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 اقتصاد مالی فصلنامـه 

  1731 زمستان/  73شماره /  دهمسال 
 

  ها  بانک ییاعطا یالتبر تسه ینقش نوسانات اقتصاد

 از کانال سرمایه اضافی بانک
 

 1محسن مهرآرا

 2حسن توکلیان

 3عطااله رحمانی

 چكیده

 مشكالت كالن با هنگام رويارويي دهد مي اجازه ها بانك به، مالي پشتوانه از مهمي ركن به عنوان سرمايه

)تفاوت بانك هايي كه سرمايه مازاد د. نباش داشته را ادامه روند ارائه تسهیالت و كسب سود توانايي اقتصادي

در اختیار دارند در مواجه با  احتمالي(سرمايه مورد استفاده در برابر ريسك هاي و سرمايه قانوني بانك 

در اين مقاله نوسانات اقتصادي عكس العمل بهتري از خود در اجراي سیاست هاي بانكي نمايش مي دهند. 

به بررسي تاثیر شوک هاي اسمي و حقیقي از طريق سرمايه مازاد بانكي بر رفتار ارائه تسهیالت بانكي در 
در اين خصوص از سرمايه مازاد بانكي كه موجب داخته شده است. تعدادي از بانك هاي منتخب كشور پر

كنترل بهتر میزان ريسك پذيري تسهیالت بانك مي گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول كشور و بانك 

هاي حقیقي و اسمي بر رفتار وام دهي بانك در بانك هاي  بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک

آزمون شده  5838 – 5831اده از روش گشتاورهاي تعمیم يافته براي دوره زماني منتخب كشور با استف

است. نتايج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک هاي اسمي با لحاظ مازاد سرمايه بر رشد تسهیالت اعطايي بانك 

هاي حقیقي با لحاظ مازاد سرمايه بر رشد تسهیالت بانكي در ايران مي باشد. بر اساس  ها و تاثیر منفي شوک

نتايج بدست آمده وجود مازاد سرمايه منجر به تاثیرگذاري مثبت شوک هاي اسمي بر ارائه تسهیالت شده اما 

در ارت ديگر در مواجه با شوک هاي حقیقي سرمايه قادر به كاهش در ارائه تسهیالت بانكي نمي شود به عب

بانك را  يده یالتدارد و قدرت تسه يبانك یالتبر تسه ياثر منف يهمازاد سرما ي،پول يانقباض يها يمرژ

 .كمتر است يدتحد ينا يانبساط يپول يها يمسازد. اما در رژ يمحدود م

 میتعم يروش گشتاورها ،يبانك التیتسه ،يناخالص داخل دیحجم پول، تول ه،يمازاد سرما هاي کلیدي: واژه

 .افتهي

 JEL : O20, O50, C22, N 30طبقه بندي 

                                                
  mmehrara@ut.ac.ir (  نویسنده مسئول)ایران  ،تهران استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، -1

  tavakoliyan_h@ut.ac.irایران   تهران، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، -2

  rahmany.ata@ut.ac.irایران   تهران، ،دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران -3

 33/33/5831تاريخ پذيرش:  38/30/5831تاريخ دريافت: 
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 مقدمه -1

از بانك ها  يكباشد و هر  يم يحفظ سالمت نظام بانك يالزم برا يطاز شرا يكي يمناسب و كاف يهسرما

معقوول و مناسوبي را    همواره نسبت يدخود با يها یتفعال يداريثبات و پا ینتضم يبرا يو موسسات اعتبار

را مود نظور خوود داشوته باشوند.       سرمايه مورد استفاده در برابر ريسك هواي احتموالي  بین سرمايه قانوني و 

از سوررده گوذاران و    يوت حما یوز منتظوره و ن  یور غ يهوا  يانبانك در برابر ز مايتنسبت ح ينا يكاركرد اصل

 يحفظ و نگهودار  یكند،م يجادوارده ا يها يانزنسبت در برابر  ينكه ا يحفاظت یلاعتباردهندگان است. بدل
 یسوتم به هور بانوك بطوور اخوص و س     ياعتماد عموم يو مناسب با مخاطرات موجود منبع اصل يكاف يهسرما

بودن آن و بوا امكوان    يبانك، شامل دائم يهسرما يژگيو ينمهمتر يبانكدار یستمس . دربطور اعم است يبانك

 یوت بوا توجوه بوه ماه    يون، باشد. افزون بر ا ياعتبار دهندگان م يرران و ساتعهدات در برابر سررده گذا يفايا

 بردهواي راه یريبر جهت گ یمكه قادرند بطور مستق يآن دسته از مالكان يبانك مشخصه ها یتساختار مالك

باشد.  يمل و توجه مأدر خور ت یزدر آن اثر گذار باشند ن يسكر يريتمد يها يها و خط مش یاستبانك، س

 يهبه سرما یابيآن و دست يهسرما يكرارچگيباشد كه متضمن حفظ  يبه گونه ا يدهر بانك با یتساختار مالك

 به آن باشد. یازمورد ن يطدر شرا یشترب

ها به واسطه ويژگي هايي كه دارند بسیار آسیب پذير بوده و مي بايست سرمايه كافي براي پوشش  بانك

هاي وارده و  ها بايد مراقب آسیب د داشته باشند. از طرف ديگر، بانكهاي خو ريسك ناشي از فعالیت

ها به سررده  هاي اقتصادي و سیاست هاي پولي باشند تا اين آسیب هاي وارده شده از سمت فعالیت شوک

گذاران منتقل نگردد و هر گونه زيان احتمالي توسط سرمايه جذب شود. به اين ترتیب اعتماد عمومي به 

شود. به همین دلیل سرمايه در موسسات بانكي از اهمیت خاصي برخوردار است و يكي از بانك حفظ 

متعلق به  مهمترين معیارهاي سنجش سالمت سیستم بانكي مي باشد. شوک ها در ادوارهاي تجاري
؛ نظیر مي باشدهاي اقتصاد  ها و يا بخش نوساناتي در زير مجموعه بوده و شاملمجموعه و يا كل اقتصاد 

ادوار تجاري با  ،. از سوي ديگركه متفاوت مي باشندسانات در بخش كشاورزي و يا در بخش صنعت نو

و اصوالً نوسانان فصلي ريشه بوده شود نیز، متفاوت  نوساناني كه در يك اقتصاد به صورت فصلي مشاهده مي

در  يسانات ادوار تجارنو یتماه در نوسانات طبیعي نظیر شرايط آب و هوايي و تغییر عرضه و تقاضا دارد.

