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 چکیده
انتقال سييیاسييل  وز  اي  ریی ر ییر در رتييهیک  بانن بن ينوان یک  اي مجاری ک یدی    

شيود  قدر  ای  مجرای انتقال سيیاسل  وز  بن   های  وز  شيناتتن م  اثرگذاری سيیاسيل  
شرایط اقتصادی وابتتگ  باالی  دارد  یک  اي مت یرهای رأثیرگذار بر انتقال سیاسل  وز  اي 

وام، میزان ارکا بن مکانیتي  بايار در ننتل بانکداری اسل کن اي نن بن ينوان   مجرای ايطای
شيود  هد  ای  مقازن بررسي  ای  ضرهین اسل کن نیا مجرای   کردن بانکداری یاد م باياری 

ايطای وام بانک  ناشي  اي سيیاسل  وز  ايلال شده روسط مقاما   وز ، ر ل رأثیر باياری   
گیرد یا نن؟ برای  اسخگوی  بن ای  سؤال اي دو شاتص برای ار م کردن در سیتت  بانک  قر

های های باننباياری کردن بانکداری اسيتااده شيده اسيل  شياتص نختيل نتيدل س رده      
های ايطای  بن های نلونن و شياتص دوم نتدل وام های رلام باننغیردوزت  بن کل سي رده 

های نلونن اسل  ه  چنی  لام  باننهای ايطای  روسط رهای غیردوزت  بن کل وامشيرکل 
برای بررسي  اثر اضزای  باياری کردن بانکداری بر میزان انتقال سييیاسييل  وز  رانيي  ر   

اسل  ای  ازگو با استااده اي  شياتص باياری کردن و شاتص شرایط  وز  در نرر گرضتن شده 
های ازگو اي داده اسل  برای برنورد ای ( برنورد شده GMMروش گشيتاورهای رتلی  یاضتن   

استااده شده اسل  نتایج نشان  0830را  0831بانن شيدکن بانک  ایران اي سال   62رراينامن 
با اضزای  درجن باياری کردن شيييدکن بانک  میزان ايطای رتيييهیک  دادند کن  دی انترار 

 یشدکن بانک  نیز اضزای  تواهد یاضل  ه  چنی  میزان انتقال سیاسل  وز  اي  ریی مجرا
 شود    ايطای وام بانک  با اضزای  باياری کردن ر تیف م 

مجرای ايطای وام بانک ، شيياتص شييرایط  وز ، سيياتتار بايار، باياری  :های کلیدیواژه
 کردن بانکداری 
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 مقدمه -1

گر های دیهای بانک  اسيييل يیرا راهها، وامرری  مندع تارج  رأمی  ماز  شيييرکلمه 

ای مانند ایران بن رأمی  وجوه، مانند بايار سيرماین و سيهام در کشيورهای در رال روستن   

 رواندم  هابانن ايطای  رتيييهیک  مقدار در ر ییر اند  بنابرای توب   روسيييتن نیاضتن

 نداشييت اقتصيياد رقیق  بخ  ک    ور بن و روزید و گذاریسييرماین در مهل  ر ییرا 

 را نن روانم  شود،م  متاثر دوزل  وز  هایسیاسل اي رتيهیک   ای  کن ننجا اي  باشيد 

و  برنانکن  نلود مترض  رقیق  اقتصيياد بن  وز  سييیاسييل  انتقال مجرای ین ينوان بن

ده  بانن را کاه  در سييطک کل ايتدارا  ايطای  روسييط  ( مجرای وام0333 0بکیندر

کنند  يوامل مخت ا  وجود ها در واکن  بن ین انقداض سييیاسييل  وز  رتریف م بانن

ده  بانک  در سيايوکار انتقال سيیاسل  وز  در هر کشوری را   دارند کن نق  ک یدی وام

 دهند   روهیک م 

شييود کن انترار ها م ر ییر در درجن باياری کردن بانکداری منجر بن ر ییر در رضتار بانن

  ها مؤثر باشد  ایده  باننمرود ای  ر ییر رضتار بر انتقال سيیاسل  وز  اي مجرای وا م 

ده  متأزن در مطازتا  رجرب  مربوط بن سايوکارهای انتقال سیاسل  وز  اي مجرای وام

هيا درنرر گرضتين نشيييده اسيييل  بيایيد روجن نلود کن باياری کردن بانکداری اي     بيانين  

سيايی بانکداری متااو  اسل  باياری کردن بانکداری بن جای رلرکز بر ر ییر  تصيوني   

زکیل بانن بر مدات ن کلتر دوزل در رخصيييیص وجوه ايتداری بخ  بانکداری رلرکز ما

های دوزت ، تصون  و نیلن دارد  بن ينوان نلونن با اضزای  باياری شدن بانکداری، بانن

های دوزت  نیتيييتند  در مقایتييين با تصيييونييي  م زم بن رخصيييیص وام بن شيييرکل 

رر اسل و با اضزای  نن، ماهوم  ک   سيايی بانکداری، باياری کردن بانکداری تصيوني   

ها ها روسييط باننها و مداتک  دوزل در رخصييیص وامسييايوکار بايار جایگزی  تواسييتن

 شود   م 

های اتیر بن سيييازیيان متلادی، بانکداری در ایران ر ل کنترل دوزل بودا اما در سيييال 

های بانن شييدکن بانک  کشييور با اضزای  رقابل بانک  و سييه  0832تصييوا اي سييال 

تصيوني  اي شيدکن بانک  مواجن شده اسل  ای  مقازن با روجن بن ای  ر ییرا  در شدکن    

 یزانم بانک  کشييور بن بررسيي  نق  باياری کردن در ايطای وام شييدکن بانک  کشييور بر

 ردايد  در واقع ای  مقازن بن دندال  اسخگوی  م  ده وام مجرای اي  وز  سیاسل انتقال

 : بن دو سوال اسل
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  نیا اضزای  درجن باياری کردن شييدکن بانک  میزان ايطای رتييهیک  شييدکن بانک  را  0

 دهد؟ر ل رأثیر قرار م 

باياری کردن شيدکن بانک  انتقال سیاسل  وز  اي  ریی مجرای ايطای وام بانک     نیا 6 

   دهد؟را ر ل رأثیر قرار م 

بخ  دوم مدان  نرری سايوکار در  ابتدا کن اسيل  شيکل  ای  بن مطازتن ای  سيايمانده  

انتقال سیاسل  وز  اي مجرای ايطای وام و هلچنی  مدان  نرری باياری کردن بانکداری 

ارائن شييده و سيي   در بخ  سييوم بن ارائن مطازتا  دات   و تارج  مرردط  رداتتن   

ها و روش رخلی  اتتصاا دارد و در بخ   نج  شيود  بخ  چهارم بن مترض  داده م 

 گیری اتتصاا دارد رخلی  مدل ارائن تواهد شد  بخ   ایان  مقازن نیز بن نتیجننتایج 

 مبانی نظری تحقیق -2

 دهی سازوکار انتقال سیاست پولیمجرای وام -2-1

ها قادرند مشييکک  مربوط بن ا کيا  نامتقارن در بايارهای ماز  را رضع اي ننجا کن بانن

نق  تان  روانند ها م نررین اسيل کن بانن  ده  بانن مدتن  بر ای کنند، مجرای وام

ده  بانن دو شيرط اليم اسييل   در سيیتيت  ماز  ایاا کنند  بن منرور ر قی مجرای وام  

های بانک  وابتيتن باشند  دوم، ای  کن بانن  ها باید بن واماول، ای  کن رتدادی اي شيرکل 

باشييد  در واقع منرور ای   بندی يرهيين وام بانک مرکزی باید قادر بن انتقال برنامن يمان

 ها باشد اسل کن بانن مرکزی باید قادر بن ر ییر يرهن وام بانن
های کوچن برای رأمی  وجوه در اررداط با اوزی  شيرط، مشيهود اسيل کن اغ ر شرکل   

های کوچن بن  ور ک   قادر مورد نیاي بن بانن وابتيتن هتيتند  بن ای  ي ل کن شرکل  

ازخصييوا برای کشييورهای  دارای اق بهادار نیتييتند  ای  اثر ي  بن دسييتیاب  بن بايار اور

 در هابانن ای ، بر اهلیل اسيل کن دارای بايار سيرماین کلتر روستن یاضتن هتتند  يکوه  

 دارای گذارانسييرماین دیگر بن نتييدل تود مشييتریان ا کيا  بن( نرار  و  دسييتیاب 

 هزینن هابانن اي گرضت  وام برای بنا  دارند نتييد  مزیل و هتييتند کلتری هایهزینن

در اررداط با شيرط دوم، ین سيیاسل     داشيل  تواهد کوچن هایشيرکل  برای کلتری

دهد  با روجن بن ها را کاه  م  وز  انقداهيي ، نقدینگ  در جامتن و سييطک کل سيي رده

ها هتيييتند،  برای رری  منابع رأمی  ماز  برای باننها یک  اي ک  ترجای  کن سييي رده

ها( تواهد بود ها(  رهزینن و رت  غیرملک   برای رتدادی دیگر اي باننتدادی اي باننر

ها ها را با دیگر منابع رأمی  وجن جدران کنند  بنابرای  رتدادی اي باننکن کلدود سيي رده
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ده  تود را بن قادر نخواهند بود وجوه قابل ايطای وام مورد نیاي برای راظ سيييطک وام

