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  ثطَر تَاًذ هی پَلی عیبعت هذت، وَتبُ در حذالل وِ ثبٍرًذ ایي ثز التصبدداًبى اس ثغیبری
  اس صحجت اثزگذاری هىبًیشم هَرد در اهب .دّذ لزار تبثیز تحت را ٍالؼی التصبد داری هؼٌی

 .ؽَد هی «عیبُ جؼجِ»
  وِ داؽتٌذ ًظز اتفبق ایٌگًَِ پَلی، عیبعت اثزگذاری ًحَُ هَرد در عٌتی دیذگبّْبی

  اعتفبدُ عزهبیِ ّشیٌِ ثز گذاؽتي اثز جْت هذت وَتبُ ثْزُ ًزخ اّزم اس پَلی عیبعتگشاراى
  اس ٍ ثبثت گذاری عزهبیِ چبرچَة در ای عزهبیِ ٍ ثبدٍام وبالّبی طزیك اس ٍ وٌٌذ هی

  فؼبل پَلی عیبعت طزیك ایي اس ٍ دادُ لزار تبثیز تحت را تَلیذ هیشاى ول، تمبضبی وبًبل
 .گیزد هی ؽىل

  وَتبُ ثْزُ ّبی ًزخ هیبى هٌطمی ارتجبط ،اٍالً سیزا .ثبؽذ هی ًبلص ٍ عبدُ ًغجتب تئَری ایي
  ًظیز ّشیٌِ اجشاء عبیز ٍاوٌؼ هَرد در ،اًيثاً ٍ .ًیغت ثزلزار ثلٌذهذت تصویوبت ٍ هذت

 .یذآ ًوی هیبى ثِ عخٌی ثبؽذ، پَلی ّبی ؽَن تأثیز تحت تَاًذ هی وِ دٍام ثی هصزف
  وِ ؽذ، دادُ «اعتباری کاًال» لمت آى ثِ ادثیبت در وِ ؽذ تحمیمبتی ثِ هٌجز ثحث ایي

   .ثخؾذ هی ٍعؼت را عٌتی ثْزُ ًزخ اثزات
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کاًال اعتباری یک کاًال جذاگاًِ ٍ یا جایگشیٌی بزای ساسٍکار قذیوی ًيست بلکِ  ( 1995)بِ ًظز بزًاًکِ 
بيطتز بِ عٌَاى هجوَعِ ای اس عَاهلی است کِ اثزات ًزخ بْزٓ سٌتی را تزٍیج کزدُ ٍ ٍسعت هی دّذ بِ 

 .گًَِ ای کِ ایي یک ساسٍکار قَی است ًِ یک کاًال هَاسی ٍ هستقل
 

 هخارج بز را پَلی سياست اثز کِ بْزُ ًزخ اثزات چگًَگی هَرد در سٌتی ًظزی هباًی اس رضایت عذم
  در هتقارى ًا اطالعات پایِ بز هسالِ اس جذیذی تَضيح بِ هٌجز دّذ هی تَضيح دٍام با ّای دارایی

 .ضذ هالی باسارّای
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بٌا ًْادُ ضذُ اًذ خرد اقتصادی دیذگاُ ّای اقتػادی بز هبٌای هباحث 
 .  کِ تأکيذ آى بز رابطِ بيي قزؼ دٌّذگاى ٍ قزؼ گيزًذگاى است

:پذیزش کاًال اعتباری، با ایي تفسيز اس سياست پَلی اهکاى پذیز است کِ  
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  ٍجَد گیزًذگبى ٍام ٍ دٌّذگبى ٍام ثیي وبرگشاری ّشیٌِ
 هٌظَر ثِ ای ّشیٌِ هججَرًذ دٌّذگبى ٍام ٍیضُ ثِ .دارد

  گیزًذگبى ٍام گذاری عزهبیِ پزٍصُ ًتیجِ  هؾبّذُ
 ( (1989) گتلز ٍ ثزًبًىِ.) .ثپزداسًذ