ها عوامل سمت عرضه  يدگاهاز د يكباشد، چرا كه در هر  يمتفاوت م يمختلف اقتصاد يها يدگاهقالب د

( اثرات يو مال يپول يتقاضا )بخش ها يا( یدو نوسانات بازار عوامل تول يبهره ور ي،تكنولوژ ییرات)تغ

مربوط به سمت عرضه اثرات  يآن دارند. در الگوها هو شكاف مربوط ب یدسطوح تول ییراتبر تغ يمختلف

 يمتأثر م یزبالقوه اقتصاد را ن یدو در طول زمان، سطوح تول يدارپا یدي،تول يها یتوارده بر ظرف يشوک ها

 باشند يبالقوه م یدتول يها یتبر ظرف یرو فاقد تأث يسمت تقاضا اثرات آنها موقت يالگوها ینهسازد. اما در زم

د ديگر عوامل حقیقي و اسمي مي توانند دلیلي بر ايجاد پديده ادوار تجاري در اقتصاد باشند. و يا از بع

متغیرهاي حقیقي شامل تغییرات در تولید، كشف و اختراع، تغییرات تكنولوژي، بروز سیل و زلزله و ... 

ملي هستند كه همچنین متغیرهاي اسمي همچون تغییرات حجم پول، نوسانات قیمتي و .... هر يك از عوا
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 اقتصاد مالی ه ـفصلنام 
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از مهمترين شوک ها و آسیب هاي وارد شده در سیستم بانكي مي توانند منجر به ايجاد ادوار تجاري شوند. 

مي توان به شوک هاي حقیقي و اسمي وارد شده از ناحیه تغییرات در تولید ناخالص داخلي و حجم پول 

آن میزان تسهیالت اعطايي بانك ها تاثیر اشاره نمود كه بر میزان سررده هاي جذب شده بانكي و به دنبال 

میزان اعطاي تسهیالت و رفتار وام دهي بانك ها طي ادوار تجاري تحت تاثیر عوامل گذار مي باشد. بنابراين 

و شوک هاي حقیقي )تغییرات در تولید  (M1)تغییرات در حجم پول  مختلف از جمله شوک هاي پولي

از آنجايي كه میزان سرمايه بانك مي تواند نقش حمايتي در مقابل گیرد. مي ناخالص داخلي حقیقي( قرار 

تري شاين شوک ها ايفا كند، مي توان به بررسي اين موضوع پرداخت كه بانك هايي كه مازاد سرمايه بی

ادوار با اينكه سرمايه مورد استفاده در برابر ريسك هاي احتمالي( چگونه و دارند )تفاوت سرمايه قانوني بانك 

با توجه به مطالب بیان . 5رفتار وام دهي آنها تغییرات چنداني نداشته استاند، ري را پشت سر گذاشته تجا

چگونه مي توانند در مواجهه با ي با سرمايه زياد بانك هاي ؛كهشده هدف اين تحقیق بررسي اين موضوع است 
تري  ، در موقعیت با ثباتل()حجم پو هاي پولي ناشي از شوكهاي تولید ناخالص داخلي و سیاست نوسانات

  .باشند

ساختار اين مقاله از پنج بخش تشكیل شده است. در بخش دوم مروري بر مطالعات پیشن صورت گرفته 

شود. بخش سوم مقاله اختصاص به مباني نظري و در بخش چهارم مدل تجربي مقاله برآورد مي  ارائه مي

 شود. رداخته ميشود. در بخش پنجم به بررسي نتايج و پیشنهادات پ

 

 مروري بر مطالعات پیشین -2

در زمینه مطالعات خارجي و داخلي صورت گرفته در زمینه تاثیر شوک هاي اقتصادي بر رفتار ارائه تسهیالت 

 بانكي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
( در تحقیق خود به اين  نتیجه رسیدند كه وام دهي بانك هاي داراي 2332) 2آلتانباس و همكاران

سرمايه كم در شرايط سیاست پولي انقباضي منجر به افزايش در نرخ بهره و سختي در وام دهي مي گردد اما 

( به 2334نمي توان اين نتايج را به جامعیت كشورهاي اروپايي تعمیم داد. لئوناردو گامباگورتا و همكاران )

بررسي وجود تفاوت هاي مقطعي در زمینه واكنش سیاست وام دهي بانكها به سیاست هاي پولي و شوک 

هاي تولید ناخالص داخلي با توجه به میزان تفاوت سرمايه بانك ها، پرداخته اند براي اين منظور از مجموع 

استفاده شده است. نتايج به  2335تا  5332داده هاي فصلي مربوط به بانك هاي ايتالیا در دوره سالهاي 

توانند به شكل بهتري از روند وام  دست آمده حكايت از آن دارند كه بانك هاي داراي سرمايه مناسب مي

( در تحقیق خود به 2331) 8دهي در برابر شوک هاي پولي محافظت نمايند. جوي چو آن چنگ و همكاران

هي و همچنین رفتار وام دهي بانك ها پرداخته اند. هدف بررسي تاثیرات نامتقارن سیاست هاي پولي بر بازد

با  2331-5333اين تحقیق بررسي وجود سیاست وام دهي از نظر ساز و كار انتقال پولي در دوره زماني 

استفاده از روش اتورگرسیو برداري غیر خطي بود. بر اساس نتايج بدست آمده نشان داده شد كه عدم تقارن 

ر مقابله با سیاست هاي پولي انقباضي و انبساطي عامل مهمي در توجیه واكنش سیاست هاي وام دهي د
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( در 2353) 4هاي متفاوت رفتار وام دهي به شوک هاي سیاست پولي مي باشد. هانا سابین همرل و همكاران