کنند  کن در ای  رازل کاه  يرهن وام اي ای  رو وام کلتری يرهن م دسيل بیاورند و  

ای  هرری دارند  مانند نقدینگ  کلتر( نتييدل بن باننهای  کن رراينامن هييتیفدر بانن

 (  6117، 0رر تواهد بود  گنزازز و گروسرری دارند، بی کن رراينامن قوی

ها نیز جایگزی  کامل تن باشند و بانندر واقع اگر بخشي  اي وام گیرندگان بن بانن وابتي  

های بانک  نداشتن باشند، سیاسل  وز  اي  ریی مجرای دیگری در رراينامن تود برای وام

 ( 0333، 6کاک  جان شودده  بانک  مؤثر واقع م وام

های ده  بانن ای  اسييل کن سييیاسييل  وز  بر مخارج شييرکل یک  اي نتایج مجرای وام

رر بیشتر های کوچنهای بزرگ اثر تواهد داشل، يیرا شرکلرکلرر بیشيتر اي ش کوچن

روانند بن  ور متتقی  و های بزرگ م اندا در راز  کن شيرکل های بانک  وابتيتن بن وام

ها بن بايارهای ايتداری اي  ریی بايارهای اوراق قرهن و سهام دسترس  بدون نیاي بن بانن

رسيييد کن مجرای ايتدارا  ابرای  بن نرر م (  بن0332، 8 ضردرین میشيييکی   یدا کنند

  ای  ایی  اسلهای کوچن و دارای قدر  رراينامنسیاسل  وز  وابتتن بن رتداد شرکل

  دهی سیاست پولی  بازاری کردن و مجرای وام -2-2

گیرد اقتصاد بايار اقتصيادی کن در نن رخصيیص منابع اي  ریی سيايوکار بايار نور  م    

چنی  با در نرر گرضت  سييایر سييايوکارهای رتدیل  ای  رتریف و ه  شييود  بانامیده م 

اي قدیل اقتصاد بايار،  شوندم  رقتی  دستن چندبن های اقتصادی سیتت کننده اقتصياد،  

    اوزینریزی شده مرکزی و اقتصاد اقتصاد برنامن

 ند،ک مایاا  در اقتصاد در رخصيیص منابع  بايار نق  مهل  سيايوکار  در نن ضرنیندی کن

ق  ن اسل و وابتتن بايار سايوکاراقتصياد بن  در ای  ضرایند  شيود  باياری کردن نامیده م 

 ری کردندو نوع باياگذشييتن اي یابد  سييايوکار بايار در اقتصيياد بن  ور مداوم اضزای  م 

 سلااقتصاد اوزین بن اقتصاد بايار  رددیل ،داشتن اسل  نوع اول دوجوبرای جوامع بشيری  

، تود کاای  در روزید بن ردریج کاه  یاضتن و مدادزن اي  ریی بايار  یوسيييتن ننکين در  

 سلبن اقتصاد بايار ا تلرکزریزی شيده م نوع دوم رددیل اي اقتصياد برنامن  یابد اضزای  م 

  یابدکاه  م   یوستنهای اقتصادی در ضتازیل دوزل کن در نن، مدات ن متتقی 

 شناتل زذااسيل   در اقتصياد  بايار اضزای  نق  سيايوکار د ضرنین ی کردنبايار اي ننجا کن

                                                 
1 Jose Gomez-Gonzalez & Fernando Grosz 
2 Jan kakes 
3 Fredrich Mishkin 
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ای بن متن اقتصادی ای  سايوکار ماید تواهد بود  ی کردنبايار برای مطازتنبايار  سايوکار

دسييل »یا  0کارل مارک « اريش رئوری»متادل  رخصييیص منابع در اقتصيياد اسييل و  

يرهن و رقاها، رقابل،  رسايوکا: اسل سايوکار نج و شامل  اسيل   6ندام اسيلیل « نامرئ 

 ( 6111، 8 چ  و هلکاران قیلل، ریتن و بهره

تادل بن ر سيايوکار يمانیکن يرهن و رقاها برابر نیتتند ای   :يرهين و رقاهيا   سيايوکار  -0

رخ  يدم رتادل بن ندر  ارااق اضتاده و در بیشتر مواقع  زیک  رتادل کنداقتصاد کلن م 

ید با برد ودر يدم رتادل بن سر م  اقتصادی اسل کن غازداً ،اقتصياد بايار  بنابرای  دهد م 

برقراری رتادل در اقتصيياد بايار بدون دتازل دوزل و اي  ریی يوامل  رتدیل شييود  ازدتن

  گیرد   اقتصادی نور  م 

وری يامل رتیی  کننده رقابل در اقتصاد اسل  در ای  سيايوکار بهره  :رقابل سيايوکار  -6

مان کدام سيياي کندو رتیی  م « انتخا   دیت »وری ین ضرایند هبن ای  نييور  کن بهر

های بن ضتازیل تود ادامن دهد و کدام سيايمان رذ  شود  بر اساس ای  سايوکار سايمان 

ور ورشييکتييتن شييده و رذ    های غیر بهرهمانند در رازیکن سييايمانوررر باق  م بهره

 ور و کارنمد اسل تصادی بهرهاقتصاد بايار بن  ور ک   اق بنابرای گردند  م 

يی  رال بن در و ثیر يرهين و رقاها قرار دارد  أر ل ر ای  سيايوکار  :قیلل سيايوکار  -8

 قیللو  هاکاال قیلل شامل قیللدر ای  سايوکار کند  م  کلنيرهين و رقاها   رتادل 

  باشدم های دستلزد، اجاره امکک و غیره های بهره، نرخاي قدیل نرخ  يوام 

ها مربوط اسل  بر اساس ای  ای  سيايوکار بن مدیریل سود و يیان  :ریتين  سيايوکار  -1

رو اي ای   را بن يهده داشتن باشند تود يل کرد متئوزیل یديوامل اقتصيادی با سيايوکار،  

 بخشند م يل کرد تود را بهدود های سودنور با جتتجوی ضتازیل

بن شلار نیز بايار  اسل کن شازوده ايوکاریسرری  رری  و اسياسي   مه سيايوکار بهره:   -2

 ای بن دندال مناضع تود هتتند و کارگزاران اقتصادی  کندضرض م  ای  سايوکاررود  م 

مناضع شيخص  تود را دندال   یا سيايمان  ضرد شيناسيد کن هر  موهيوع را بن رسيلیل م   

 ان، مناضعکند  بر اسياس ای  سيايوکار، رتقیر مناضع شيخص  روسط هر ضرد یا سايم   م 

ریزی شيده متلرکز رتقیر مناضع شخص   کند  در ین اقتصياد برنامن جلت  را رأمی  م 

ها را وادار دوزل سايمانشود  در ین چنی  اقتصادی روسط کارگزاران اقتصادی انکار م 

                                                 
Karl Marx 1  
Adam Smith 2  

3 Chen et al 
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های کتيير سييود و در ای  میان انگیزهکند م  جلت بن روزید متييتقی  برای رقاهييای 

روانند بن مناضع تود دسل یابند بنابرای  برای ها نل نهایل سايمان در شوند،ضراموش م 

ای نخواهند داشييل، در نتیجن رکود اقتصييادی رخ  دسييتیاب  بن مناضع جلت  نیز انگیزه

 دهد   م 

 کند  را يمانیکن ناع شخص  بن رسلیلرتقیر مناضع شيخص  در اقتصاد انگیزه ایجاد م  

قدر  و کارنی  تواهند داشل   روان،، انگیزهاقتصادی يوامل شناتتن شود و ارهاء گردد 

بن  ور مثال، مناضع شيخصي  ین سيايمان کتير سيود اسل و انگیزه کارنضرینان برای      

  با ایرر برای جامتن  رشيکیل ین سيايمان کتير سيود اسيل نن روزید م صوال  بی      

کن ردايند یا اینباید یا بن روزید کاال برای جامتن ب  سيييود کتيييرکارنضرینان برای وجود، 

یل و کیا روزید کنند یبیشيييترکاالی بن يکوه، هرچن برای جامتن تدمت  ارائن نلایند  

 سايوکاریروان مشاهده کرد اقتصاد بايار کنند  م باشيد سيود بیشيتری کتر م     باالرر

کنند نیايهای جامتن بن  ور هلزمان ها مناضع تود را دندال م قت  سييايمانواسييل کن 

 هلاهنگنیايهای يین  و اهدا  ذهن  را  ای  سايوکار شيود  بن  ور تکنن، م  هبرنورد

های اقتصييادی اضزای  نق  ای  سييايوکار اندک اندک در ضتازیلسييايد  بطور ک  ، م 

 چ  و هلکاران،  یابدرا رد يیادی اضزای  م یابد بدی  متن  کن درجن باياری کردن م 

6111 )  

ریزی شيده متلرکز بن سايوکار بايار، ر ییرا  چشلگیری در  امنبرن سيايوکار در انتقال اي 

های بايار بن وقوع تواهد رضتارهای دوزل و موسييتييا  روزیدی دوزت  و نیز سييایر جندن 