  پزٍصُ ثِ را گذاراى عزهبیِ تَاًذ هی ثْزُ ًزخ در افشایؾی
 ( (1981) ٍایظ ٍ اعتیگلیتش) .وٌذ جذة پزهخبطزُ ّبی

  گیزًذگبًی ٍام ًَع ّب ثبًه صَرتیىِ در ثْزُ ًزخ افشایؼ
 ((1976) راعل ٍ جبفی) .اعت غیزهفیذ ًؾٌبعٌذ، را خَد
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 مطالعات خارجی
 ًتایج سال ًام هحقق

 .ضَاّذ بسيار ضعيفی اس ٍجَد کاًال اعتباری باًکی بزای ایاالت هتحذُ یافتٌذ 1990 رٍهز ٍ رٍهز 

 1992 بزًاًکِ ٍ بالیٌذر 
 .سياست اًقباؼ پَلی کاّص ٍام ّا را بِ دًبال خَاّذ داضت

 

 1995 بزًاًکِ ٍ گزتلز 
 ّایٍام بيي رٍابطی تَاًذ هی آیذ ٍجَد بِ فذرال ٍجَُ بْزُ ًزخ در تغييزی سهاًيکِ

  .باضذ داضتِ ٍجَد تَليذ ٍ باًکی

کاضياپ ٍ 

 ّوکاراى
1995 

  ٍام ّای کاًال اس ضَاّذی ّوچٌيي ٍ کزدُ تَجِ غيزباًکی ٍ باًکی ٍجَُ تزکيب بِ
   .یافتٌذ هتحذُ ایاالت بزای باًکی دّی

  .ضذ تأیيذ آهزیکا هتحذُ ایاالت بزای باًکی دّی ٍام کاًال ٍجَد فزضيِ 2000 کاضياپ ٍ استيي

   .دّی باًک بزای ّلٌذ را ًتيجِ گزفت ٍجَد کاًال ٍام 2001 دّاى

 2009 کاسز ٍ ٍالٌذیا
  ّای دارایی ٍجَد تأثيز تحت باًک اعتباری کاًال ٍجَد کِ یافتٌذ دست ًتيجِ ایي بِ

 .باضذ هی ّا باًک بزای خارجی ّای دارایی خػَظ بِ جایگشیي
 

برآوردمدل       نتیجه گیر یبازار اعتبار در اقتصاد ایران           پیشینه تجربی      مقدمه        ادبیات موضوعی                



7/21/2013 

5 

9 
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ِ تٌْب ،تز دلیك ػجبرت ثِ  اعت، وؾَر ثبًىی عیغتن فؼبلیت حیطِ در ایزاى در هبلی ثخؼ ً
   .هی ؽَد هحذٍد تجبری ثبًىْبی فؼبلیت ثِ ػوذتبً ًیش وؾَر ثبًىی عیغتن ثلىِ 

10 
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تاهيي  ٍجَُ دارایی  
ّا اس طزیق  

 ابشار هالی
                           

            

 

 ًقذیٌگی
                           

            

 

 سایش
                           

            

 

Size , Liq , Cap 
            

X 



7/21/2013 

6 

11 

r  :ًزخ بْزُ ٍام ّا 

y  :ضاخع تَليذ 

S  :ًزخ ارس 

νit  : اثزات
 اًفزادی باًک ّا

K  :  ضاخع
 حجن سزهایِ

PD  : ضاخع بذّی
 ّای گذضتِ

Pc  :  ضاخع قيوت
 هػزف کٌٌذُ

m  : ٍام ّا 

εit  :جشء خطا 
Α : هقذار دارایی

 ام iّای باًک 

L : دارایی ّای
 ام iًَع اٍل باًک 

Dum: سال داهی 
1381 

X : هتغيز ٍیژگی
 ّای باًک
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Within and between Variation 
 هتغیز B ٍWتغییزات  هیبًگیي اًحزاف هؼیبر

