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چکيده

يکي از مهمترين اصالحات ساختاري در نظام پولي و بانکي ايران ،تالش
براي کاهش تمرکز در اين صنعت بوده است؛اما الزم است تا سياستگذار
از اينکه تغييرات قدرت انحصاري در صنعت بانکي چه تأثيري بر کارکرد
سياست پولي از طريق کانال اعتباري خواهد داشت ،مطلع باشد .در اين
پژوهش با استفاده از مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي و دادههاي
فصلللي اقتصللاد ايللران در دوره  ،1389-1368بلله ايللن پرسللش ،پاس ل
ميدهيم .پارامترهاي مورد استفاده در مدل را نيز براسلا روش بيلزي
برآورد کردهايم.يافتههاي پژوهش نشانميدهلد کله افلزايش رقابلت در
جذب سپرده سبب ميشود تا در صورت بلروز شلوپ پلولي ،خانوارهلا،
مصرف و سپردهگذاري باالتري داشلته باشلند ،املا توليدکننلدگلان بله
واسطه دريافت وام کمتر ،سطوح توليدشلان را کمتلر افلزايش خواهنلد
داد.از سوي ديگر ،با افزايش رقابت در وامدهي بانکها ،در صلورت بلروز
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شوپ پولي ،مصرف خانوار ،دستمزد دريافتي نيرويکار ،نرخ بهره سپرده
و نرخ بهره وام ،افزايش باالتري را تجربه خواهد کرد؛ اما در اين شرايط،
پس از بروز شوپ پولي ،بانلکهلاي رقلابتي در ميايسله بلا بانلکهلاي
انحصاري ،در دورههاي اوليه افزايش کمتري در وام اعطلايي داشلته و از
اين طريق در همان زمان ،اثرات مثبت پايينتلري بلر اشلتغال و توليلد
خواهند داشت .به بيان ديگر ،با افزايش رقابت در وامدهي صنعت بانکي،
رشد نيدينگي اثرات تورمي باالتري خواهد داشت.
واژگان کليدي :تعادل عمومي پوياي تصادفي ،سياست پلولي ،انحصلار
در صنعت بانکي ،برآورد بيزي.

طبقهبندي C61; E32; E43; E51 :JEL

 .1مقدمه

مطالعه آمارهاي صنعت بانکي 1ايران نشان مليدهلد کله کلا دارايلي شلبکه بلانکي در
سال 1390به ميزان  6025847ميليلارد ريلال بلوده اسلت .همننلين ،مطالعله نسلبت
داراييهاي صنعت بانکي به تعداد شعب بانکها نشاندهنده اين است کله در سلالهلاي
اخير اين نسبت همواره در حال افزايش است ،به گونهاي که از ميلدار  153/54ميليلارد
ريال در سال 1386به ميدار  304/58ميليارد ريال در سال 1390رسيده است .با توجله
به حجم باالي انتياالت مالي و انباشلت سلرمايه در صلنعت بلانکي ،در سلالهلاي اخيلر
سياستگذاران با تغيير ميررات به دنبال بهبود کارکرد اين صنعت بودهاند .در ايلن ميلان،
اجراي خصوصيسازي يکي از مهمترين تغييرات ساختاري انجام شده در صلنعت بلانکي
بوده است .اين سياستها به همراه تغييرات قوانين دستوري بانک مرکزي براي نرخهلاي
بهره وام و سپرده ،سبب شد تا در سال هاي اخير شلاهد کلاهش تمرکلز در ب لشهلاي
م تلف صنعت بانکي کشور باشيم؛ به گونهاي که بسياري از مطالعات انجامشلده دربلاره
تمرکز در صنعت بانکي حکايت از آن دارد که پس از اجراي قلوانين خصوصليسلازي در

1

 .در اين پژوهش از دادههاي مربوط به  27بانک انصار ،دي ،اقتصادنوين ،گردشگري ،قلر الحسلنه مهلر ،حکملت،

ايران زمين ،کارآفرين ،کشاورزي ،مسکن ،ملت ،ملي ،پارسيان ،پاسارگاد ،پست بانک ،رفاه ،صادرات ،سامان ،صلنعت
و معدن ،سرمايه ،سپه ،شهر ،سينا ،تات ،تجارت ،توسعه صادرات و توسعه تعاون استفاده کردهايم.
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بانک ها ،درجه تمرکز و انحصار در صنعت کاهش يافته است 1.عالوه براين نتايج حاصلا
از محاسبه شاخص هرفيندال هريشمن 2در دوره  1390-1386که در نملودار ،1نملايش
دادهايم ،ميتوان دريافت که ميدار اين شاخص براي سپرده بيش از داراييها و تسهيالت
است .اين نتيجه بيلان ملي کنلد کله درجله تمرکلز در ارادله خلدمات سلپرده ،بليش از
ب ش هاي ديگر صنعت بانکي است .نتايج محاسبه شاخص يادشده نشاندهنلده کلاهش
تمرکز در ب ش داراييهاي انباشته ،تسهيالت اعطايي و سپردههاي جذبشلده بانلکهلا
در صنعت بانکي است.

نمودار  .1شاخص هرفيندال هریشمن در صنعت بانکي
مأخذ :يافتههاي اين پژوهش.