ي مطالعه خود به بررسي تاثیر محدوديت هاي مالي بر رفتار وام دهي بانك ها در حوزه يورو در دوره زمان

با استفاده از داده هاي پنلي پرداخته و معتقدند كه توسعه وام دهي بر محوريت مجموعه اي  2333 – 2333

گذارند. همچنین نتايج  از عوامل مي باشد كه به طور همزمان بر عرضه، تقاضا و وام دهي بانك ها تاثیر مي

وي متقاضیان، از محدوديت هاي طرف آنها نشان داد كه در زمان نظارت بر تاثیرات حاصل از رشد وام از س

عرضه تاثیرات منفي پذيرفته مي شود. اين يافته ها در مورد وام دهي براي خانوار ها و وام دهي براي بنگاه 

هاي غیر مالي نیز صادق است. عالوه بر آن، شواهد و قرائني مطرح شده است كه بر اساس آنها تاثیرات ناشي 

سوي طرف عرضه باالخص در رابطه با اختالالت، در دسترسي بانك ها به از محدوديت هاي اعمال شده از 

صندوق هاي مالي عمده و وضعیت نقدينگي شان از زمان بروز بحران مالي شدت يافته  است. سانگ لي و 

تا  2330( به بررسي تاثیرات دوره اي سرمايه بانك بر رشد وام دهي در طول دوره آگوست 2355) 1همكاران
مشاهده صورت گرفته به  83در صنعت بانكداري قزاقستان پرداخته اند. در مجموع تعداد  2353آگوست 

صورت ماهانه در بانكها از طريق يك چارچوب تحقیقاتي پانل يا تابلويي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته 

ري بر تغییرات در است. نتايج بیانگر اين است كه تغییرات در نسبت سرمايه به دارايي تاثیرات منفي معنادا

در قزاقستان آغاز  2330اعتباري كه در نیمه دوم سال  6ها داشته و در نتیجه تنگناي رشد وام دهي بانك

گرديد را دامن زد. افزايش انباشت سرمايه مازاد در بانك ها و همچنین الزامات قانوني سرمايه به سبب 

نقدينگي بوجود آمده و در نتیجه كاهش وام دهي  افزايش نگراني ها از ريسك وارد شده، تنگناي اعتباري و

در طول اين دوره موانعي را موجب گرديدند كه ديگر منابع صندوق هاي بانك از قبیل سررده گذاري و 

 .استقراض و همچنین تغییرات در حاشیه بهره هیچگونه نقش معنا داري در رشد وام دهي نداشته اند

سیاست پولي بر حجم سررده ها، تسهیالت اعطايي و نقدينگي ( با بررسي اثرات 5834تقوي و لطفي )

نشان دادند سیاست هاي پولي از كانال هاي مختلفي مانند نرخ  5804-5832نظام بانكي كشور طي دوره 

سود، نرخ ارز و كانال اعتباري، بر اقتصاد كشور تاثیر مي گذارند. در مورد نرخ سود، كاهش حجم پول منجر 

د شده و به دنبال آن سرمايه گذاري و تولید ملي كاهش مي يابد. اما كانال نرخ ارز، به به افزايش نرخ سو
دلیل كاهش حجم پول موجب افزايش نرخ سود و در نتیجه جذابیت سررده گذاري مي شود و بدين ترتیب 

ر اين تقاضاي پول داخلي در مقابل پول خارجي افزايش مي يابد و ارزش پول ملي نیز تقويت خواهد شد. د

مطالعه كاركرد كانال اعتباري و به عبارتي ديگر، تاثیر سیاست هاي پولي بر حجم سررده ها ، اعتبارات 

( به بررسي اثرات 5833اعطايي و نقدينگي بانك ها مورد بررسي قرار گرفته است. شريفي رناني و همكاران )

كانال اعتباري)كانال وام دهي  سیاست پولي بر تولید ناخالص داخلي و سطح عمومي قیمت ها از طريق

با استفاده از الگوي تصحیح خطاي با استفاده از داده هاي فصلي  5863 –5830در ايران طي دوره بانك( 

كه افزايش حجم پول، به دلیل افزايش بدهي  بودحاكي از اين اين تحقیق نتايج پرداختند. ( VECبرداري )

سطح تولید را افزايش مي دهد و حتي در بلندمدت اثر منفي بر  بانك ها به بانك مركزي، تنها در كوتاه مدت

آن دارد. ولي سطح عمومي قیمت ها را هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت افزايش مي دهد. بنابراين 
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استفاده از اين ابزار سیاستي براي متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمي باشد ولي مي توان از آن به منظور 

( به بررسي اثر دو متغییر 5833شیرين بخش ماسوله و جباري ) تورمي كمك گرفت. سیاست هاي ضد

نسبت سررده قانوني و همچنین دارايي هاي بانك ها بر قدرت پرداخت وام، اعتبارات بانك ها با استفاده از 

پرداخته اند.  5801 – 5830( براي دوره زماني GMMداده هاي پنلي و روش گشتاورهاي تعمیم يافته )

بدين منظور اطالعات مربوط به چندين بانك دولتي كشور را جمع آوري كرده و با استفاده از يك الگوي 

پوياي پنلي اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیالت اعطايي بانك ها مورد بررسي قرار داده اند. نتايج تحقیق 

قانوني در طي سال هاي اخیر اين متغیر نقش چنداني نشان مي دهد كه با وجود كاهش نسبت سررده هاي 

بر قدرت میزان ارائه تسهیالت اعطايي بانك ها نداشته است. در نتیجه مي توان چنین گفت كه ابزار مورد 

نظر از مجموعه ابزار هاي سیاست پولي يعني نسبت سررده قانوني كه در هر دو سیستم ربوي و غیر ربوي 

ي محسوب مي شود، ابزار كار آمدي نمي باشد. شاهچرا و میر هاشمي نائیني جزو ابزارهاي سیاست پول
( با تبیین تئوريك و طراحي يك مدل و با استفاده از روش برآورد گشتاورهاي تعمیم يافته به بررسي 5833)

پرداخته اند نتايج  5833-5833تاثیرات شوک سیاست پولي بر تسهیالت سیستم بانكي در دوره زماني 

آنها حاكي از آن بود كه متغیرهاي مبناي سرمايه و مبناي نقدينگي و اندازه، بر وام دهي شبكه بانكي  تحقیق

ايران اثر معنا داري دارند و از سوي ديگر اين اثرات با اعمال سیاست پولي انقباضي تشديد مي شود. در واقع 

بانكي ايران تايید شد. هرچند كه وجود مجراي سنتي وام دهي بانك و مجراي سرمايه اي بانك براي شبكه 

 میزان تاثیر آن اندک بوده است.