80378.8 

64048.8 

51023.7 

71161.4 Overall 

Between 

Within 

 ول ٍاهْب

2.243953 

 0 

   2.24395 

14.65556 

   

Overall 

Between 

Within 

 ؽبخص عیبعت پَلی

39.86124 

0 

39.86124 

118.1667 Overall 

Between 

Within 

 ؽبخص لیوت

21530.97 

0 

21530.97 

109033.6 Overall 

Between 

Within 

 تَلیذ ًبخبلص داخلی

.1477945 

.099158 

.1122404 

.1314269 Overall 

Between 

Within 

 ؽبخص ریغه

2341.501 

0 

2341.501 

8170.444 Overall 

Between 

Within 

 ًزخ ارس
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Within and between Variation 
 هتغیز B ٍWتغییزات  هیبًگیي اًحزاف هؼیبر

8555.437 

6237.25 

6051.017 

7864.807 Overall 

Between 

Within 

 عزهبیِ

154896.2 

132386.3 

86677.81 

13745.79 Overall 

Between 

Within 

 اًذاسُ

.1263535 

.069093 

.1071278 

.1601467 Overall 

Between 

Within 

 ًمذیٌگی

.1473629 

.1135788 

.0979073 

.1122503 Overall 

Between 

Within 

 ؽبخص اًتؾبر اثشار هبلی

 تغییزات اس ًمذیٌگی ٍ ارس ًزخ ، ریغه ؽبخص ، داخلی ًبخبلص لیوت،تَلیذ ؽبخص پَلی، عیبعت ؽبخص
within ٍ ِاس ًغجتبً ، رفت هی اًتظبر وِ ّوبًگًَِ ، اًذاسُ ٍ (ٍاهْب ول) ٍاثغتِ هتغیز جولِ اس آًْب ثمی 

Between طَل در تغییزات اس اٍل گزٍُ ٍلی ثبالعت همبطغ ثیي آًْب تغییزات یؼٌی ّغتٌذ ثزخَردار ثبالیی  
  اس دلیمی ثزآٍرد Between رٍػ ثب تخویي وِ آیذ هی ثز چٌیي اٍلیِ ثزرعی ایي اس ثٌبثزایي ثزخَردارًذ سهبى

 .داد ًخَاّذ تَضیحی هتغیزّبی ضزایت
 

14 
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 اندازه بانک

 نقدینگی
  

 پولی سازی
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 (Size)اًذاسُ ثبًه 

 System Panel-GMM (:2)هذل  Difference Panel-GMM (:1)هذل  Gamma پبراهتز

 0/008(   1/99) 0/006( 2/015) ول ٍاهْب

 0/0007(   2/11) 0/0004(   2/21) ٍام عبختوبى ٍ هغىي

 -001/0(   -5/1) -0/002(   -1/78) ٍام صٌؼت ٍ هؼذى

 -0/0045(   -1/37) -0/003(   -1/75) ٍام وؾبٍرسی

 0/0034(   2/62) 0/002(   1/89) ٍام ثبسرگبًی ٍ خذهبت
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7/21/2013 

9 

17 

 (Liqudity)ًقذیٌگی 

 System Panel-GMM (:2)هذل  Difference Panel-GMM (:1)هذل  Gamma پاراهتز

 2/01(   2/85) 2/2(   4/6) کل ٍاهْا

 1/02(   3/4) 1/0056(   3/11) ٍام ساختواى ٍ هسکي

 -2/18(   -1/2) -1/32(   -1/81) ٍام غٌعت ٍ هعذى

 -1/0045(   -1/37) -1/023(   -1/62) ٍام کطاٍرسی

 1/3(  2/62) 1/11( 2/92) ٍام باسرگاًی ٍ خذهات
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 (Capitalization)تاهيي دارایيْا اساًتطارابشارهالی 