با اين حال ،بلاز هلم تعلداد معلدودي از بانکهلا در صلنعت بلانکي ،سلهم بزرگلي از
داراييها ،تسهيالت و سپردهها را به خود اختصاص دادهاند ،به گونهاي کله بلا محاسلبه
روند حرکت بانک هاي برتر در صنعت بانکي (ملي ،صادرات ،مللت ،کشلاورزي ،مسلکن و
تجارت) ميتوان دريافت که نسبت تمرکز اين بانکها در سالهلاي گذشلته بله گونلهاي
بوده که همواره درجه تمرکز در صنعت را در سطوح باال نگهداشته است ،هر چند انلدازه
تمرکز در صنعت کاهش يافته و صنعت به سمت رقابت پيش رفته ،املا بلاز هلم تمرکلز
 .1شيري ( ،)1388قندينژاد ( )1385و پژويان و شفيعي ( ،)1387ميرزادنژاد ( ،)1390خياباني ( ،)2011گودرزي
و شفيعي ( )2012و پناهي و همکاران ()1392
𝑌𝑌 2

2. Herfindahl-Hirschmann Index

شاخص هرفيندال–هريشمن برابربا ) 𝑖𝑖 (∑ = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻است؛هراندازه اين شاخص به يک نزديکتر باشد ،نشاندهنلده
𝑌𝑌
تمرکز و انحصار بيشتر و هر اندازه به  1/nنزديکتر باشد ،نشانگر رقابت وعد متمرکز باالتر در صنعت خواهد بود.
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داراييها ،جذب سپردهها و اراده خدمات وام تا حد زيادي در بانکهاي برتر متمرکز شده
است؛ بهگونهاي که در سال ،1390از کا داراييهاي سيستم بانکي بيش از  67درصد در
شش بانک ملي ،ملت ،تجارت ،مسکن ،صادرات و کشاورزي بوده و  33درصد بلاقيمانلده
در  21بانک ديگر قرار داشته است .در ب ش سپردههاي بانکي نيلز  80/1درصلد از کلا
سپردههاي ديداري مردم توسط شش بانک ملي ،مللت ،تجلارت ،صلادرات ،کشلاورزي و
سپه جذب شده و  19/9درصد باقيمانده به  21بانک فعال ديگر رسيده است .در ب لش
اراده وام نيز  74/5درصد از کا وامها در سال 1390توسط بانکهاي مسکن ،ملت ،مللي،
تجارت ،صادرات و کشاورزي اعطاشده و بانکهلاي ديگلر تنهلا  25/5درصلد از کلا وام
سيستم بانکي را پرداخت کردهاند.
نتايج اين ميايسه حکايت از آن دارد که با توجه به کاهش تمرکلز در صلنعت بلانکي
براي سالهاي اخير ،باز هم بانکهاي فعال در صنعت توازن قدرتهاي مساوي را نداشته
و نابرابري در ب شهاي سپرده و تسهيالت و داراييها در آن مشاهده مليشلود.بنابراين،
مي توان اذعان داشت که صنعت بانکي ايران رقابتي نبوده و بانکهلا در آن بلا توجله بله
شرايط بازار داراي اندازهاي از قدرت انحصاري هستند؛حال ،اين پرسش مطرح مليشلود
که ،تغييرات در ميدار اين قدرت انحصاري بانکها ،چه تأثيري بر کارکرد سياسلت پلولي
خواهد داشت؟ براي پاس به اين پرسش ،در اين پژوهش از روش تعادل عملومي پويلاي
تصادفي استفاده کرده و با بهرهگيري از روش برآورد بيزي ،مدل را در دو ب ش خلدمات
اعتبار و جذب سپرده ،اجرا و به پرسش پژوهش پاس خلواهيم داد .بلدينروي ،در ادامله
ابتدا مباني اثر انحصار در بانک ها بر اثرگذاري سياست پولي را بررسي کلرده ،سلپس ،بلا
معرفي پيشينه و مدل پژوهش ،زيربناي الزم براي بررسي نتايج را فراهم ميآوريم.
 .2ادبيات موضوع

يکي ديگر از ويژگيهاي مهم ساختاري صنعت بانکي کله در سلالهلاي اخيلر در کشلور
نمود بيشتري يافته ،درجه انحصار و قدرت بازاري است که بانکها در اين صنعت داشلته
و رقابتي است که قادرند به شکاهاي م تلف با يکديگر انجام دهنلد .در ادامله ،بله ايلن
مورد خواهيم پرداخت که اين ويژگي ساختاري چگونه ميتواند بر تعلادل اقتصلاد تلأثير
گذارد .اين مسأله که چطور ساختار بازار اعتبارات بانکي بر اثرب شي سياست پولي تلأثير
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ميگذارد ،ن ستين بار توسلط آفتلاليون و وايلت )1978( 1و ونهلو 1983( 2؛)1985
بررسي شد .آنها نشان دادند که ساختار بازار بانکي ميتواند اثر مهمي بر انت اب ابزارها و
اهداف سياست پولي مناسب براي سياستگذاران داشته باشد .از آن پلس توجله بله ايلن
نظريه هلا شلدت گرفلت و مبلاني تجربلي و نظلري در ملورد اثلرات سلاختار بلانکي بلر
سياستهاي پولي تدوين شد .در يکي از اين مباني ،اوليورو و همکلاران )2011( 3اعتيلاد
دارند که در هنگام اعمال سياسلت پلولي انيبا،لي ،افلزايش تمرکلز در صلنعت بلانکي،
اثرب شي انتيال سياست پولي از طريق کانال وامدهي بانکي را بله روشهلاي زيلر تحلت
تأثير قرار ميدهد.
اول ،افزايش تمرکز در صنعت بانکي سبب ميشود تا بانک هاي بيشتري با هم ادغلام
شده و اين مورد سبب بزرگتر شدن اندازه بانکها ميشلود .بله بيلان ديگلر ،بانلکهلاي
کوچکتر و ،عيفتري که نميتوانند به منابع وجلوه کلافي دسترسلي داشلته باشلند ،در
بانکهاي بزرگتر ادغام مي شوند .فرايند ادغام ،دستيابي به منابع جايگزين وجوه را بلراي
صنعت بانکي بهبود ميب شد و آنها را قادر مليسلازد تلا عر،له اعتبارشلان را در برابلر
شوپ هاي منفي وارد شده به ذخايرشان ،به صورت نسبي محافظت کنند .از طريلق ايلن
اثر ،تمرکز ميتواند انتيال سياست پولي از طريق کانال وام دهي بانک را ،تضعيف کند .به
ديگر س ن ،بانک هاي بزرگتر به دليا دستيابي بيشتري که به منابع ملالي دارنلد ،قلادر
خواهند بود تا در صورت بروز شوپهاي منفي اقتصادي همننان منابع اعتباري بلاالتري
4
را اراده داده و در برابر شوپ ،مياومت کنند.
دوم ،بانکهايي با اندازهاي متفاوت (بانلک هلاي بلزرو و کوچلک) ،بله دو دليلا بله
شوپ هاي سياست پولي پاس متفاوتي نشان ميدهنلد :الف)بانلک هلاي کوچلک اغللب
ساختار سرمايه و نيدينگي ،عيفتري دارند و ب ش عمدهاي از وجوه قابا وامدادن خود
را از طريق سپردههاي پسانداز تأمين مالي ميکنند .از اين رو هنگامي کله عر،له پلول
کاهش مييابد ،بانک هايي کله نيلدينگي و سلرمايه کمتلري دارنلد ،نمليتواننلد عر،له
وام هايشان را از طريق منابع جايگزين وجوه (مانند وجوه نيد و اوراق بهادر ديگلر) ثابلت
1. Aftalion and White
2. Vanhoos
3. Olivero et al
 .4مطالعات تجربي انجام شده توسط)Kashyap and Stein (1995؛ )Kashyap and Stein (1997؛ Altunbas