(  6111شود  چ  و هلکاران،  یوسيل  باياری کردن در قازر هلی  ر ییرا  مجت  م  

 :اي يداررند کردن باياری هاینشانن اي برت 

ها، کشيياوريان و   اسييتقکل و تودمختاری يوامل اقتصييادی متشييکل اي بنگاه اضزای-0

های شیوه رضتار، سدن ها  اي قدیل انتخا های ننکنندگان و نیز روسيتن انتخا  مصير  

 يندگ ، روند سودجوی ( 

و  لهای ترد و انتقال، ر ییر شييکها اي برت  ریطنگیری دوزلرلرکزيدای  رصييلی -6

 گیری    راکندگ  رصلی 

 رتدد ساتتارهای مازکیل و دور شدن اي مازکیل دوزت    -8
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شييود  بن قیلل کاالهای مصييرض  و مواد روزیدی اي  ریی يرهيين و رقاهييا رتیی  م  -1

ها را براسياس شيرایط يرهين و رقاها و نیز هزینن رتیی     نن نيدار  دیگر، روزیدکنندگا

 های مقاما  دوزت    کنند نن برنامنم 

وامل نیروی کار، سيرماین، وجوه، ضناوری، امکک و اري بواسطن شرایط يرهن و  قیلل ي-2

 شوند   رقاها رتیی  م 

 دیگر هاینشيييانن قانون  کردن، نر  و ررریر و ايتدار رضتارهای يوامل اقتصيييادی اي-2

اسييل  ب وا اقتصيياد بايار، اتتکل یا بن  ور کامل نيادی مط ی اقتصييادی    کردن باياری

شود  مثکً اتکقیا  بايرگان (  اي واسطن قانون، مقررا  و هنجارها رنری  م نیتل و بن 

ی های مهل  اي باياراینرو قانون  کردن ورشيکتيتگ  و نتيدل رکلیل قرارداد نیز نشانن   

 ( 6111، 0روند  موزینک  و موریندهکردن بن شلار م 

« باياری کردن»نن هيای شيييرایط جيدید اي منرر راهدردی با  یک  اي ضراگیررری  ویژگ 

((  باياری کردن b0333و  a0333، 0337و هلکاران   8( و گاردنر0337  6اسيل  ایت  

دهنده ها دارد  اي منرر مدیریل ماز  باياری کردن نشييانابتاد راهدردی يیادی برای بانن

های وری سييیتييت  اسييل  بهره 1های يل کرد اريش سييهامرأکید بتييیار قوی بر نيمون

شود  کن ای  اريیاب  اي  ریی اريش سهام ارو ا مررداً روسيط بايار اريیاب  م  بانکداری در 

های ماز  ب کن برای رلام گیرد  ای  اريیياب  نين رنها برای شيييرکل  بيانين نيييور  م   

های ماز  برای مشتریان یکتان  ها و شيرکل گیرد  باننهای بانکداری نيور  م  بخ 

وری متیار رداق   برای اريیاب  رلام رقیدان هرههای بکننيد  بنيابرای  نيمون  رقيابيل م   

سيايی اريش سهام نیايمند انتقال اي رأکید مدیریل بانن بر متیارهای  باشيد  بیشيینن  م 

های يل کرد اريش های باياری  اقتصادی( یا نيمونيل کرد رتيابداری و سنت  بن نلونن 

رأکید مدیریل بانن بر  روان گالها م باشيييد  کن بر ای  اسييياس برای باننسيييهام م 

جایگزین  میان ریتيين و بايده، رلایل اي سييرماین اقتصييادی  یا رخصييیص سييرماین( بن 

باشيييد  اي های جدید اريیاب  يل کرد بانک  م هيای بانکداری و روش مواهيييع و دارای 

رر و نيادسييايی شييدند، اريیاب  يل کرد اريش سييهام  کن بايارهای بانکداری رقابت يمان 

سيييايی بايده روزیدی بانن شيييرط اليم برای رر ه  شيييده اسيييل  بیشيييینن رت  مه

سيايی اريش سهام اسل  باياری کردن اي منرر راهدردی بانن ابتاد مه  دیگری  بیشيینن 

                                                 
1 Mullineux & Murinde 
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3 Gardener 
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شييود  اي دید مشييتری باياری کردن بن جز اريیاب  يل کرد اريش سييهام را نیز شييامل م 

  بر ای  اسيياس و اي منرر راهدردی، بیانگر اهلیل بن رقاهييا در راهدردهای بانن اسييل 

های مرردط بن نن مانند تدما  مشتری و راظ مشتری اوزویل باالرری باياریاب  و جندن

در راهدردهيای بيانن و  رار  سيييايمان  دارند  ای  گرای  باياری جدید شيييلاری اي   

ي رری  نن انتقال اها ایجاد کرده اسيييل  کن مه هيای راهدردی جدی برای بانن چياز  

(  ین متييئ ن 0333و هلکاران،  0رر نن اسييل  ککرک رار  سييايمان  بن نلونن باياری

مرردط برقراری رتادل میان  ر  يرهييين  رأکید بر منابع دات   بانن( و  ر  رقاهيييا 

، 6 رأکید بر بايار تارج  یا رقاهييای مشييتریان( در راهدرد بانن اسييل  گاردنر و وی یامز 

وری دات   تود  کاه  هزینن( و د میان اضزای  بهرههيا بيایي   (  هلچنی  بيانين  0332

(  بنابرای ، باياری 0331، 8بهدود ارائن تدما  بن مشيتریان رتادل برقرار سايند  من زی  

وری کن روسيييط های بهرهکردن در بانکداری اي ین سيييو شيييامل روجن بانن بر نيمون

ياریاب  در جذ  و راظ گیرد و اي سوی دیگر شامل روجن بن بامشتریان بانن نور  م 

مشيتریان بانک  اسيل  بر ای  اساس یک  اي ابتاد باياری کردن در بانکداری جندن رقابت    

وری و باياریاب  تدما  با ه  بن ها در اضزای  بهرهبودن نن اسيييل  بدی  جهل کن بانن

ل  در سييهای باياری کردن در بانکداری ا ردايند  ازدتن رقابل رنها یک  اي جندنرقابل م 

روان بن کاه  رلرکز در نيينتل بانکداری نیز اشيياره نلود  يیرا اگر نق  کنار رقابل م 

سييايوکار بايار در رخصييیص منابع بانک  و ايطای ايتدار کلرنگ شييود و در مقابل نق   

دوزل در ای  رويه اضزای  یابد در نتیجن سييياتتار بايار بانک  بن ین سييياتتار متلرکز 

ز کند رلرکها کن دوزل رتیی  م ای  نور  منابع در برت  بانن رددیل تواهد شيد  در 

یاضتن و سايوکار بايار رتیی  کننده رخصیص منابع بانک  نخواهد بود  رقابل نیز در شدکن 

بيانک  کياه  تواهيد یاضل يیرا در ای  رازل در رخصيييیص منابع رقابل رتیی  کننده    

ن زای  رقابل و کاه  رلرکز در شيدک نیتيل ب کن دوزل رتیی  کننده اسيل  بنابرای  اض  

 بانک  اي نتایج مه  باياری کردن در بانکداری هتتند 

های بزرگ را اضزای  کياه  بياياری کردن و درنتیجين اضزای  رلرکز سيييه  بايار بانن   

ده  کوچن، بن میزان کلتری های بزرگ نتيدل بن مؤستا  وام ده  بانندهد  وامم 

دهند  بنابرای ، اضزای  رلرکز ز  رتياسيیل نشان م   های سيیاسيل  و  نتيدل بن رکانن 
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3 Mclean 
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ها در انتقال سييیاسييل  وز  و قدر  سييیاسييل  وز  را    ده  باننرواند مجرای وامم 

ر يييتیف نليایيد  کياه  رلرکز نیز نتایج يک  در    دارد  کاه  باياری کردن و در    

اياری و رر ببی ها اي روان شود برت  بانننتیجن کاه  رقابل در شدکن بانک  بايث م 

برداری نلایند، کن ای  موهييوع بايث باال ا کيا  بیشييتر تود اي وهييتیل نقدینگ  بهره

ر های باالرشود  هزیننهای موجود در بايار م های نقدینگ  برای سيایر بانن رضت  هزینن

  ناهای  وز  مها نتوانند بن رارت  اي تود در برابر رکاننشيييود بانننقدینگ ، بايث م 

های بزرگتر بن ان صيييار رواند برای باننچنی ، اضزای  رلرکز م م ياضريل نلایند  ه   

های باالرر ا کيار  در تصيوا شيایتيتگ  مشتریان در دریاضل وام و ه  چنی  هزینن   

انشان دهندگهای  کن رتویض وامبرای قرض گیرندگان منتج شيود  بنابرای ، برای شرکل 

رر قابل  اسييخگوی  نیتل های کوچنکن روسيط بانن  رهزینن اسيل، رقاهيای اهياض     

ند( اهای  کن نتييدل بن سييیاسييل  وز  انقداهيي  بن شييد  ر ل رأثیر قرار گرضتن  بانن

روانند يرهييين وام تود را در های  کن بهتر م های بزرگ  باننروانيد روسيييط بانن نل 

ا  کاه  در يرهيين رواند رأثیرها راظ کنند( مرراع گردد  ای  موهييوع م مقابل رکانن

ها را در انتقال ده  بيانن ايتديار بر ضتيازیيل اقتصيييادی را رقویيل نليایيد و مجرای وام      