 

 مبانی نظري تحقیق -3

از آنجا كه ادوار تجاري به عنوان الگوهاي تكرار شونده اي از بحران اقتصادي و رشد اقتصادي تعريف مي 
تجاري بر اين عقیده  شوند، طول اين چرخه ها معموالً نامنظم است. تجزيه و تحلیل هاي اولیه پیرامون ادوار

استوار بود كه هر مرحله از اوج و حضیض اقتصاد اوج و حضیض ديگري در پي دارد. يك جهش اقتصادي 

)رونق(، بحران اقتصادي )ركود( بعدي و آن ركود، رونق بعدي را ايجاد مي كند و اقتصاد تا ابد در يك چرخه 

 .0متكي به خود گرفتار مي شود

فعالیت ناگزير به جذب سررده از عموم جامعه و اعطاي تسهیالت جهت كسب  بانك ها به منظور ادامه

درآمد و ادامه حیات مي باشند. يكي از ويژگي هاي الزم براي موفقیت در اين امر حفظ پايه سرمايه اي 

مطلوب و مناسب است. كمبود سرمايه در نهايت سبب مي گردد تا دشواري هاي عديده اي براي بانك در 

سازوكار اثرگذاري ط رقابت شكل گیرد. بنابراين ضرورت انجام اين تحقیق بررسي اين است كه آيا عرصه محی

پولي، سیستم تنظیم شده از تقابل متغیّرهاي اقتصادي است كه تغییرات پولي را به بخش حقیقي اقتصاد، 

ضه وام بانكي از طريق همچنین شناسايي راه هايي كه سیاست پولي، توانايي اثرگذاري بر عر ارتباط مي دهد.

تغییر در قابلیت دستیابي به سررده هاي بیمه شده را دارد مي تواند يك نكته مهم براي بررسي اين موضوع 

)تولید ناخالص داخلي( و اسمي  حقیقيتاثیر شوک هاي سعي بر آن دارد كه مجراي  تحقیقاين باشد. 
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به عنوان يكي از  اين شوكهااگر تأثیر مبناي  در واقعمورد بررسي قرار دهد. وام دهي بانك را بر  )حجم پول(

تغییر كند و مالي ويژگي هاي اثرگذار بر تسهیالت شبكه بانكي ايران در طول زمان با اعمال سیاست پولي 

مي توان پذيرفت كه وجود مجراي سنّتي وام دهي بانك براي ايران تأيید مي شود. از سوي ديگر اگر تأثیر 

سرمايه به عنوان يكي از ويژگي هاي اثرگذار بر تسهیالت شبكه  سرمايه مازاد بانكي تاثیر شوک هاي بر

بانكي ايران در طول زمان با اعمال سیاست پولي تغییر كند مي توان پذيرفت كه وجود مجراي سرمايه اي 

 .(5830)هدايتي،  بانك براي ايران تأيید مي شود

درصد از دارايي هاي موزون شده به ريسك هر بانك  3بانك مقدار  سرمايه هر براي محاسبه مازاد

ريسك هاي احتمالي( را از میزان سرمايه پايه )سرمايه نوع يك و  )سرمايه مورد نیاز هر بانك براي مواجه با

. الزم بذكر است سرمايه نوع دو( كم مي كنیم كه اين مقدار ممكن است در هر دوره مثبت يا منفي باشد

 برده مي شود: بكار رابطه زير سرمايه بانك، ات نامتقارن ناشي ازبراي آزمودن وجود اثر
 

    
    

   
 (∑

∑        ⁄ 

  
 

)  ⁄  

 

شاخص مازاد سرمايه نسبت به میانگین آن دارايي مي باشد. كل   معادل با مازاد سرمايه و  بطوريكه 

متغیري نزديك به صفر در تمام مشاهدات بدست آوريم نمونه مربوطه نرمال مي شود تا  در تمام بانك ها در
 :كه اين داراي دو مفهوم مي باشد

∑مجموع روابط تعامل ، اول اينكه   
 
∑و                    

 
معادله اصلي  در                

 به ترتیب به عنوان میانگین تأثیر   و   ضرايب  دوم اينكه است. برابر صفر (      ̅ )براي میانگین بانك 

است كه تورم و نرخ رشد تولید ناخالص  شناخته مي شوند. الزم به ذكر    میانگین تأثیر سیاست پولي و

  ، بكار برده مي شود.تسهیالتداخلي حقیقي، به منظور كنترل اثرات تقاضا براي 

 يسكدر برابر ر یازمورد ن يه)و سرما يونقان يهتفاوت سرمابنابراين براي محاسبه سرمايه اضافي بانك از 

كه بر اساس معادله زير  باشد يماستفاده ( يسكموزون شده بر حسب ر یهايدرصد دارائ 3) ياحتمال يها

 :3محاسبه مي شود

                                             
 

بیانگر كل                بوده،  tبیانگر سرمايه مازاد بانك در زمان     بطوريكه در معادله فوق 

 بیانگر دارائي هاي موزون شده بر حسب ريسك مي باشد.                      سرمايه قانوني بانك و 

بانكها با اتكاي به سرمايه خود در مقابل زيانهاي ناشي از عدم پرداخت وام هاي اعطا شده، شرايط 

نامساعد بازار و برخي تنگناهاي عملیاتي ايستادگي مي كنند. يك بانك با سرمايه كافي زمان بیشتري را 