)et al. (2002؛)Matousek and Sarantis (2009؛ ) liu (2012نيز ارتباط نزديک ميلان انلدازه بانلک و ميلادير
وامدهي آنان را تأييدم يکند.
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نگه دارند .ب)بانکهاي کوچک در اين شرايط نياز دارند تا براي وامدهي ،به دنبال وجلوه
پُرريسک رفته و به واسطه اين رفتار ،با افزايش ريسک ترازنامهاي ،سبب تشديد احتملال
وقوع اطالعات نامتيارن در رفتار مشتريان خود خواهنلد شلد .بنلابراين ،در ايلن شلرايط
بانک ها با مشکالت بيشتري براي تأمين امنيلت ترازنامله خلود مواجله خواهنلد شلد .از
طريق اين اثر ،تمرکز و تفاوت در اندازه بانکها ،ميتواند انتيال سياسلت پلولي از طريلق
کانال وامدهي بانک را تضعيف کند.
سومين روشِ اثرگذاري تمرکز سيستم بانکي بر کانال وامدهي بانکها بلدين صلورت
است که با افزايش تمرکز ،درجه رقابلت در بلازار بلين بلانکي کلاهش ملييابلد .در ايلن
شرايط ،برخي از بانک ها ميتوانند از قدرت بازاري و دانش اطالعاتي بهتلري کله دارنلد،
استفاده کرده و از شرايط نيدينگي موجود بهره بيشلتري ببرنلد .ايلن املر ممکلن اسلت
سبب افزايش هزينههاي تأمين مالي براي رقباي ديگر بلازار شلود .افلزايش هزينلههلاي
تأمين مالي ،سبب ميشود تا حفاظت از عر،ه وامها در ميابا شوپهايي که بلر ذخلاير
بانکها به دليا نوسانهاي پولي وارد ميشود ،مشکاتر شود .در اين حاللت ،اثلر بلاليوه
تمرکز بر هزينههاي تأمين مالي ميتواند کارکرد کانال وامدهي را قوت ب شد.
چهارمين دليا آن است که افزايش تمرکز در صنعت بانکداري ميتوانلد بله انحصلار
يک جانبه اطالعاتي درباره اعتبارسنجي مشتريان در بانک هاي بزرگتر منجر شلود .بلروز
انحصللار يللک جانبلله در ايللن مللورد سللبب خواهللد شللد تللا هزينللههللاي انتيللال 1بللراي
قر گيرندگان افزايش يابد .بنابراين ،افزايش هزينههاي جستجو 2براي بنگاههايي که بله
دنبال گرفتن وام از منابع اعتباردهنده جديد هستند ،سبب ميشلود تلا تيا،لاي ا،لافي
براي بانکهاي کوچک ايجاد شود .اين تيا،اي ا،افي قاعدتاً نميتواند توسط بانلکهلاي
بزرو تأمين مالي شود .اين امر ميتواند آثار کاهشي عر،ه اعتبار بر فعاليتهاي اقتصلاد
را به دليا شوپ پولي منفي قوت ب شد و انتيال سياست پولي از طريق کانلال وامدهلي
بانکها را تيويت نمايد .بهطورخالصه ميتوان گفت که تمرکز مليتوانلد کانلال وامدهلي
بانک را به عنوان يکي از کانالهاي انتيال سياست پولي ،قوت ب شيده و يا تضعيف کنلد.
البته اين مو،وع که کداميک از اين آثار غالباند تاکنون به صورت تجربي روشلن نشلده
است.