های  وز  قدررلندرر سيايد  ای  موهوع کن کدام ین اي رأثیرا  شدیدرر اسل  سيیاسيل  

 (      6100، 0روش  نیتل  ازیورو، ز  و یون

بانک  بر اثربخشيي  سييیاسييل  وز  ای  متييئ ن کن چطور درجن رقابل در بايار ايتدارا  

 8( و ون هوس0373   6گييذارد، نختيييتی  بييار روسيييط نضتييازیون و وایييل رييأثیر م 

رواند اثر مهل  بر ( بررسيي  شييد  نشييان دادند کن سيياتتار بايار بانک  م  0332،0338 

( 0338انتخا  ابزارها و اهدا  سيیاسيل  وز  مناسير داشتن باشد  بن ویژه ون هوس     

سيياتتار بايار در ین سييیتييت  بانک  رقابت  نرخ وجوه ضدرال ین ابزار   نشييان داد کن 

سيیاسل  وز  اثربخ  اسل  مطازتا  رجرب  دیگری کن اررداط میان سطک رقابل و اثر  

روان بن  ور مثال بن ندامز و ده  بانن را نيمون کردند م سييیاسييل  وز  بر مجرای وام

( اشييياره کرد  6100اوزیورو، ز  و یون   ( و6113  2(، گانج ، میرا و یوان6112  1نمل

های ایاال  مت ده برای بررسييي  اثر رلرکز م    بانن بر ( اي داده6112ندامز و نميل   
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انتقال سيیاسييل  وز  اسيتااده کردند و بن ای  نتیجن رسييیدند کن اثر سيیاسييل  وز  بر    

( 6113لکاران  رر اسيل  گانج  و ه ده  در بايارهای با رلرکز باالرر هيتیف رلایک  وام

 متیار رقابل( بر انتقال سييیاسييل   H( بن بررسيي  اثر نماره 6100و اوزیورو و هلکاران  

 وز   رداتتند و نشان دادند اضزای  رقابل در ننتل بانکداری اثر سیاس  کوچکتری بر 

رری اي رقابل در ده  بانن دارد  هلانطور کن ذکر شيييد باياری کردن ابتاد گتيييتردهوام

شييود  یتن  باياری کردن بن جز سييايوکار رقابل شييامل  کداری را شييامل م نيينتل بان

 0رر اسييل  هلانطور کن نز  و هلکارانباشييد و ماهوم  ک  سييايوکارهای دیگری نیز م 

( اشييياره کردند درجن باياری کردن بانکداری در دهن اتیر بن ردریج اي دو  ریی 6106 

های غیردوزت  بن کل های بانندهاضزای  در نتيييدل سييي ر -0اضزای  یياضتن اسيييل:  

های غیردوزت  های ايطای  بن شرکلاضزای  در نتيدل وام  -6ها های رلام باننسي رده 

ها  ای  دقیقاً هلان ماهوم  اسييل کن در ای  های ايطای  روسييط رلام  باننبن کل وام

 جوه ايتداریباشد  یتن  درجن باياری کردن بانکداری بن درجن اضزای  ومقازن مد نرر م 

ها و مداتک  های بايرگان  و رويیع نن روسيط سيايوکار بايار و نن بر اساس تواستن  بانن

دوزل بتيتگ  دارد  بر ای  اسياس رنها ین مطازتن یاضل شد کن بن بررس  باياری کردن   

و در  6چیاهوی هو و قینگ وانگده  بانن ب ردايد  کن روسيييط بيانکداری بر مجرای وام 

جام شد و در ای  اررداط هیچ مطازتن دات   یاضل نشد  در بخ  بتد نتایج کشور چی  ان

 ای  مطازتن ارائن شده اسل  

 پیشینه پژوهش -3

های ین بانن اررداط متناداری با ( نشييان دادند اندايه دارای 0332  8کشييیا  و اسييتی 

های سيیاسيل  وز  دارد  هلی   ور کشيیا  و استی     میزان رتياسيیل نن بن شيوک   

ها اي های  کن قادر بن جدران کاه  س رده( نشان دادند کن سیاسل  وز  بر بانن6111 

( نیز بن ای  0332  1های نقدی هتييتند اثر م دودی دارد   ین و روينگرن ریی دارای 

نتیجن رسيييیدند کن نتيييدل سيييرماین بن دارای  ین بانن يامل مهل  در واکن  نن بن 

ده  ( نشان دادند کن اثر سیاسل  وز  بر وام0161  2سیاسل  وز  اسل  گانج  و یونن

رر اسيييل ه  چنی  های بزرگتر هيييتیفرر و باننهای  با نقدینگ   ایی برای بيانين  
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 0رری نتدل بن سیاسل  وز  دارند  اوزیورو و هلکارانهای سيودنور رتياسيیل ک    بانن

وز  ز  سیاسل  ( نشان دادند کن اضزای  رقابل در ننتل بانکداری سايوکار انتقا6100 

( 6100  6کند  هلچنی  بامین و هلکارانده  بانن را ر ييتیف م اي  ریی مجرای وام

ها نتدل بن سیاسل  وز   رداتتند و بن ای  نتیجن بن نيمون اثر مازکیل بر واکن  بانن

ها نتيييدل بن قابل روجه  در واکن  انواع مخت ف مازکیل بانن رسيييیيدندکن اتتک  

( اثر باياری کردن بانکداری 6108چیاهوی هو و قینگ وانگ  د دارد  سيیاسل  وز  وجو 

ده  بانن را نيمون کرده و اررداط بر سيايوکار انتقاز  سيیاسيل  وز  روسيط مجرای وام    

های ناهلگ  میان باياری کردن بانکداری و سيايوکار انتقال سيیاسل  وز  در میان بانن  

یابد، میزان باياری کردن بانکداری اضزای  م را بررسيي  کردند  نتایج نشييان داد يمانیکن 

شود و مخصوناً ده  بانن ر تیف م سيايوکار انتقال سیاسل  وز  اي  ریی مجرای وام 

 سايی باال مؤثر اسل      های بزرگ و با سودنوری و سرماینبرای بانن

ده  امهای مقطت  در کارای  مجرای و(، بن نيمون اتتک 6111   8زئونياردو گامداکوررا 

های ایتازیای  را در ای  تصييوا بن کار برد و بن ای  بانن  رداتل  نلونن جامت  اي بانن

نتیجن رسيید کن در ايلال سیاسل  وز  ناهلگن  وجود دارد     اي ايلال ین انقداض  

رر اسييل بن های  کن انداشييل سييرماین توب  دارند ک  ده  برای بانن وز ، کاه  وام

ری رشييوند و روانای  بی رری مت لل م ا اي نارین بايار ریتيين ک ه وری کن نن بانن

های  کن اي نقدینگ  کاض  برتوردارند دارند  بانن نشيييدههای بیلن در اضزای  سييي رده

روانند اي وام موجود در سييدد دارای  تود بن سييادگ  در برابر انقداض  وز  م اضرل  م 

هادار در سيييدد دارای  تود بکاهند  يکوه بر کنند بدی  نيييور  کن اي وجن نقد و اوراق ب

های  کن بن نور  شرکل سهام  بوده و سهام های  وز  در بانننقدینگ  کاض ، شيوک 

رو بايار دات   برای سرماین دارند اثر اندک  بر میزان اي ای شود و ها در بايار متاماه م نن

 بانن هیچ اثری در ای  يمینن ندارد  رسید کن اندايهها دارد  و بن ای  نتیجن ده  ننوام

 وز   مخصيوناً مجرای  ايتداری سيیاسيل  ( بن نيمون مجرای6112  1نی کوی و و مینت 

ده  بانن( در بايار متييک   رداتتند  چنی  اسييتدالل کردند کن مجرای ايتداری بن  وام

های سياتتاری سيیتيت  رأمی  ماز  متيک  مخصيونياً رشکیک  کارا و رسل        ویژگ 

برای ننازیز ای  متيئ ن در چهار بايار متک   ضنکند، نزلان،   VARتگ  دارد  اي روش بتي 

                                                 
1 Olivero et al 
2 Bhaumik et al 
3 Leonardo Gambacorta 
4 Iacoviello & Minetti 
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نروژ و انگ تيتان( اسيتااده کردند  بر اساس نن نتایج در بی  کشورها اررداط روشن  بی    

وجود مجرای ايتداری، کارای  رأمی  ماز  متيک  و نوع مؤسيتا  ضتال در ردارک ره    

 دارد     وجود 

(، بن اراین ین بررسي  رجرب  سيیتتلارین در رابطن با   6113  0ارانتی ماروسين و سي  

کشييور ارو ای شييرق  و مرکزی ي ييو ار ادین   3ده  بانن و انتقال  وز  در مجرای وام

ده  ام وز  بر وارو ا  رداتتند  هلچنی  بن ای  نتیجن رسيیدند کن اثر ر ییرا  سيیاسل  

ن سيرماین، نقدینگ  و ساتتار مازکیل بتتگ   بانن متااو  اسيل و بن اندايه بانن، میزا 