د براي رسیدن به نسبتهاي براي بررسي مشكالت و مواجهه صحیح با آنها در اختیار دارد. تمامي بانكها باي

حداقل سرمايه، به ذخیره كافي سرمايه برردازند، هدف از ايجاد اين ذخیره، تضمین نگهداري يك ذخیره 
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سرمايه توسط بانك ها است تا بتوانند از آن براي جذب زيان در دوران بحران از اين محافظ برداشت كنند، 

ل نزديك شود، محدوديتهاي آنها در توزيع درآمدهايشان هاي سرمايه قانوني آنها به حداق اما هرچه نسبت

. ساختار بانكي از عوامل اساسي ايجاد سیكل هاي اقتصادي هستند. برخي از مواردي كه 3بیشتر خواهد بود

به عنوان مسبب و عامل عدم انعطاف پذيري بانكها در مواجه با شوک هاي پولي و تولید ناخالص داخلي مي 

 :53رتند ازتوان عنوان كرد عبا

 عدم وجود ظرفیتهاي كافي براي جذب شوكها به علت: (5

 میزان  اتكا به وام بیش از اندازه -

 سرمايه ناكافي و با كیفیت پايین -

 سرر حمايتي نقدي ناكافي -
 فرايند ضداهرمي سیكلي (2

 

شوكهاي پولي و شوک هاي حقیقي با توجه به تفاوت در میزان سرمايه بانك شرايطي را بوجود مي آورد 

سرمايه بانك به عنوان يك عامل تعیین  كه ممكن است رفتار وام دهي بانكها دستخوش تغییر قرار گیرد.

كننده مي تواند ريسك بانك را كاهش دهد لذا با استفاده از نسبت سرمايه به دارايي اين تغییر رفتار را بهتر 

ند مي توانند در مقابله با شوک هاي در واقع بانك هايي كه داراي سرمايه مازاد باش د.نموتوان كنترل  مي

 يهتفاوت سرمااقتصادي عكس العمل و واكنش بهتري از خود نشان دهند. الزم به ذكر است مازاد سرمايه 

درصد  3)  ياحتمال يها يسكدر برابر ر یازمورد ن يهنوع دو ( و سرما يهو سرما يكنوع  يه)سرما يقانون

ها با توجه به درجه ريسك پذيري خود،  بانك ريف مي گردد.تع(  يسكموزون شده بر حسب ر یهايدارائ

سرمايه به عنوان يكي از  موجب مي شودتركیب گوناگوني از دارايي ها را نگه داري مي كنند. اين مسئله 

سرمايه  از طرفي ديگرو در بانك هاي مختلف تفاوت داشته باشد. ده ويژگي هاي عرضه تسهیالت مطرح ش

به معني بدهي نهايي اندک يا هزينه  میزان باالي آن بوده و يك بانك نشان دهنده توانمندي مالي بانك

. از اين رو با توجه به ثابت بودن ساير شرايط، بانكي كه سرمايه بیشتري مي باشدتأمین مالي اندک سرمايه 
  .55دارد، با فرصت هاي وام دهي سودآور بیشتري مواجه مي شود

ر دوران مختلف اقتصادي بانك ها استانداردهاي وام دهي خود را به صورت سیستماتیك در سیكل د

تجاري تغییر مي دهند بدين معني كه اعطاي تسهیالت را در زمان ركود اقتصادي بدلیل احتمال عدم 

دهي  بازگشت آن محدود و بالعكس در حین رونق اقتصادي، آن را تسهیل نموده بطوريكه سیكل هاي وام

موجب بدتر شدن سیكل هاي تجاري مي گردند. تغییرات در استانداردهاي وام دهي كه در حین رشد 

كارند، زيرا وام گیرندگاني كه تمايل به عدم  اقتصادي كمتر رخ مي دهند، بذرهاي ركود اقتصادي آينده را مي

گزينش وارد مي شوند. در هر باز پرداخت بدهي دارند، با توجه به استانداردهاي تعیین شده در فرايند 

مي باشد، يعني در حین افول و ركود اقتصادي  اي دورهصورت، به طور كلي وام دهي بانك ها به صورت 

سیاست انقباضي و در حین رشد و رونق اقتصادي، سیاست انبساطي اتخاذ مي نمايند. تغییرات در میزان 
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یر در انگیزه آنها بوده و ركود اقتصادي موجب ريسك پذيري بانك ها در سیكل هاي تجاري، ناشي از تغی

شرايطي مي شود كه در آن، بانك ها انگیزه الزم براي پايین آوردن استانداردهاي وام دهي شان را دارند. 

ها يا وضعیت ضعیف و نامناسب پورتفوي وام  سهمیه بندي اعتبارممكن است ناشي از سرمايه ضعیف بانك

. شواهد تجربي نشان مي دهد كه به خاطر 52رايط ركود اقتصادي مي باشدباشد كه اين حالت مربوط به ش

تركیبي از استانداردهاي سرمايه مطابق با ريسك هاي جديد، نظارت قانوني شديدتر و تغییر در عملیات وام 

دهي بانكي و سهمیه بندي تسهیالت ، آن هم درست زماني كه بانك ها تالش نمودند تا ريسك پرتفوي 

ن را كاهش دهند نقش مهمي در محدودسازي اعطاي وام هاي بانكي به شركت هاي تجاري در سرمايه شا

در امريكا ايفا نموده است. پس بانك هاي خصوصي كه داراي  5335زمان ركود اقتصادي سه ماهه دوم سال 

ظ كرده و مازاد سرمايه مثبت مي باشند همواره روند وام دهي روبه رشد خود را براحتي در دوران ركود حف

در مقابل، بانك هاي تجاري دولتي كه در طي دوره مورد بررسي مازاد سرمايه منفي داشته اند میزان اعطاي 
تسهیالت خود را نسبت به ابتداي دوره از میزان رشد كاهنده برخوردار نموده اند. در مجموع مي توان عنوان 

اقتصادي اثر مثبتي بر وام دهي بانك ها داشته نمود میانگین تأثیر رشد اقتصادي و برآيند آن، چرخه هاي 

در واقع اگر بخشي از وام گیرندگان به بانك وابسته باشند، بدين معني كه آن وام گیرندگان نتوانند به است. 