1. Switching Costs
2. Search Costs
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 .3پيشينه مطالعه

ماندلمن )2005( 1در مطالعه خود نشان ميدهد که انحصار در صنعت بانکي نااطمينلاني
در متغيرهاي حيييي را افزايش داده و باعث تيويت دورهاي تجاري ميشود .آليگا دياز و
اليورو )2007( 2به بررسي اثرات قدرت انحصاري در ب ش بلانکي بلر متغيرهلاي کلالن
اقتصادي و تأثير اين ساختار بر دورهاي تجاري با استفاده از مدل تعادل عملومي پويلاي
تصادفي  DSGEميپردازد .آنان اعتياد دارند زماني که نرخ بهره در بانلکهلايي کله وام
ميدهند ،کاهش مييابد ،بانک با بده بستاني ميان کاهش ميدار سود جاري و يلا کسلب
سهم بازاري باالتر در آينده ،مواجه خواهد بود3.افزون بلر ايلن ،افلزايش سلطوح فعاليلت
اقتصادي باعث افزايش اهميت سهم بازاري آتي نسبت به سود جاري مليشلود و سلبب
خواهد شد تا بانک نرخ بهلره پلايينتلري را بلراي جلذب مشلتريان جديلد در بلازار وام
پيشنهاد دهد .با توجه به اين اسا نظري و در نظر گرفتن وجود اطالعلات نامتيلارن در
سيستم بانکي و هزينههاي آمد و شد براي قر گيرندگان (براي برقراري شرايط رقابلت
ناقص) مدل  DSGEتبيين و به بررسي رفتار ،لد دورهاي بانلک هلا پرداختنلد .گلانتنر
( ،)2009با تدوين مدل  DSGEبا ساختار رقابت انحصلاري در خلدمات وام و سلپرده و
هزينههاي تعديا براي نرخهاي بهره بانکي به بررسي نتايج حاصا از شوپهلاي پلولي و
تغييرات ساختاري در واسطهگريهاي مالي ،در اين ب ش ميپردازد .نتلايج مطالعله وي
نشان ميدهد که وجود محدوديت رقابت در ب ش سپرده ميتواند به عنوان يلک عاملا
تکاثر (شتابدهنده) مالي عما نمايد .همننين ،به اعتياد وي بانکها نيلش نلاچيزي در
ادوار تجاري ايفا ميکنند.
 .4معرفي مدل

پايههاي مدلسازي اين مدل مشابه مدلهاي گانتنروگراتي4است 5که به انجلام تغييلرات
اساسي در مدل براي همگون سلازي بلا اقتصلاد ايلران ،آن را بازنويسلي و شلبيهسلازي

 .3اين مورد را بهنام  the customer “lock-in” effectمعرفي مينمايد.

1. Mandelman
2. Aliaga-D´ıaz and P´ıaOlivero

4. Gerali .(2009) &Guntner .(2011;2009).

.5گفتني است يکي از شيوههاي مهم ورود ساختار نظام بانکي در مدلهاي تعادل عمومي بر اسا استفاده از علدم
تيارنهاي اطالعاتي ميان مردم و بانکهاست .اين ساختار ،بر آن است که بانلکهلا بلراي وام دادن بله کارفرمايلان
اقتصادي يک محدوديت عمده دارنلد ،آنلان اطالعلات آشلکاري از انلدازه احتملال پيلروزي و شکسلت پلروهههلاي
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خواهيم کرد .اين مدل شاما خانوارها ،توليدکنندگان در دو ب ش توليدکننده واسلطه و
توليدکننده نهايي ،سياستگذار پولي (بانک مرکزي) و بانک هاي تجاري خواهد بود که در
ادامه ساختار رفتاري هر يک از آنها را شرح خواهيم داد.
ن ستين ب ش از اين مدل را خانوارها تشکيا مليدهنلد ،خلانوار از مصلرف کاالهلا
مطلوبيت کسب کرده و کارکردن براي آنان عدم مطلوبيلت بله بلار مليآورد .همننلين،
مشابه مدلهاي پول در تابع مطلوبيت  ،MIUپلول بلراي خلانوار ،مطلوبيلت بله هملراه
خواهد داشت.

M 
()1
E t   t ln ct   ln(1  nt  s t )  ln( t ) 
Pt 
t 0

که در آن ،بتا نرخ تنزيا خانوار بوده n ،و  sساعات کار خانوار در بنگلاههلاي توليلدي و


بانکهاست .در اين ساختار بر اسا مطالعات گانتنر ( 2009و )2011فر ميکنيم که
در هر دوره خانوار درصد ثابتي از کا هزينههاي مصرفي خود را در بانک سلپردهگلذاري
dخواهد کرد ،در اين صورت با محدوديت  ،2براي مصرف و سلپردهگلذاري بلين دورهاي
مواجه خواهد بود:
()2
c t  d t
افزون بر اين ،خانوار با محدوديت بودجهاي نيز روبهروست؛ بهگونهاي که در هلر دوره
ميدار کا مصرف و سپرده وي نميتواند بيشتر از کا منابع و درآمدهاي کسب شدهاش،
باشد .خانوار به ازاي هر ساعت کار در بنگاه nو بانک sدستمزدي به اندازهwدريافت کرده
و نرخ بهره  rdاز سپردهگذاري دوره پيشين ود بهدست ميآورد .همننين ،سود بنگلاههلا
 ،gسود بانکها  gfو نيزمنافع بانک مرکزي  gcbکه حاصا از خالص استيرا نظام بانکي
از بانک مرکزي است ،به خانوارهاي فعال در اقتصاد خواهد رسيد (در اين رابطه  t ،نرخ
تورم است).
()3

M t
Pt

 g t  g tf  g tcb 

d t 1 (1  rt d1

t

ct  d t  w t (nt  s t ) 

کارفرمايان ندارند .بنابراين ،بانکها نميدانندکه آيا کارفرمايان اقتصادي به بازپرداخت بدهي خلود قادرنلد يلا خيلر.
بنابراين ،بانکها ساز و کاري را طراحي ميکنند تا بر اسا آن قادر باشند اطالعات پنهان کارفرمايلان اقتصلادي را
آشکار نمايند ،فر ميکنيم که اين رفتار بانکها با است دام نوع خاصي از نيروي کار که وظيفه نظلارت بلر رفتلار
کارفرمايان را دارند ،دستيافتني است.
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خللانوار در ايللن مللدل بلله دنبللال آن خواهللد بللود تللا تللابع هللدف 1را بللا توجلله بلله
محدوديتهاي  2و  3حداکثر نمايد .بنابراين ،شرايط مرتبله اول خلانوار را مليتلوان بله
صورت زير نوشت که در آن خانوار در مورد مصرف ،کار در بنگاه و بانک ،سلپردهگلذاري
در بانک و ميزان نيدينگي در دستر تصميمگيري ميکنلد t .و ، tلرايب الگرانلژ
محدوديتهاست.