 System Panel-GMM (:2)هذل  Difference Panel-GMM (:1)هذل  Gamma پاراهتز

 0/003(   2/59) 0/001(   0/9) کل ٍاهْا

 0/05(   3/32) 0/04(   2/8) ٍام ساختواى ٍ هسکي

 0/0023(   1/83) -0/002(   -0/98) ٍام غٌعت ٍ هعذى

 0/0045(   1/06) 0/0003(   1/45) ٍام کطاٍرسی

 0/0066(   3/09) 0/007(   0/41) ٍام باسرگاًی ٍ خذهات
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:آسهًَْبی تصزیح  

 (:Sargan test)آسهَى عبرگبى

Prob:0.1 

:آسهَى خَدّوجغتگی در جوالت خطبی تفبضل هزتجِ اٍل  

 P=0: هزتجِ اٍل

 p=0.09:هزتجِ دٍم

 

نتیجه گیر ی         برآوردمدلبازار اعتبار در اقتصاد ایران                 مقدمه      ادبیات موضوعی        پیشینه تجربی                 

20 

ػالهت ؽبخص عیبعت پَلی وِ اصَالً در اوثز تحمیمبت صَرت گزفتِ ّن ثِ ؽزایط ّز التصبدی ٍاگذذار هذی ؽذَد در    

هطبلؼة هب ّز چٌذ ثزخی اٍلبت ٍ ثزای ثزخی ٍاهْب هثجت ثَد ٍلی ثزای ول ٍاهْب در عِ هذل تخویي سدُ ؽذذُ یىغذبى   

در ایذي  . ثِ ػجبرت دلیك تز ارتجبط عیبعت پَلی اس ایي طزیك یه راثطة هؼىَط ثب حجن ٍاهْبی اػطبیی هی ثبؽذ. ًؾذ

ِ یبفتِ ثجبی ایٌىِ ًزخ ثْذزُ در یذه ثذبسار عذبسهبى یبفتذِ تؼیذیي       سهیٌِ هی تَاى گفت  در ثغیبری اس وؾَرّبی ون تَعؼ

ایي اهز تلَیحبً اؽبرُ هی وٌذ وِ آثبر ػولىزدّبی هؼوَل لَاًیي ػزضِ ٍ تمبضب ثطذَر وبهذل   . ؽَد، ثز آى ًظبرت هی ؽَد

در ًزخْبی ثْزُ هؾبّذُ ؽذُ، هٌؼىظ ًخَاّذ ؽذ ٍ ًزخ ثْزُ در ثبسارّبی عبسهبى ًیبفتِ هی تَاًذذ اس طزیذك تؼذذادی اس    

 . هتغیزّبی ًْبدی ٍ التصبدی تؼییي ؽَد
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عطح ّن GDP ٍ هیشاى ثز دار هؼٌی ٍ هثجت اثز آى رضذ ًزخ ّن 
  .اعت داؽتِ ثبًىْب ٍام اػطبی

حجن ثز را هثجتی اثز پَلی سياست ضاخع ٍ باًک اًذاسٓ هتمبثل اثز 
 ٍ خذهبت ٍاهْبی ثزای ثَیضُ ّن ٍ ٍاهْب ول ثزای ّن اػطبیی ٍاهْبی

  .دّذ هی ارائِ ثبسرگبًی
ثزای حذٍدی تب ٍ هجْن سیبدی حذٍد تب ٍاهْب ول ثز باًکی سَد ًزخ اثز 

 .اعت ثَدُ دار هؼٌی هَاردی
هؼٌی ٍ هٌفی ٍاهْب ّوة ثزای تَرم ضاخع ٍ هخاطزُ ضاخع اثزات 

   .ثبؽذ هی دار
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22 

ِثزرعی ثب تَاًذ هی تحمیك ایي اداه : 
رعوی غیز ٍ رعوی عَد ًزخْبی هتمبثل اثزات 
ثبًىْب ّبی ٍیضگی ثب ارس ًزخ هتمبثل اثزات 
ًيش پيگيزی ضَد. 
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 با تشکر از حضورتان
 


