتریزان بیبه م

ز به یه نیسرما یکیزیانباشت ف دوم، يویدر سنار گذاريسرمایهشتر یش بیبا افزا .یابدمی

اشتغال  نیهمچن .یابدمیش یاول افزا يویسه با سناریدوم در مقا يویدر سنار يشتریزان بیم

 دوم نسبت به يویدر سنار يد اقتصادیجد يهاتیفعال ین مالیش تامیلت افزاعز به ین
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د یتول تیهادر ن .خواهد داشترشد شتر یبدرصد  4�7زان یاول به طور متوسط به م يویسنار

نسبت به دوم  يویدر سنار درصد 6�7زان یبه م يشتریش بیبا افزا زین یناخالص داخل

د که تا دهمی رشد مورد اشاره نشان يافت. در مجموع درصدهایاول رشد خواهد  يویسنار

 تاسیو عملکرد س يط اقتصادید به بهبود شراتوانمی یمال يهازان حذف اصطکاكیچه م

ن رو الزم است تا ید از اینما یکمک قابل توجه ياعمال شده توسط بانک مرکز یپول

ط اقتصاد کالن و اعمال نظارت بر عملکرد یجاد ثبات در شرایضمن ا ياستگزاران اقتصادیس

  مبادرت ورزند. یمال يهانسبت به کاهش اصطکاك هابانک
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