اشكال جايگزين تأمین بودجه خارجي )غیراز منابع بانكي( دسترسي پیدا كنند و بانك ها نیز وام هاي بانكي 

ین ناقص ديگر دارايي ها در تراز نامه خود منظور كنند )يعني بانك ها نیز به وام ها وابسته را به عنوان جانش

)تولید ناخالص داخلي( و اسمي  حقیقيباشند و كامالً بي نیاز از وام ها نباشند(، ممكن است شوک هاي 

( چگونگي رفتار بانك ها  با 5331) 54كاشیپ و استین. 58بر وام دهي بانكي تاثیر گذار باشند )حجم پول(

نسبت هاي متفاوت در سرمايه در مقابله با شوک هاي سیاست پولي و شوک هاي بخش حقیقي آزمون 

 گرديده است. 

 

 الگوي تجربی تحقیق -4
در اين بخش از تحقیق الگوي تجربي مقاله ارائه شده است. در زمینه تاثیر سرمايه مازاد بانكي بر ارتباط 

انات اقتصادي و عملكرد اعطاي تسهیالت بانكي در مطالعات تجربي صورت گرفته از جمله مطالعه بین نوس

( معادله زير به عنوان رابطه تعاملي بین تولید، سیاست پولي و سرمايه مازاد 2334) 51گامباگورتا و میستريلي

 .بانك ها مطرح شده است
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بیانگر نرخ رشد تسهیالت اعطايي كوتاه مدت بانك به بخش غیر itΔlnLكه در معادله فوق  طوري هب

دولتي، 
t-jΔlnMP( بیانگر بخش سیاست پولي شامل نرخ رشد حجم پولM1 ،)

t-jΔlny بیانگر نرخ رشد

بیانگر itبیانگر میزان سرمايه اضافي بانك نسبت به كل سرمايه بانك و itXتولید ناخالص داخلي حقیقي، 

بیانگر نرخ تورم به عنوان متغیرهاي كنترلي مدل  itπموجودي نقدي بانك ها نسبت به كل سرمايه بانك و 

ابزار سیاست پولي، تغییرات در حجم پول مي باشد زيرا در اقتصاد ايران تنها در اين مطالعه مي باشد. 

ابزارهاي سیاست پولي نرخ رشد حجم پول بوده و ابزاري تحت عنوان نرخ بهره براي سیاست پولي در ايران 

م استفاده نمي شود. با الهام از مدل ذكر شده در مطالعات صورت گرفته، در اين تحقیق از متغیرهاي حج

( به همراه میزان سرمايه اضافي به منظور بررسي تاثیر شوک هاي GDP( و تولید ناخالص داخلي )M1پول )

حقیقي و پولي بر رفتار وام دهي بانك استفاده شده است. در اين تحقیق جزء 
j t-jβ ΔlnMP بیانگر تاثیر

ان وام دهي بانك مي باشد. اگر ضريب بدست تغییرات در اجزاء سیاست پولي از نرخ رشد حجم پول بر میز

دهد كه تغییرات در سیاست پولي منجر به كاهش در انگیزه وام دهي  آمده منفي معني دار باشد نشان مي

بانك مي شود. جزء 
j t-jδ Δlny بیانگر تاثیر بخش حقیقي بر میزان وام دهي بانك مي باشد، چنانچه ضريب

دهد كه شوک هاي بخش حقیقي منجر به افزايش در وام دهي  معني دار باشد نشان مي بدست آمده مثبت و

بانك خواهد شد.جزء 
j it-1 t-jγ X ΔlnMP بیانگر تاثیر سیاست پولي يا شوک هاي اسمي بر میزان تسهیالت

دار باشد نشان اعطايي بانك از طريق كانال مازاد سرمايه مي باشد. چناچه ضريب بدست آمده مثبت و معني 

كه بانك داراي سرمايه مازاد باشد در مواجه با شوک هاي اسمي تمايل بانك با اعطاء  مي دهد كه در صورتي
جزء  وام بیشتر خواهد بود.

j it-1 t-jτ X Δlny بیانگر تاثیر شوک هاي حقیقي بر میزان وام هاي اعطايي بانك

چنانچه ضريب بدست آمده منفي و معني دار باشد نشان مي دهد كه از طريق كانال مازاد سرمايه مي باشد. 

كه يك شوک حقیقي به اقتصاد وارد شود بانك هايي كه داراي سرمايه مازاد باشند از طريق  در صورتي

تاثیر بیانگر it-1λXجزء  واكنش به نوسانات اقتصادي منجر به كاهش در تمايل به وام دهي بانك مي شود.

سرمايه اضافي بانك بر میزان وام دهي بانك مي باشد. چناچه ضريب بدست آمده مثبت باشد نشان مي دهد 

كه با افزايش در مازاد سرمايه بانك، قدرت وام دهي بانك افزايش يافته و میزان وام هاي اعطايي بانك 

اثیر موجودي نقدي بانك و تاثیر آن بر میزان وام دهي بانك بیانگر ت itدر نهايت جزء  افزايش مي يابد.

دهد كه با افزايش در موجودي  مي باشد. به عبارتي، اگر ضريب اين متغیر منفي و معني دار باشد نشان مي

نقدي بانك منجر به اين شده كه بانك توانايي وام دهي كمتري داشته باشد زيرا بیشتر موجودي را براي 

 ك نگه داشته و تسهیالت كمتري مي دهد.اجتناب از ريس

 يهسرما ي،ناخالص داخل یدحجم پول، تول یرهايمتغ یرتاث یرهمدل چند متغ در اين مقاله با استفاده از 

بر میزان  ياضاف يهدر سرما يناخالص داخل یدو تول ياضاف يهحجم پول ضرب در سرما یربانك و متغ ياضاف

بدست آمده اختالف  يبكه ضرا يو در صورت شده يبررسوام هاي اعطايي بانك ها به بخش غیر دولتي 
اطالعات مورد نیاز در اين مقاله  خواهد بود. یقتحق يها یهفرض یدتائ یانگرباشند ب تهاز صفر داش يدار يمعن
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زيان و يادداشت هاي مرتبط( از  و ت سودبا مراجعه به صورتهاي مالي حسابرسي شده ساالنه )ترازنامه و صور

طريق سايت سازمان بورس و كدال و همچنین بانك اطالعات سري هاي زماني اقتصادي و نماگرهاي 

جمع آوري شده  5838تا  5831اقتصادي موجود در سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي دوره 

بوده و بانك هاي مورد بررسي در اين پژوهش 5838تا سال  5831قلمرو زماني پژوهش شامل سالاست. 

بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از قبیل رفاه، صادرات، ملت، تجارت، پارسیان، اقتصاد شامل 

 نوين، كارآفرين، پاسارگاد، سامان، سرمايه و سینا مي باشد،

هاي كاذب در تحقیق ابتدا مانايي سازي تحقیق براي جلوگیري از انجام رگرسیونقبل از مدلدر ادامه و 

( و ديكي فولر افزوده LLC) 56متغیرها مورد بررسي قرار گرفته كه براي اين منظور از آزمون لوين، لین و چو

(ADF )هاي زماني مورد  هاي صورت گرفته اين موضوع كه آيا سريايم. با استفاده از آزموناستفاده نموده

ه انباشتگي صفر( و يا واگرا )با مرتبه انباشتگي غیر صفر( دارند، بررسي شده )با مرتب 50استفاده فرايندي مانا
است. براي اين منظور آزمون ريشه واحد بر روي متغیرهاي لگاريتم تسهیالت اعطايي بانك، مازاد سرمايه، 

ه است. بايد خاطر نشان كرد ك شدهحجم پول، تولید ناخالص داخلي، موجودي نقدي بانكي و تورم بررسي 

عنوان كشش باشد كه در تحلیل ضرايب مدل بتوان از اين ضرايب بهدلیل استفاده از لگاريتم متغیرها اين مي

( 5استفاده كرد. آزمون ريشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است نتوايج جدول )

كه مقدار آماره  لگاريتم حجم پولو  لگاريتم تولید ناخالص داخلي هايباشد كه متغیرنشان دهنده اين مي

شد و بیانگر وجود نفرضیه صفر مبني بر وجود ريشه واحد رد  كمتر از مقدار بحراني مي باشد آنها آزمون

اما ساير  شوند.گیري مانا ميباشد و اين متغیرها نامانا بوده و با يك بار تفاضلريشه واحد در اين متغیرها مي

 مي باشند. متغیرهاي تحقیق در سطح مانا

 

 ADFو  LLCهاي ريشه واحد آزمون -1جدول 

 Levin, Lin and Chuآزمون 
 متغیر

Prob آماره آزمون 

 لگاريتم تسهیالت عطايي بانك ها -0023 30333

 لگاريتم مازاد سرمايه -53030 30333

 لگاريتم موجودي نقدي -52068 30333

 ADFآزمون 
 متغیر

 آماره آزمون %59اطمینان سطح  مقدار بحرانی در

 لگاريتم تولید ناخالص داخلي -5002 -8015

 لگاريتم حجم پول -2023 -8015

 شاخص تورم -1036 -8041

 منبع: نتايج حاصل از تخمین
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 اقتصاد مالی ه ـفصلنام 
 1331 زمستان/  33شماره  

از آنجايي كه تعداد مشاهدات مربوطه براي هر بانك كمتر از ده سال مي باشد آزمون هم انباشتگي بین 

نبوده همچنین به دلیل اينكه در مدل هاي مروبط به روش گشتاورهاي توزيعي از رشد متغیرها امكان پذير 

 متغیرها استفاده مي شود پويايي رابطه بلندمدت بین متغیرها لحاظ مي شود.

براي تخمین مدل اصلي تحقیق مبني بر اثر گذاري شوک هاي حقیقي و اسومي بور تسوهیالت اعطوايي     

همانطور كه در روش شناسي تحقیق اشاره شود از روش گشوتاورهاي تعمویم    بانك ها با لحاظ سرمايه مازاد 

( استفاده شد. نتايج حاصل از تخمین بعد از انجام آزمون هواي مختلوف و اطمینوان از صوحت     GMMيافته )

 نتايج در جدول زير نشان داده شده است.
 

بر  )تولید ناخالص داخلی( و اسمی )حجم پول( بررسی تاثیر شوک هاي حقیقی  -2 ولجد

 تسهیالت اعطايی بانک ها با لحاظ سرمايه مازاد
 رشد تسهیالت اعطاييمتغیر وابسته: 

 (GMMروش: گشتاورهاي تعمیم يافته )

 55تعداد مقاطع: ، 3تعداد دوره ها: ، 5831 - 5838نمونه: 

Prob t-متغیرها ضريب انحراف معیار آماره 

 وقفه تسهیالت اعطايي 3050 3026 3060 3013
 رشد حجم پول 5080 3035 5013 3030**
 ناخالص داخلي رشد تولید 3034 30338 5068 3053**

 به كل دارائي مازاد سرمايهنسبت  -30335 30333 -3018 3013

 تورم -30355 30332 1015 3033

 به كل دارائي موجودي نقدي -0051 6055 -5050 3024

 شوک هاي اسمي با مازاد سرمايه 3042 3025 5038 *3031

 شوک هاي حقیقي با مازاد سرمايه -3053 3031 -5033 **3036

 باشد.درصد مي 53داري در سطح خطاي ** بیانگر معني باشد.درصد مي 1داري در سطح خطاي * بیانگر معني

 منبع: نتايج حاصل از تخمین

 

رشد  شامل، رشد حجم پول، متغیرهاي تحقیق ضريب مي شود كهمطابق با نتايج جدول فوق مشاهده 

در سطح  يهبا مازاد سرما یقيحق يها يه و شوکبا مازاد سرما ياسم يشوک هاناخالص داخلي،  تولید

. ضريب متغیرهاي مربوط به مي باشداختالف معني داري از صفر بیانگر  درصد معني دار بوده و  53خطاي 