اي روش رخلی  راب وی   0331-6118ها    دوره دارد  با بررسي  رتداد وسیت  اي بانن 

کنند کن با نگاه  بن رجربن کشورها، در رابطن با استااده کردند  ای  چنی  بیان م  6 ویا

شورها متااو  اسل  ده  بانن شيواهدی موجود اسل اما شد  نن در بی  ک مجرای وام

ری  ررسيييد کن اندايه بانن و نقدینگ  بی کنند کن چنی  بن نرر م در ادامين بیان م  

ها نتيييدل بن ر ییرا  سيييیاسيييل  وز  ایاا کنند  هلچنی  در نق  را در واکن  بانن

ده  بانن  رداتتند و شواهدی مطازتن تود بن بررس  يواقر ککن اقتصادی مجرای وام

کل وام با ضتازیل واقت  اقتصادی در کشورهای ارو ای شرق  و ط بی  يرهين دال بر ارردا

 مرکزی یاضتند   

های ککن اقتصيادی را برای کشورهای گروه  ( داده6113  8نزی  ریر می   و جاری وود

G8  ر رهای بخ  بانکداری بن  ور منا  و بی کن سيي ردهنيمون کرده و دزی   برای ای

دهند، نیاضتند یتن  هلان نقداض سييیاسييل  وز  واکن  نشييان  ده  نتييدل بن ااي وام

ک   نشان  ورها بن ده  بانن مطرح اسيل  داده چیزی کن در دیدگاه مقدول مجرای وام

ده  رجاری وامرر اي چرتنها در جهل ادوار رجاری و را ردی ک دهنيد کين سييي رده  م 

ده  بانن نتدل بن ر ییرا  مهای کل بانن بر تک  واکنند و سي رده بانن نوسيان م  

دهند  با روجن بن ای  نتایج ارتلال نرخ بهره بن  ور متيييتقی  واکن  اندک  نشيييان م 

 ده  بانن، سیاسل  وز  را رقویل کند   اندک  وجود دارد کن مجرای وام

ده  های استاندارد مجرای وام(، چنی  اذيان داشتند کن مدل6101  1دایاي و اوزیورو

گ  گیرندگان ناهل وز  در بی  وامگوی  اثر متااو  شوک سیاسلبن  ی  بانن قادر

ن شود م ققان در رابطن با نقش  ککنند ای  ناروان  بايث م نیتتند  هلچنی  بیان م 

                                                 
1 Matousek & Sarantis 
2 dynamic panel estimation 
3 Alistair Milne & Geoffrey Wood 
4 Dı´az & Olivero 
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اشند  کند رردید داشتن ب وز  ایاا م ايتدار بانک  بن ينوان ین سايوکار انتقال سیاسل

های  را کن بن مجرای رراينامن بن ينوان ین کن مدلشود بتکوه ای  متئ ن موجر م 

ده  ای  اي مجرای وامسايوکار انتقاز  روجن دارند، رد شود  در نهایل روش رکلیل شده

ای روان مجرم  های اقتصادسنج کردند و بن ای  نتیجن رسیدند کن با نيمونبانن اراین

 ده  بانن را بررس  کرد وام

شان دادند نرخ ذتیره قانون  رأثیر منا  بتیار کل  بر نرخ رشد ( ن0831رقوی و زطا   

ها و مانده رتهیک  ايطای  دارد  بن منرور نيمون وجود مجرای ايتداری رج  س رده بانن

 0332در ایران اي مدز  استااده کردند کن بر مدنای کار رجرب  کاشیاپ و استی  در سال 

ی اها و اريش سرماینیتن  اندايه بانن یا دارای ها  رار  شده اسل  دو ویژگ  مه  بانن

های ازتلل س ردهبانن را گنجاندند  مدل تود را    سن مرر ن بن منرور رتیی  يک 

ازتلل ايتدارا  بانک  نتدل بن شوک سیاسل بانک  نتدل بن شوک سیاسل  وز ، يک 

ده و در خلی  يازتلل نقدینگ  نرام بانک  نتدل بن شوک سیاسل  وز  ر وز  و يک 

هر مرر ن نیز سن مدل برنورد شده اسل، بن ای  نور  کن در مدل اول اندايه بانن، 

ای بانن و در مدل سوم هر دو يامل در کنار ه  بن ينوان ویژگ  درمدل دوم اريش سرماین

بانن در نرر گرضتن شدند  هلچنی  اي نرخ ذتیره قانون  بن ينوان شاتص سیاسل  وز  

ند  در نهایل بن ای  نتیجن رسیدند کن وجود مجرای سیاسل  وز  در ایران استااده کرد

روان گال سیاسل  وز  و کارکرد مجرای شود، اما با روجن بن ناچیز بودن نن م رأیید م 

 ايتداری، يلکً ضاقد کارای  اسل 

( در ر قیی تود با ينوان بن بررس  مجاری 0833شریا  رنان ، کلیجان  و شهرستان   

ها  شاتص قیلل متک ( در ایران  رداتتند  نتایج نرخ اري، ايتداری و قیلل دیگر دارای 

رجرب  رانل اي رخلی  روابط بی  مت یرها، با استااده اي رویکرد تود رگرسیون  برداری 

را ضصل اول سال  0823های نماری ضصل دوم سال مدتن  بر داده (SVAR)ساتتاری 

ل  نتایج گویای ای  واقتیل اسل کن وقت  اي نتدل س رده مورد بررس  قرار گرض 0837

مد  و ه  در ب ندمد  مجرای قانون  بن ينوان مت یر سیاست  استااده شود، ه  در میان

نرخ اري مؤثررری  مجرا در انتقال سیاسل  وز  بر روزید ناتازص دات   اسل  بوده اسل  

بن ينوان مت یر سیاست  استااده  ها بن بانن مرکزیدر مدل دیگری کن اي بده  بانن

مد  مجرای شاتص قیلل متک  مؤثررری  مجرا در مد  و میانشده اسل در کوراه

 ند  اانتقال بوده اسلا وز  در ب ندمد  هیچ ین اي مجاری در انتقال  وز  نق  نداشتن
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جرای ای ر ل ينوان بن بررس  رابطن بی  م( در مقازن0836 ور و ضرج   نرریان، ضرهادی

ه اند  نتایج برنورد با رلرکز ویژده  بانن با درجن رقابت  بايار بانکداری ایران  رداتتنوام

ده  بانن شواهد سايگاری را مدن  بر رقویل اثربخش  سیاسل  وز  اي بر مجرای وام

ده  بانن با اضزای  رقابل در ننتل بانکداری ضراه  نلود  بر اساس  ریی مجرای وام

در شرایط رقابل  0833-0872ای   ژوه ، بخ  بانکداری ایران در دوره های یاضتن

 ان صاری قرار داشتن اسل    

هلانطور کن مکررن شد مطازتا  نختتی  هر کدام بن بررس  ین ویژگ  مه  اي رراينامن 

ها شامل سرماین، اندايه و نقدینگ  در میزان انتقال سیاسل  وز  اي  ریی مجرای بانن

-ند  ازدتن با روستن و گتترش بیشتر مطازتا   یرامون مجرای واماانن  رداتتنده  بوام

ده  بانن بن ردریج مازکیل، ساتتار بانک  و رقابل در ننتل بانکداری نیز در مدان  

ده  بانن راه  یدا کردند  هلانطور کن ذکر شد باياری کردن بانکداری نرری مجرای وام

اشد  بزکیل، ساتتار بانک  و رقابل در ننتل بانکداری م رر اي ماماهوم  متااو  و ک  

-روان بن ای  نکتن    برد کن شاتصبن ن وی کن با رجوع بن مطازتا  نور  گرضتن م 

-های  کن در ای  مطازتن برای باياری کردن بانکداری استااده شده اسل متااو  اي شاتص

باشند  هلی  امر بانکداری م  های مطرح  یرامون مازکیل، ساتتار بانک  و رقابل در

منجر شده کن ای  مطازتن اي مطازتا   یشی  متااو  باشد و نونوری ای  مقازن نیز وارد 

 باشد ده  بانن م کردن نق  باياری کردن بانکداری در ادبیا  مجرای وام

 ارایه مدل و روش تحقیق -4

ر هی ار   یرامون سینختل اليم اسل رو مدل، در استااده مورد مت یرهای رتیی  برای

داده شيييود  اوزی  ده  بانن ارائن هيای مورد اسيييتاياده جهيل نيمون مجرای وام   ميدل 

های شيييدند اي داده ده  بانن انجاممطازتار  کن در اررداط با بررسييي  وجود مجرای وام

ا و 0،0336کردند  مانند برنانکن و بکیندرککن برای بررسي  وجود ای  مجرا استااده م  

(  هر چنيد در ای  مطازتا  ایرادا  بايار ماز  در ضرنیند  0338، 6پ و هلکياران کشيييیيا 

 ده  باننشييدند، اما شييواهد رجرب  مدن  بر وجود مجرای وام وز  در نرر گرضتن انتقال

اي قا تیل اندک  برتوردارند  بن ارتلال يیاد ای  متيئ ن ناشي  اي ای  رقیقل اسل کن   

اي  -(0336مانند برنانکن و بکیندر  –کردند  ای ککن استاادههاغ ر مطازتار  کن اي داده

                                                 
1 Bernanke & Blinder 
2 Kashyap et al 
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برند کن يدار  اسل اي ناروان  در رأیید و رشخیص ین مشيکل شيناسيای  جدی رنج م    