1
 t
ct

()4



()5
()6
()7

1  nt  s t
 t

1  rt d

 t 1


t

tw t 


t  E t t 1

t 1


)  t 1 (M t Pt


t  E t

ب ش بعدي از فعاالن اقتصادي ،گروهي از توليدکنندگان واسلطه  j  0,1هسلتند
که با اجاره نيروي کار همگن  nاز خانوارها و استفاده از سرمايه  kو بر اسا تابع توليلد
با بازدهي ثابت نسبت به مييا  CRSميدار محصول  yرا در اقتصلاد توليلد مليکننلد.
وجود رقابت ناقص در بازار محصوالت واسطه اين اجازه را به بنگاهها مليدهلد کله سلود
مثبت بهدست آورند .مانند بيشترمدل هاي استاندارد ،انباشت سرمايه بر اسا رابطله ،6
نمايش داده خواهد شد .بهگونهاي که در اين رابطله) i(jميلدار سلرمايهگلذاري ناخلالص
بنگاه  jدر دوره مورد نظر خواهد بود.
()6
kt ( j ) 
) (1   )k t 1 ( j )  i t ( j
بنگاه با استفاده از نيروي کار و سرمايه بر اسلا تلابع توليلد  ،7ميلدار محصلول را
توليد خواهد کرد:
()7
y t ( j )  At k t 1 ( j ) nt ( j )1
خانوارها صاحب تمام بنگاههاي واسطهاي در اقتصاد بلوده و سلود ايلن بنگلاههلا بله
خانوار خواهد رسيد .مديران (ريسک خنثي) بنگاه ميدار بهينه کار ،قيمت و سرمايه را به
گونهاي انت اب خواهند کرد که تابع هدف زير را حداکثر نمايند:
()8
که در آن g ،سود بنگاه است که به صورت زير تعريف ميشود:



) E t   t t g t (i
t 0
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) Pt (i
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t
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2

l

در اين تابع Rt 1 ،نرخ بهره ناخالص وام دوره پيشين براي تيا،لاي کلار و سلرمايه در
اين دوره است .در اين رابطه ،فر بر اين است که تعديا قيمت و سرمايه توسط بنگلاه
واسطهاي ،هزينه تعديا درجه دوم مانند مدل روتنبرو )1982( 1خواهد داشلت .بنگلاه،
تابع هدف خود را براسا محدوديت زير به حداکثر خواهد رساند:


()10

yt 
) y t (i

 P (i ) 
 t 
 Pt 



1

) k t 1 (i ) nt (i

با توجه به موارد پيشگفته ،شرايط مرتبه اول بنگاههاي توليدکننده کاالي واسطهاي
به صورت زير انت اب خواهد شد:
()11
()12
()13
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توليدات واسطه انجام شده توسط بنگاه واسلطهاي يلا کارفرملاي اقتصلادي بله يلک
توليدکننده نهايي در سطح قيمت ) p(jبه فروش مليرسلد .توليدکننلده نهلايي نيلز بلا
ترکيب تمام کاالهاي واسطه براسا جمعگر ديکسيت اسلتيگليتز کلاالي نهلايي توليلد
خواهد کرد.
()14



 1


dj )  1

1

) y t  ( y t ( j
0

در اين رابطه 𝜇𝜇 ،کشش جانشيني ميان توليدات واسلطهاي اسلت .بلا توجله بله ايلن
تو،يحات ،تصميم براي کسب حداکثر سود توسط توليدکننده نهايي سبب خواهلد شلد
1. Rotemberg
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تا تيا،ايي به اندازه رابطه  15براي کاالي واسطه داشته و شاخص قيملت در اقتصلاد بلا
رابطه16برابر باشد.
()15
y t ( j )  (Pt ( j ) Pt )  y t
()16

) 1 (1 

1
Pt    Pt (i )1  di 
 0


در ادامه فر ميکنيم که تعداد ]i∈[0,1بانک در اقتصاد وجود دارد کله بلا کشلش
جانشيني ثابت در خدمات اراده شده خود روبهرو هستند .مانند مدل ارادله شلده توسلط
گرالي2008( 1و )2010فر ميکنيم که مصرفکننده براسا قراردادي کله بلا بانلک
منعيد ميکند ،خدمت ترکيبي ديکسيت استگيليتز بانلک را از او دريافلت خواهلد کلرد.
اين خدمت ميتواند سپردهگذاري خانوار در بانکها و يا دريافتوام بنگلاه هلاي اقتصلاد از
بانک به منظور افزايش نيدينگي در دستر و تأمين هزينهاي اجاره سرمايه و اسلت دام
نيروي کار باشد .در نتيجه ،اين فلرو بانلک  iبلا منحنلي تيا،لاي نزوللي بلراي وام و
منحني تيا،اي صعودي براي سپرده مانند روابط 17و  18روبهرو خواهد بود؛2به گونهاي
که با افزايش نرخ بهره سپرده ،سپرده دريافتي بانکها افزايش و با افزايش نرخ بهلره وام،
وام پرداختي بانکها کاهش پيدا ميکند.
()17
()18

l

 r l (i ) 
l t (i )   t l 
 rt 

d

 r d (i ) 
d t (i )   t d 
 rt 

ميزان حساسيت سهم بانکهاي تجاري از قراردادهاي ترکيبي وام و سپرده به صورت
معکو به کشش جانشيني CESو پارامترهاي  dو lارتباط خواهد داشت .بله بيلان

ديگر ،با افزايش هريک از پارامترهاي يادشده ،حساسيت سپرده دريافتي و وام پرداختلي
بانکها به نرخ بهره سپرده و وام بيشتر خواهد شد.
فر بعدي در اين سيستم ،به گونهاي است که بانک  iدر صورتي که تمايلا داشلته
باشد نرخ بهره خود را تعديا کند ،بايد هزينهاي بابت تعديا قيمت متحما شود (هزينه
فهرست) 3فر بر اين است که هزينه تعلديا قيملت بلراي بانلکهلا بله صلورت ملدل
1. Gerlai
( .2براي اطالع بيشتر بله منلابع مشلاهده کنيلد (Hulsewing et al., 2009; Gerali et al., 2008 and 2010

مراجعه نماييد.