در رژيم هاي دهد  مي باشد كه نشان مي 3042ازاد سرمايه مثبت و معادل شوک هاي اسمي با لحاظ م

انقباضي پولي، مازاد سرمايه اثر منفي بر تسهیالت بانكي دارد و قدرت تسهیالت دهي بانك را محدود مي 

ضريب متغیر شوک هاي حقیقي با همچنین . سازد. اما در رژيم هاي پولي انبساطي اين تحديد كمتر است

در دوران ركود اقتصادي، مازاد دهد  مي باشد كه نشان مي -3053مازاد سرمايه منفي و معادل با لحاظ 
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سرمايه اثر منفي بر تسهیالت بانكي دارد و قدرت تسهیالت دهي بانك را محدود مي سازد. اما در دوران 

كه بیانگر  بوده 3034تولید ناخالص داخلي  رشد ضريب متغیر همچنین رونق اقتصادي اين تحديد كمتر است

 30355نرخ تورم تاثیر منفي و معني داري معادل با . مي باشدتائید تاثیر مثبت تولید بر تسهیالت اعطايي 

درصدي بر رشد تسهیالت بانكي داشته است. همچنین به دلیل اينكه ضريب متغیر حجم پول بزرگتر از يك 

و مقدارآماره احتمال)  J آمارهیالت بانكي مي باشد. مي باشد بیانگر اثرگذاري شديد اين متغیر بر ارائه تسه

Probكه آماره آزمون  طوري ( آن بیانگر عدم خودهمبستگي بین متغیرهاي ابزاري و پسماندهاي مدل است. به

بیانگر عدم خودهمبستگي در مدل و همچنین آماره  3031باالتر از  Probهم بستگي آرالنو و باند با مقدار 

 نده توزيع نرمال پسماندهاي مدل مي باشد.جارگ برا نشان ده

 

 نتیجه گیري و پیشنهادات -9
 يترعا شود، يم آنها يبرا يبه سودآور توسط بانك ها كه منجر یالتتسه ياعطا یتباتوجه به اهم

 تواند يكرده است م یینتع نسبت به آنچه كه قانونگذار يهسرما مازاد ينگهدار يحت و يهسرما يالزامات قانون

 یتهمچنان به فعال پشت سرگذاشته و را ياقتصاد يبحران ها سازد كه تنگناها و ينا را قادر بهبانك ها 

یر تأث یلبه تحل یقتحق ينادر  يهسرما مازاد یرامونمطالعه پ یتاهم یلبه دل ينبنابرا ادامه دهند. خود

 .  ه شدپرداخت يتجار يبانك ها يوام ده یاستس بر ياضاف سرمايه

بانكها نسبت به  ارائه تسهیالتبانكها بر واكنش رفتار  ياضاف يهسرما یرتاثمنظور بررسي  حاضر بهتحقیق 

 یالتوابسته تسه یرمتغي كشور بود. براي اين منظور در اين تحقیق از و نرخ رشد اقتصاد يپول یاستهايس

ناخالص  یدرشد تول حجم پول، نرخ ،مستقل یرهايو متغ يدولت یركوتاه مدت بانكها در بخش غ يياعطا

مورد  يهبانك ها فراتر از سرما ياضاف يهسرما یزان، م(اقتصاد یقيبه عنوان شاخص بخش حق) یقيحق يداخل
در  ینهمچن استفاده شد.بانك و تورم  ينقد يكنترل شامل موجو یرو متغ يسك بانكيپوشش ر يبرا یازن

 ،بانك يبر وام ده یقيو حق يپول يشوک ها اثربانك بر  ياضاف يهسرما یرتاث يبررس يمدل مورد نظر برا

در  ید ناخالص داخليدر تول ییراتمازاد بانك و تغ يهدر حجم پول در سرما ییراتشامل تغ یبيترك یرمتغ

 است. و مورد بررسي قرار گرفتهدر مدل لحاظ  انكد باماز يهسرما

ي حقیقي )تغییرات در توان چنین بیان كرد كه شوک هامطابق با نتايج بدست آمده در تحقیق مي

تولید ناخالص داخلي( و اسمي )تغییرات در حجم پول( با لحاظ سرمايه مازاد در بانك داراي تاثیر مثبتي بر 

رشد تسهیالت اعطايي بانك ها مي باشند. همچنین رشد حجم پول و تولید داراي اثر مثبت و معني داري بر 

 رشد تسهیالت اعطايي بانك بوده است. 

 آمده از تحقیق مي توان پیشنهادات زير را ارائه كرد:به دست  ه نتايجبا توجه ب

  ،باتوجه به اين كه متغیر مازاد سرمايه در بانك ها اثر معني داري بر تسهیالت اعطايي بانكي دارد

بنابراين بانك هايي كه هدفشان ادامه روند اعطاي تسهیالت و يا افزايش آن است بايد اين ويژگي 

. بطور مثال خاص را در خود تقويت كرده و به دنبال راهكارهايي براي افزايش سرمايه اضافي باشند
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افزايش كیفیت پورتفوي دارايي ها يا همان كاهش ريسك پورتفوي دارايي بانك ها، كه در نتیجه آن 

 دارايي هاي موزون شده به ريسك كاهش و نسبت كفايت سرمايه افزايش خواهد يافت.

  مي )تولید ناخالص داخلي( و اس حقیقيبا توجه به اينكه مازاد سرمايه منجر به تاثیر شوک هاي

بر تسهیالت اعطايي بانك ها مي شود پیشنهاد مي گردد بانك ها در نگهداري سرمايه  )حجم پول(

مازاد دقت و برنامه ريزي بیشتري داشته باشند تا هم سود خود را در جريان وام دهي افزايش دهند 

 و هم به عنوان ضربه گیرهاي اقتصادي در مقابل شوک هاي وارده به اقتصاد عمل كنند.

 يطشاخص شرا از يپول یاستبه عنوان شاخص س تغییرات در حجم پول  يبه جا شود شنهاد ميیپ 

 استفاده شود. )يعني استفاده از ابزارهاي متفاوت در بازار پول متناسب با شرايط اقتصادي(  يپول
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 منابعفهرست 
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