دهد بن سيييدر کاه  يرهييين کن کاه  در ايتداری کن بتد اي انقداض  وز  رخ م ای 

دگان گیرندار روسييط وامايتدار روسييط بانن اسييل یا اینکن بن سييدر کاه  رقاهييای ايت

  0اسل 

ده  بانن ای  اسييل کن بتد اي ايلال سييیاسييل  وز  شييرط اليم برای وجود مجرای وام

یابند  اما ای  ارتلال نیز وجود های بانک  کاه  های بانک  و وامانقداهيي  کل سيي رده 

د  شهای بهره بادارد کن کاه  رشيد وام ناش  اي کاه  رقاها بن سدر سطوح باالرر نرخ 

( 0332يرهيين اي رقاهييای وام روش شييناسييای  کشييیاپ و اسييتی     برای راکین اثرا 

 های بانک های مقطت  واکن  وامرواند ماید باشيد  ایده اني   ای  اسل کن اتتک   م 

ده  بانن اسل  بن يدار  دیگر با کنترل دهنده مجرای وام  وز  نشانبن شوک سیاسل 

 ها بایدده  میان باننوام، اتتک  باقیلانده در رضتار وامهای ملک  در رقاهييای اتتک 

های درجن يدم کن ای  اتتکضا  بن شيياتص ناشيي  اي ر ریکا  يرهيين باشييد  بن  وری

گیرنييدگيان  ميياننيد انييدايه، نقييدینگ  یييا   هييا و وامرقيارن ا کيييار  موجود بی  بييانيين 

 کند  بانن رلایل م دهاندويی( مرردط اسيييل و اي ایده وجود مجرای وامسيييرميایين  

 ( 6110، 6 هرناندو و  اگز

شود کن اثر سیاسل شود، چنی  برداشل م ده  بانن مؤثر واقع در واقع اگر مجرای وام

باالی  اي يدم رقارن رر اسيييل کن اي درجن هيای  مشيييخص ده  برای بيانين   وز  بر وام

( و 6111و  0332ای اسيييل کن کشيييیاپ و اسيييتی   برند  ای  نتیجنا کيار  رنج م 

نوردند  بنابرای  برای نيمون  دسل ( برای ایاال  مت ده نمریکا بن6111  8کیشيان و ا ک 

ده  بانن باید ه  يوامل مؤثر بر يرهيين و ه  يوامل مؤثر بر رقاهييای وام در مجرای وام

نرر گرضتن شيييوند  در ای  ر قیی برای کنترل و جداسيييايی يرهييين اي رقاهيييای وام اي 

ده  بانن مانند کشیا  ی  مشابن برت  مطازتا  انجام شده  یرامون مجرای واممت یرها

 شده ( اسيتااده 6100( و بامین و هلکاران  6101  1(، گانج  و یونن6111و اسيتی    

کردن کن  ی  اي ای  نیز ينوان گردید در وارداسيييل  اميا نونوری ای  ر قیی هليانطور   

                                                 
 ر  یل و رجزین تصوا ای  در ارو ای  کشور 3 برای کن( 0332  هلکاران و بران بن روانم  مط ر ای  رأیید برای 0

 کن( 0333  سوانن و گارستون و دادند انجام نزلان برای را تود ر  یل و رجزین کن( 0337  مورش و گوندر کردند،
   نلود مراجتن گرضل، نور  ه ند کشور برای هانن مطازتن

2 Hernando and Pagez 
3 Kishan and Opiela 
4 Gunji and Yuan 
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ده  بانن بن ينوان ین يامل اثرگذار یا  مجرای وامباياری کردن بخ  بانکداری بن ادب

 دیگر اسل 

ی گیربا روجن بن ادبیا  موهييوع، سيين مت یر وجود دارند کن بن  ور گتييترده برای اندايه

، نقدینگ  (Size)گیرند کن يداررند اي اندايه بانن تصونیا  بانن مورد استااده قرار م 

(Liquidity)   و سيرماین(Capital)جن بن مطازتا  نيور  گرضتن روسييط کشیا  و    با رو

های ( ر ییر در وام6100( و بامین و هلکاران  6101(، گانج  و یونن  6111اسييتی   

 رابت  اي مت یرهای يیر اسل: iايطای  روسط بانن 
∆𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 +
𝛽4𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡 +  𝛽5𝑔𝑑𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝛽6𝑐𝑝𝑖𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝛽7∆𝑀𝑃𝑡 +

 𝛽8𝑏𝑎𝑛𝑘𝑚𝑡𝑡 + 𝛽9𝑏𝑎𝑛𝑘𝑚𝑡𝑡. ∆𝑀𝑃𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                   (0) 

جزء اتکل با میانگی  نييار اسل  هلانند هو  itεاثر تاا بانن و  μiيمان،  tبن  وریکن 

ورهای رتلی  یاضتن یا روان اي روش رخلی   يانيل و روش گشيييتا  ( م 6108   0و وانيگ 

GMM :برای رخلی  استااده کرد  رتریف مت یرهای ازگو بن شرح يیر اسل 

 ∆𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡): بانک  هایوام رشد نرخ متادل هاسل کن رقریداًوام کل زگاریتل  رااهل 

شود ر ییر در سیاسل ( ضرض م 6100باشيد  با روجن بن بامین و هلکاران   م  ايطای 

گذارد  در یين سيييال تاا بر ايطای وام بانک  با ین وقان در سيييال بتد اثر م    وز 

 باشد     م  𝑀𝑃𝑡∆رابت  اي ر ییر باوقان در ابزار سیاسل  وز  یتن   𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡)∆بنابرای 

 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡:   يه ( اي ین متیار نتيييد  اندا6100  6در ای  مقيازين هلانند اوزیورو و هلکاران

 شود:بانن بن نور  يیر استااده م 

𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 = 𝑙𝑛 (𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡) − ∑ 𝑙𝑛 (𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡)/𝑛𝑡
𝑛𝑡
𝑖=1                                           6)                                                                

tn ها در يمان بیانگر رتداد باننt  اسل 
 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡:   های نقدی بانن بن کل نقيدینگ  باوقان کن بن نيييور  نتيييدل دارای

 شود   گیری م ها اندايهدارای 
 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡: ها سييايی با وقان کن بن نييور  نتييدل سييرماین بن کل دارای    سييرماین

 شود گیری م اندايه
 𝑔𝑑𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡:  مت یر نرخ رشييدGDP   با وقان کن برای کنترل رقاهييای وام اسييتااده

 شود   م 

                                                 
1 Hou & Wang 
2 Olivero et al. 
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 𝑐𝑝𝑖𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡:   مت یر نرخ رشيييد رورم با وقان کن برای کنترل رقاهيييای وام اسيييتااده

 شود   م 

 ∆𝑀𝑃𝑡:      ر ییر در ابزار سيیاسيل  وز  کن در ای  ر قیی اي شاتص شرایط  وزMCI )

شود  راکنون متیار و شاتص  برای وهع سیاسل  وز  ایجاد نشده، بنابرای  ده م اسيتاا 

های جایگزی  استااده کرد  بدی  منرور در ای  ر قیی اي شاتص شرایط باید اي شاتص

( اسيتااده شده اسل  نرخ بهره و نرخ اري دو مجرای مه  انتقال  ول هتتند  MCI  0 وز 

گذارند  اي ررکیر نرخ یل اقتصييادی و رورم رأثیر م کن اي  ریی سييیاسييل  وز  بر ضتاز 

روان برای نشيييان دادن شيييرایط  وز  اسيييتااده کرد، کن بن ای  بهره و نرخ اري بهتر م 

برای نشيان دادن شرایط  درجن بتتن یا باي   MCIشيود   شياتص شيرایط  وز  گاتن م   

 MCI استااده ايبودن اقتصياد( سيیاسل  وز  در ین دوره داده شده  رار  شده اسل    

گذاران، برای باشيد، کلک  اسل برای سیاسل کن شيامل ر ییر در نرخ اري و نرخ بهره م  

ای  کن رخلی  و اريیاب  بهتری اي شييرایط  وز  يلوم  داشييتن باشييند  بن ای  تا ر کن 

وجود دارد درجن ضشييار سييیاسييل  وز  را بر اقتصيياد و     MCI م توی ا کيار  کن در

موقت  کن نرخ بهره و یا نرخ  کند کل و در نهایل نرخ رورم مشخص م  بنابرای  رقاهيای 

  شودها م تو  م اري اضزای  م  یابند،  ایی  نمدن رورم بن ينوان اثرا  اقتصيادی نن 

ال روان گبر يک   بنابرای  برای نن کن رتریا  اي شياتص شيرایط  وز  ارائن شود، م   

 وز  اجرا شده در کشور را مورد اريیاب  های شياتص شيرایط  وز  اي ین سيو سيیاسل    

دهد کن چن يمان  سیاسل  وز  دهد و اي سيوی دیگر بن بانن مرکزی هشدار م  قرار م 

تیار گذاری باندتيا   و چن يمان  سیاسل  وز  انقداه  اجرا کند  زذا اي منرر سیاسل 

راک   اضزای  یابد سيييیاسيييل  وز  MCIاهلیل دارد  بن ينوان مثال در نيييورر  کن 

سيیاسيل انقداه  اسل و باید در جهل رتدیل نن اقدام شود و بر يک   بن يدار  ساده   

MCI کند ای اي ضشاری اسل کن سیاسل  وز  بر اقتصاد ايلال م درجن 

 bankmtt :   اي دو مت یر برای ارایيين درجين بياياری کردن   6108  هلياننيد هو و وانيگ )