3. Menu Costs
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روتنبرو ( )1982وجود داشته و براي تعديا نرخهاي بهره در ب ش وام و سپرده ناگزير
به تحما هزينههاي پيشگفته خواهند بود .با توجه به ايلن شلرايط ،بانلک  iميلدار وام
عر،ه شده را براسا تابع  CRSزير در بازار عر،ه خواهد کرد.
()19
l
F ( g t   k t ) st (i )1
) t (i
که در آن، F ،ريب ثابت  TFPاست .تالشهاي نظارتي بانک با  sنشلان داده مليشلود
که توسط خانوار به بانک اعطا خواهد شد و بله عنلوان نهلاده توليلد بلراي بانلک ملورد
استفاده قرار ميگيرد .فر ميکنيم که بانکها ،سپردههلاي خلانوار را نيلز جملعآوري
ميکنند d t (i ) mt (i ) ،
ميلدار هزينله بانلک بلراي تلأمين سلپرده بلوده کله )m(i
نشاندهنده ذخاير بانکها در بانک مرکزي است .فر ميکنيم کله بانلکهلاي تجلاري
قادرند تا از بانک مرکزي وام گرفته و يا با خريد اوراق قر،ه ) b(iميدار ذخاير خود نلزد
بانک مرکزي را افزايش دهند .بنابراين ،يک مدير (ريسلک خنثلي) در بانلک تجلاري بله
دنبال آن است تا با انت اب ميدار بهينه وام ،اوراق ،ذخيره بانکي ،نرخ بهره سلپرده ،نلرخ
بهره وام و است دام نيروي کار ،ميدار سود خود را حلداکثر نمايلد .در صلورتي کله تلابع
هدف بانک به صورت رابطه  20باشد:


) E t   t t g tf (i

()20

t 0

که ميدار سود بانک gfبه صورت زير نمايش داده ميشود ،اين رابطه بيان ميکند که کا
داراييهاي بانک شاما استيرا انجام شده از بانلک مرکلزي  ،btسلپرده دريلافتي ايلن
دوره  dtذخاير واقعي بانکهاي تجاري در بانک مرکلزي در دوره پيشلين بلوده کله بايلد
صرف ذخيره در بانلک مرکلزي  ،mtعر،له وام  ltپرداخلت بهلره سلپردهگلذاران از دوره
پيشين  ،پرداخت بهره وام دريافتي از بانک مرکزي ،دسلتمزد نيلروي کلار نلاظر ،هزينله
دريافت سپرده ،هزينه تعديا نرخ بهره سپرده و هزينه تعديا نرخ بهره وام شود.
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مدير بانک براي رسيدن به حداکثر سود با محدوديتهاي زير روبهروست:
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 r d (i ) 
d t (i )   t d 
 rt 

()23

بر اسا موارد پيشگفته ،مدير بانک به دنبال آن خواهد بلود تلا تلابع هلدف خلود
( )20را براسا محدوديتهلاي 22و  ،23حلداکثر نمايلد .شلرايط مرتبله اول بانلک را
ميتوان به صورت زير نوشت:
2
d
t 1 1  rt (i ) 
 d (i ) r  rt d (i ) 



1 t


1


t
 t 1
t
) mt (i
2  rt d1 (i ) 
)  (1  rt
1   E t t 1

()24

d

()25
()26
()27

 Et

 t 1

2

t

  r l (i ) 
) t 1 1  rt (i )  tl (i
) w t s t (i

1
 r  tl
 1
t
 t 1
t
(1   )l t (i ) 2  rt 1 (i ) 

)  d t (i
1
 E t t 1
 1
t  t 1
mt (i )2
l

 Et

l

l
d
در روابطباال t ،و  tبه ترتيب قيمتهاي سايهاي محلدويت سلپرده و وام بانلک
است.
ب ش بعدي در اين مدل ،به تصميمهاي دولت و بانک مرکزي مربوط است .در اينجا
نيز مانند تمامي مدلهاي  DSGEدر ايران ،فر بر اين است که دولت و بانک مرکلزي
ش صيتي واحد داشته و نرخ رشد پول مهمترين ابزار بانک مرکزي بلراي سياسلتگذاري
پولي در اقتصاد است .در ن ستين گام براي مدلسازي سياستگذار پلولي در اقتصلاد ،بلر
ارتباط ميان بانکها و بانک مرکزي تأکيد داريلم .ارتبلاطي کله بلر اسلا آن بانلکهلا
ذخايري را به بانک مرکزي داده و از او وجوهي را استيرا ميکننلد ،بنلابراين ،خلالص
تعامالت بانک مرکزي با بانکها تجاري را ميتوان به صورت زير نمايش داد:

()30

 bt

) bt 1 (1  rt 1

t


g tcb

در اين رابطه r ،نرخ بهرهاي است که توسط بانک مرکزي براي نلرخ بهلره اسلتيرا
بانکها تعيين ميشود .فر ميکنيم ،اين نرخ بهرهاي اسلت کله در ايلران بله صلورت
دستوري به بانک ها ابالغ شده و به نوعي پايه تصميمهاي بانکي خواهد بود؛ بله گونلهاي
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که شوراي نظارتي (مانند شوراي پول و اعتبار) براسا رابطه تيلور ميدار نرخ بهلره وارد
بر استيرا بانکها را انت اب کرده و در هر دوره به بانکها ابالغ مليکنلد .البتله ،نلوع
رابطه تيلور در اقتصاد ايران به گونهاي در نظر گرفته مليشلود کله بلا واقعيلات اقتصلاد
بيشترين هماهنگي را داشته باشد ،براي اين کار مانند قبا ،فر ميکنيم که نرخ بهلره
به گونهاي رفتار خواهد کرد که با ميدار دوره پيشين خود تفاوت چنداني نداشلته باشلد.
بنابراين ،اميد ريا،ي شرطي نرخ بهلره در دوره  tبسليار نزديلک بله نلرخ بهلره در دوره
پيشين خواهد بود .با توجه به اين فر  ،تعديالت صورت گرفته هلر دورهاي بلراي نلرخ
بهره تنها به شوپهاي زودگذر بهره و نرخ تورم دوره پيشين مرتبط خواهد بود .بنابراين،
نرخ بهره در هر دوره به صورت رابطه زير معرفي ميشود کله بلراي نزديکلي بله اقتصلاد
ايران  ،بسيار نزديک به يک خواهد بود.
()31
(1   ) 1  t 1   rˆt 1
rˆt 
افزون براين ،ترازنامه بانک مرکزي به گونهاي است که تعلادل  ،32بايلد بلراي بانلک
مرکزي صادق باشد ،که در اين رابطه  MBميزان پايه پلولي و  FRخلالص دارايليهلاي
خارجي بانک مرکزي DG ،خالص سپردههاي دولت نلزد بانلک مرکلزي و  g tcbخلالص
تعامالت بانکها با بانک مرکزي است.
()32
MBt FRt  DGt  g tcb
براسا مطالعه کميجاني و توکليان ( )1391فر برآن است که ابزار سياسلتگذاري
پولي در اقتصاد ايران در اختيار بانک مرکزي و همان نرخ رشد حجلم پلول اسلت .تلابع
عکسالعما سياستگذار پولي (رابطه  )33به گونهاي است کله براسلا آن ،سياسلتگذار
نرخ رشد حجم پول  را به نحوي تعيين مليکنلد کله دو هلدف خلود ،يعنلي کلاهش
انحراف توليد از توليد باليوه  yˆ tو انحلراف تلورم از تلورم هلدف را   t   tبله حلداقا
برساند براين اسا تابع عکسالعملي که در اينجا معرفي ميشود ،تلورم هلدف   tيلک
متغير مشاهده ناپذير است که تنهلا در اختيلار سياسلتگذاران بلوده و کلارگزاران ديگلر
اقتصادي اطالعي از آن ندارند .فر ميکنيم که اين تورم هدف ،لمني از يلک فرآينلد
خودرگرسيون مرتبه اول به صورت رابطه  34پيروي ميکند که در آن ،ريب ملدل ،


نزديک به يک است .بنابراين ،اميد ريا،ي شرطي تورم هدف در دوره tبسيار نزديلک بله
تورم هدف در دوره پيشين است .دليا اعمال اين فر  ،آن است کله سياسلتگذار پلولي
سعي ميکند تا بهطور متوسط ،تورم هدف را در طول زملان ثابلت نگهلدارد؛ املا گلاهي
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اوقات در رسيدن به اين هدف ناکام ميماند .باتوجه به مواردپيشگفته ،تابع عکسالعملا
1
سياستگذاري پولي به صورت لگاريتم خطي به شکا زير تعريف ميشود:
()33

ˆ
 ˆt 1    (t  t )   y y t   t
t

()34




 t    t1  t

که در آن t  iid .N (0,  2 ) ،شوکي است که به تورم هدف سياستگذار پلولي وارد
ميشود .همننين  t ،شوپ پولي است که فر ميشود از يلک فرآينلد خودرگرسليون
مرتبه اول به صورت زير تبعيت ميکند:




()35


 t   t 1  tmb

2
 tmb  iid .N (0,  mbخواهد بود .با اين حال ،بايد توجله نملود
در اين رابطه نيز )
کلله همننلان ايللن تللابع عکللسالعمللا سياسللتگذاري پللولي (رابط له  )33نللوعي قاعللده
سياستگذاري خواهد بود .از آنجا که رفتار سياستگذار پولي در اقتصاد ايلران بله صلورت
2
صالحديدي است ،در نتيجه ،نميتوان انتظار داشت که به خوبي واقعيات را نشان دهد.

 .1گفتنياست که در بيشتر مطالعات  DSGEصورت گرفته براي اقتصاد ايران ،شوپ پولي را براي سلادهسلازي بله
عنوان يک فرآيند اتورگرسيو درجه اول مدلسازي ميکردند؛ اما ساختاري مشابه آن ميتواند از درجه صلالحديدي
بودن تصميمات سياستگذار پولي بکاهد و آن را تبلديا بله فرآينلدي کلامالً تصلادفي کنلد .حلال آنکله مطالعلات
صورتگرفته بر رفتار سياستگذار پلولي در ايلران نشلان ملي دهلد کله رفتلار سياسلتگذاران پلولي در ايلران جنبله
صالحديدي دارد (توکليان ،)1391 ،افزون بر اين ،مطالعات تجربي انجامشلده بلراي شناسلايي توابلع عکلسالعملا
سياستگذار پولي در ايران ،نوع رابطه باال را تأييد ميکند؛ به گونلهاي کله نظريلان و همکلاران ( )1390در مطالعله
خود تابع عکسالعما سياستگذار پولي در ايران را براي دوره 1386-1352ارزيابي کلردهانلد .نتلايج مطالعله آنلان
نشان ميدهد که داراييهاي خلارجي بانلک مرکلزي و نلرخ ارز غيررسلمي تلأثير مثبلت و معنلاداري بلر شلاخص
عکسالعما سياستي و متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و شاخص قيمت مصرفکننلده اثلر منفلي و معنلاداري بلر
شاخص عکسالعما سياست پولي دارند ،بر اسا نتيجه کلي و ،رايب به دستآمده ،آنان به اين نتيجله مليرسلند
که ميامات پولي در ايران يک سياست تثبيتي را دنبال نمودهاند که در واقع ،هدف آن حفظ ثبات قيمتهلا و ارزش
پول ملي در دوره ملورد بررسلي اسلت .بلراي مطالعله بيشلتر مراجعله کنيلد بله :نظريلان ،رافيلک و آتنلا صلفايي
کوچکسرايي و قدرت الهام اموردي ( ،)1390تحليا رفتاري الگوي سياستگذاري پلولي در اقتصلاد ايلران ،فصللنامه
پول و اقتصاد ،شماره  ،6صص .26-1
چون در اين مطالعه دنياي خارج را در نظر نميگيريم ،پس به صورت تلويحي ميتلوان هلدف سياسلتگذار پلولي را
رسيدن به تورم هدف دانست .از اين رو در ساختار استفاده شلده بلراي سياسلتگذار پلولي کله برگرفتله از مطالعله
کميجاني و توکليان  1391اسلت ،علالوه بلر وجلوب رفتلار تصلادفي ناشلي از مدالتورگرسليوم رتبله اول ،سلاختار