های های باننود  ین مت یر نتيييدل سييي ردهشييياسيييتااده م  bankmtt بانکداری یا

نشييان داده  tnonstateهای نلونن اسييل کن با های رلام باننغیردوزت  بن کل سيي رده

های های غیردوزت  بن کل وامهای ايطای  بن شييرکلشييود  مت یر دیگر نتييدل وام م 

 د شونشان داده م  tloanratioهای نلونن اسل  کن با ايطای  روسط رلام  بانن

                                                 
1 Monetary Condition Index 



     وز اسلیبر انتقال س یکردن بانکدار یاثر بايار  بررس 

 bankmtt. ∆MPt :گیری اثر باياری کردن بانکداری بر اثرگذاری سيييیاسيييل برای اندايه

 برنورد شود  MPt−1∆و  bankmtt وز  بر ايطای وام باید هریر جل ن رتامل میان 
های ایران و سایل نماری و ا کيار  های بانننمار بن کار رضتن در ای   ژوه  اي رراينامن

جکن اي دو مت یر نتيييدل اي نن اسيييتخراج شيييده اسيييل   Bankscopeزی و  بانن مرک

 tnonstateهای نلونن یتن  های رلام باننهای غیردوزت  بن کل س ردههای باننسي رده 
های ايطای  روسييط های غیردوزت  بن کل وامهای ايطای  بن شييرکلو مت یر نتييدل وام

درجن باياری کردن بانکداری اسيييتااده  برای tloanratioهای نلونن یتن  رليام  بيانين   

 روان بن دو نور  يیر باينویت  نلود:را م  0شود بنابرای  مدل م 
 ∆𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 +
      𝛽4𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡 +  𝛽5𝑔𝑑𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 +  𝛽6𝑐𝑝𝑖𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝛽7∆𝑀𝑃𝑡 +

 𝛽8𝑛𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒t+𝛽9𝑛𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒t. ∆𝑀𝑃𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                      )8    
 

∆𝑙𝑛(𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 +
   𝛽4𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡 +  𝛽5𝑔𝑑𝑝𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 + 𝛽6𝑐𝑝𝑖𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 +  𝛽7∆𝑀𝑃𝑡 +

 𝛽8𝑙𝑜𝑎𝑛𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜t+𝛽9𝑙𝑜𝑎𝑛𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜t. ∆𝑀𝑃𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                   )1           
های راب وی  کن مت یر باوقان وابتييتن در سييلل راسييل متادزن وجود های  با دادهدر مدل

 شود  یک  ايهای  راب وی   ویا استااده م داشيتن باشيد، بن منرور رخلی  متادزن اي مدل  

مت یّر  0ها روسيط م قی اسل  در ازگوی  مناضع و کاربردهای ای  مدل درک بهتر  ویای 

loani,t−1    بن ينوان ین مت یّر روهيی   در سلل راسل متادزن با جزء تطای ای  ازگو

گردد  م  OLSدار و ناسايگار بودن رخلی  يننده هلدتيتن اسل و ای  تود سدر رورش 

دو مرر ن ای برای  6اي روش گشيييتاورهای رتلی  یاضتن 0330در سيييال  0نرالنو و بونيد 

های راب وی  ویا اسييتااده نلودند  در ای  روش برای رضع هلدتييتگ  مت یر  رخلی  داده

شود  در ای  روش برای باوقان و سيایر مت یرهای روهی   اي مارری  ابزارها استااده م  

شييود  در ای  نيمون اسيتااده م   8بررسي  متتدر بودن مارری  ابزارها اي نيمون سييارگان 

 ضرهین نار راک  اي يدم هلدتتگ  ابزارها با اجزای اتکل یا مناسر بودن ابزارهاسل 

 نتایج تجربی -5

                                                 
Arellano and Bond 1 
Generalized Method of Moments 2 
Sargan test 3 
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 ی  اي برنورد مدل ر قیی، اليم اسل مانای  رلام مت یرهای مورد استااده، مورد نيمون 

های راب وی  يمان  و چن دادههای سييریيیرا مانای  مت یرها چن در مورد داده  قرار گیرد

مت یرها اي  0بن منرور بررس  مانای  جلت   شودبايث بروي مشيکل رگرسيیون کاذ  م   

  استااده شده اسل 8و نيمون ضیشر 6سين نيمون زوی  زی  چو، نيمون ای ،  تران و شی  

های و بررسيي  مقادیر نماره 0ارائن شييده اسييل  نتایج جدول  0 نتایج در جدول شييلاره

دهد کن رلام  مت یرها بن جز دو شاتص مطرح شده برای باياری  اسدن شده نشان م م

 کردن در سطک مانا شدند  ای  دو مت یر با ین رااهل مانا گردیدند 

 شبکه بانکی آزمون ریشه واحد جمعی متغیّرهای تأثیرگذار بر تسهیالت: 1جدول 

 ییهای ر قیاضتن: مندع

های های بانننتييدل سيي ردهیر نتایج رانييل اي رخلی  مدل را برای دو مت یر جدول ي

های ايطای  و نتييدل وام(nonstate) های نلونن های رلام باننغیردوزت  بن کل سيي رده

های نلونن های ايطای  روسيييط رلام  باننهيای غیردوزت  بين کيل وام   بين شيييرکيل  

(loanratio)  ی  برای بررسيي  متتدر بودن مارری  دهد  هلچنی  در ای  رخلنشييان م

اسيتااده شيده اسيل  درای  نيمون ضرهین نار راک  اي يدم     1ابزارها اي نيمون سيارگان 

                                                 
Common Unit Root 1  
Im, Pesaran and Shin 2 
Fisher 3 

4 Sargan test 

 مت یر

PP - Fisher 
Chi-square 

 

ADF - Fisher 
Chi-square 

 

Im, Pesaran and 
Shin W-stat 

 

Levin, Lin & 
Chut  

سطک 
 ارتلال

 نماره 
سطک 
ارتلا
 ل

 نماره 
سطک 
 ارتلال

 نماره 
سطک 
 ارتلال

 نماره 

loan  1011 
 

031022 
 

1011 
 

02108 
 

1011 
 

03001- 
 

11011  67036- 
 

liquidity  1011 
 

30062 
 

1011 
 

72038  1011 
 

1063- 
 

11011 
 

7063- 
 

capital   1011  067021  
1011 
 

31026  1011 
 

61013-  11011 
 

26000- 
 

size   1011 
 

081017 
 

1011 
 

38001 
 

1011 
 

2038-  
 

1011 
 

01026-  
 

∆𝑀𝑃  1010 
 

20033 
 

1010 
 

28017 
 

1010 
 

6062-  
 

1011 
 

2033-  
 

gdpgrowth  1011 
 

36017 
 

1011 
 

73081 
 

1011 
 

8081-  
 

1037 
 

0032 
 

cpigrowth 3301  
 

01003 
 

1101  
 

23012 
 

1101  
 

8007-  
 

1011 
 

1067-  
 

∆loanratio 1011 2306 1011 20077 ---- ---- 1011 2012-  
∆nonstate  1011 01003 1011 010032 1011 2027-  1011 3023-  



     وز اسلیبر انتقال س یکردن بانکدار یاثر بايار  بررس 

هلدتييتگ  ابزارها با اجزای اتکل اسييل  با روجن بن مقدار ارتلال نماره نيمون سييارگان 

يدم ضرهین نار مدن  بر  شيود برای دو مدل کن در جدول اراین شيده اسيل مکررن م   

روان چنی  نتیجن روان رد کرد  بنابرای  م هلدتيييتگ  ابزارهيا با اجزای اتکل را نل  

 گرضل کن ابزارهای مورد استااده برای رخلی  هر دو مدل اي ايتدار اليم برتوردارند 

: نتایج تخمین مدل2جدول   
nonstate loanratio 

لمت یرهای مد هریر tنماره  ارتلال هریر tنماره  ارتلال  

101111 01021 1022 101111 2012 1028 loan(-1) 
101280 1022 1026 101126 6031-  0002 liquidity  
101136 6027-  0032-  101821 6023 0023-  capital  
101160 8003-  1060 101388 0023 1011 size  
101670 6082-  101112-  101072 6016-  101110-  ∆MP 
101116 6060-  3030E-17 176101  6072-  0022E-12 gdpgrowth 
101132 6061 10181-  101112 8022-  1012-  cpigrowth 
---- ---- ---- 101116 8038 06033 loanratio  
101111 0021 63033 ---- ---- ---- nonstate  

---- ---- ---- 101123 6031 101116 ∆MP*loanratio  

101802 6003 10110 ---- ---- ---- ∆MP*nonstate 

Sargan test= 10876 Sargan test= 10128 

 مندع: یاضتن های ر قیی

دار و بر رتييهیک  شييدکن نید، رلام  مت یرهای مدل متن  ور کن اي نتایج بر م  هلان

رلام مت یرها بن جز  دهند راتيييیر يکملبانک  اثر گذارند  هلچنی  نتایج نشيييان م 

 باشند نکداری مشابن م مت یرهای مربوط بن باياری کردن با

مت یر باوقان شياتص سيیاسل  وز  یتن  شاتص شرایط  وز  اثر متکوس و متناداری    

بر رتهیک  شدکن بانک  ایران دارد  اضزای  شاتص شرایط  وز  بن متن  سیاسل  وز  

انقداهي  اسيل  ايلال سيیاسيل  وز  انقداهي  بايث اضزای  نرخ بهره شده کن ای  امر      

رواند  ر  دارای  رراينامن شود  بن هر رال بانن م های بانک  م   س ردهمنجر بن کاه

تود را بيدون ر ییر نگين دارد رنهيا اگر منيابع دیگر رأمی  بودجن را بر  دی نن اضزای      

های  کن ین بانن مجدور اسيييل برای ای  وجوه دهيد  اميا نرخ بهره و بن يدارر  هزینن  

ها رداقل بخش  اي ای  هزینن زای  یاضتن اسل  باننب ردايد با انقداض سيیاسيل  وز  اض  

یابد  کنند، بن  وری کن رقاهيييای وام کاه  م های تود منتقل م باالرر را بن نرخ وام
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های بانک  بن  ور منا  واکن  رود کن مت یر سييیاسييل  وز  بن وام بنابرای  انترار م 

 نشان دهد   

های غیردوزت  بن های ايطای  بن شرکلنتيدل وام شيود مت یر  هلانطور کن مکررن م 

های و مت یر نتدل س رده (loanratio)های نلونن های ايطای  روسط رلام  باننکل وام

اررداط متنادار و  (nonstate)های نلونن های رلام باننهای غیردوزت  بن کل س ردهبانن

دکن باياری کردن شيي مثدت  بر رتييهیک  شييدکن بانک  ایران دارد  یتن  با اضزای  درجن

بانک  میزان ايطای رتيييهیک  شيييدکن بانک  نیز اضزای  تواهد یاضل  بن ای  دزیل کن 

های های تاا تود کن در بخ اضزای  درجين بياياری کردن در بانکداری  دی ویژگ   

ها  دی سييود و يیان تود بن ايطای رتييهیک  شييود باننقد   ينوان گردید، موجر م 

ها و در نور  دارا در رقابل با سيایر بانن  ر  رک یا  و یا اینکن باننب ردايند نن بن نيو 

بودن اي کارای  اليم و روان رقابت  و رد ی ار  باال موضی بن جذ  بیشتر س رده گردند کن 

شوند شدکن بانک  منابع بیشتری جهل ايطای وام داشتن باشد رلام  ای  موارد بايث م 

 گردد رتهیک  در شدکن بانک  کشور م  کن ای  تود بايث اضزای  ايطای

های ر قیی يدار  بره  کن  سيیاسل  وز  و درجن باياری کردن بانکداری   دی یاضتن

بن  ور متناداری مثدل اسيييل  کن بدی   -در ارردياط با هر دو شييياتص باياری کردن  -

م امتن  اسيل کن باياری کردن بانکداری انتقال سيیاسل  وز  اي  ریی مجرای ايطای و  

کند  در مجرای ايطای وام بانک  انتقال سيیاسيل  وز  انقداه  بن   بانک  را ر يتیف م  

منجر بن کاه  ايطای وام روسيط بانن تواهد شد   دی   های بانني ل کاه  سي رده 

روان گال اگر باياری کردن بانکداری بر شييود م ای  کن اي ای  هييریر گرضتن م نتیجن

شود ايلال سیاسل  وز  انقداه  ی  یابد، موجر م اسياس دو شاتص مطرح شده اضزا 

ها و در نتیجن ايطای وام در روسط بانن مرکزی منجر بن کاه  کلتری در رج  س رده

مقایتيين با يمان  شييود کن میزان باياری کردن بانکداری کلتر باشييد  برای راتييیر ای    

ياری کردن بانکداری بن روان گال با اضزای  بانتیجين کن با رئوری نیز هلخوان  دارد م  

های غیردوزت  میزان نثار ناش  ها بن شرکلنور  اضزای  نتدل ايطای رتهیک  بانن

اي ین انقداض  وز  ر رین شيده روسيط بانن مرکزی بر میزان ايطای رتهیک  شدکن   

های غیردوزت  ها بن شرکلبانک  کلتر اسيل  يیرا اضزای  نتيدل ايطای رتهیک  بانن  

ها نيادی يلل بیشتری در ايطای وام و رتهیک  دارند  يیرا   اسيل کن بانن بن ای  متن

ها و نهادهای دوزت  انوالً بن نور  دستوری اي  ر  دوزل اسل و ايطای وام بن شرکل
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ها اکثر مواقع نياد نیتتند و قادر بن انجام ها در ايطای وام و رتهیک  بن ای  شرکلبانن

ها نياد باشند ریتن ايتداری در ايطای وام نیتتند  اما اگر باننهای اليم اي قدیل اريیاب 

های غیردوزت  وام و رتيهیک  ايطا نلایند و رتهیک  در واقع رک یا  نداشد  بن شيرکل 

رری تواهند داشل کن در ها رراينامن قوییابد و باننها اضزای  م میزان سودده  بانن

ن  شيييتیدان و مانع برای کاه  ايطای وام و ای  نيييور  ای  رراينامن قوی بن ينوان ی

ه  چنی  با اضزای  باياری کردن کند  رتيهیک  ناش  اي انقداض سیاسل  وز  يلل م  

های غیردوزت  نتدل بن کل های باننبانکداری با در نرر گرضت  شياتص اضزای  س رده 

های  ردههای شيدکن بانک ، ايلال ین سيیاسيل  وز  انقداه  س   های رلام باننسي رده 

دهد  بن ای  ي ل کن رری کاه  م شيييدکين بيانک  و اي اینرو ايطای وام را بن میزان ک   

های غیردوزت  های باننشود اگر نتدل س ردهيمانیکن سيیاسل  وز  انقداه  ايلال م  

های دوزت  و های غیردوزت  روان رقابت  بیشيتری در مقایتن با بانن بیشيتر باشيد، بانن  

های تود و در نتیجن کاه  شييدکن بانک  در ملانتل اي کاه  سيي رده هایسييایر بانن

هييا و ايطيای وام دارنيد  يیرا بيين دزیيل ای  کيين در مترض تی   اي موانع و م ييدودیيل    

های دوزت  نیتييتند، در نتیجن در نييور  مواجن شييدن با ین  های بانندسييتورازتلل

روانند های دوزت  م اننشييرایط تاا مثکً شييوک ناشيي  اي انقداض  وز  سييریتتر اي ب 

 های مقاب ن با ای  شوک را اجرای  نلایند   ها و روشازتلل نشان دهند و راهيک 

 نتیجه گیری -6

در ای  ر قیی برای نيمون اثر بيياياری کردن بر کييارکرد مجرای ايطييای وام بييانک  اي دو 

های س رده های غیردوزت  بن کلهای بانننتدل س ردهمت یر استااده شده اسل: مت یر 

دوزت  های غیرهای ايطای  بن شرکلو مت یر نتدل وام(nonstate) های نلونن رلام بانن

کن در نهایل نتایج   (loanratio)های نلونن های ايطای  روسيييط رلام  باننبن کل وام

ريانيييل اي رخلی  ميدل نشيييان دادند کن اضزای  درجن باياری کردن اررداط مثدل و   

ن ايطای رتهیک  شدکن بانک  دارد و ه  چنی  باياری کردن بانکداری متناداری با میزا

   کند انتقال سیاسل  وز  اي  ریی مجرای ايطای وام بانک  را ر تیف م 

شييود کن هر چن بانن مرکزی اي اسييتقکل بیشييتری بنابرای  اي نتایج چنی  برداشييل م 

ی رتهیک  رک یا  در  رداتل برتوردار باشيد و سايوکار بايار در بانکداری کشور بن جا 

رتييهیک  يامل رتیی  کننده باشييد، شييدکن بانک  يل کرد بهتر هلراه با کارای  باالرری 

وظیان و نق  تود را در  رواندتواهد داشييل و در ای  رازل اسييل کن شييدکن بانک  م 
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رر رشيد و روسيتن اقتصيادی کشيور بن توب  ایاا کند  در ای  نور  شدکن بانک  رقابت     

ها مجدور تواهند بود برای ای  کن بهتر بتوانند با رقیدان تود مقاب ن واهند شييد و باننت

نلایند در جهل اضزای  بايده  تود بکوشيند  ه  چنی  با روجن بن نتایج، هرچن شييدکن  

بانک  اي سيييايوکار بايار ردتیل نلاید و بن يدارر  هرچن در جهل باياری کردن شيييدکن 

های شود در نور  وقوع شوکرداشيتن شود، ای  امر بايث م  های بیشيتری ب بانک  گام

ها بر ايطای وام بانک  کاه  یابد کن ای  ه  سييیاسييل  وز  در اقتصيياد، اثر ای  شييوک

گذاران راوی نکا  مهل  در جهل ر ل رأثیر قرارگرضت  اهدا  تود اي برای سييیاسييل

 يوام   ه  چون باياری کردن در شدکن بانک  کشور اسل  
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