y
صالحديدي و نيز با استفاده از رابطه   (t  t )   y tدر نظرگرفته شده و بر اسا يافتلههلاي توکليلان و
کميجاني  ،1391اين ساختار سبب بهبود شبيهسازي رفتاري سياستگذار پولي درايران ميشود.
 .2کميجاني و توکليان (.)1391
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تا به اينجا سلاختار کللي اقتصلاد را معرفلي کلرديم ،در ادامله بلا اسلتفاده از بسلته
پيشنهادي اوهليگ ،معلادالت تعلادلي سيسلتم را بله صلورت لگلاريتم خطلي محاسلبه
1
خواهيم کرد.
 .5حل و شبيهسازي مدل

از آنجا که بسياري از پارامترهاي مورد استفاده در اين پژوهش ميدار تعيلين شلدهاي در
اقتصاد ايران ندارند؛ از اين رو ناگزير خواهيم بود بلراي کاليبراسليون ملدل ،پارامترهلا را
برآورد نماييم .بنابراين ،در ادامه با استفاده از روش بيزين 2،پارمترهلا را بلرآورد خلواهيم
کرد .دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش دادههاي تعديا شده فصللي شلاخص بهلاي
مصرفکننده و توليد ناخالص داخلي بدون نفت براي دوره 1389:4-1369:1است .بلراي
برآورد پارامترها ،ابتدا توزيع ميانگين و انحراف معيار پيشين 3براي هر يک از پارامترها را
مش ص خواهيم کرد 4.اين ميادير با توجه بله مطالعلات پيشلين در اقتصلاد ايلران و در
برخي موارد با محاسبات اوليه بهدست آمده است .در جدول1و پيوست  ،1ميتوان نتايج
برآورد بيزين شاخصها و انحراف معيار پسين 5مدل را مشاهده نمود .گفتنلي اسلت کله
براي برآورد پارامترها از الگوريتم متروپليس– هاستينگ 6با تعلداد 20هلزار بلار تکلرار و
تعداد  2زنجيره موازي استفاده کردهايم .خروجيهاي مربوط به 7MCMCرا در پيوسلت
،1اراده کردهايم .با استفاده از اين نمودارها مليتلوان شلواهدي بلراي همگرايلي و ثبلات
نسللبي در تمللام گشللتاورهاي پارمترهللا ارادلله نمللود .افللزون بللراين ،نتللايج محاسللبه
 acceptation rateنشان ميدهد که ميادير اين آماره براي پارامترها برآوردشده برابر بلا
 0/236و  0/224اسللت .ايللن ميللدار در نزديکللي  0/234بللوده و بللر اسللا نظللرات
) Robert, Gelman and Gilks (1997ميتوان بر درستي برآورد پارامترها اعتماد نمود.
 .1براي پرهيز از طوالني شدن مياله از بيان ساختار لگاريتم خطي پرهيز کلرده ايلم ،درصلورت نيلاز ،ايلن آملادگي
وجود دارد ساختار يادشده را دراختيار عالقهمندان قرار دهيم.
2. Bayesian Estimation
3. Prior mean and standard deviation

 .4توزيع پيشين براي هر شاخص براسا ويژگيهاي آن شاخص و ويژگيهاي توزيع مد نظر انت لاب شلده اسلت.
براي مثال ،توزيع بتا ،توزيعي است که با سه شاخص ميانگين ،انحراف معيار ،حد پلايين و بلاال مشل ص مليشلود؛
بنابراين ،براي برآورد شاخصهايي که در بازه خاصي از اعداد قرار ميگيرند ،استفاده ميشود.

5. Posterior mean and standard deviation
6. Metropolis–Hastingsalgorithm
7. Monte Carlo Markov Chains
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جدول  .1نتایج برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از روش بيزین

ضریب

نوع

توزیع

توضيح
،ريب محدوديت DIA
براي خانوار



گاما



بتا

سهم ترکيب سرمايه و سود
در توليد بانکها



بتا

سهم سرمايه در توليد

i

گاما

هزينه تعديا سرمايه

f

گاما

،ريب  TFPدر توليد
بانکها



بتا



گاما

اهميت سرمايه در توليد
بانک
کشش جانشيني کاالي
واسطه

ميانگين و انحراف
معيار پيشين
0/8
()0/01
0/6
()0/1

0/412
()0/01
2
()0/15
6
()0/13
0/2
()0/03
4/3
()0/1



بتا

نرخ ترجيحات زماني خانوار
سپرده گذار

0/97
()0/01



گاما

عکس کشش نيروي کار
فريش

2/17
()0/05

m

بتا

،ريب اتورگرسيو در رشد
پول

0/7
()0/05



بتا



نرمال

y

نرمال

 mb

گاما
معکو



گاما
معکو

،ريب اتورگرسيو تورم
هدف

،ريب تورم در تابع
عکسالعما سياست پولي
،ريب توليد در تابع
عکسالعما سياست پولي
انحراف معيار شوپ
سياست پولي

انحراف معيار شوپ تورم
هدف

0/9
()0/1

-1/06
()0/01
-2/31
()0/17
0/02
0/02

مأخذ :محاسبات اين پژوهش.

منبع

برآورد

گانتنر ()2011

0/8026

گانتنر (،)2011
()2009

0/6023

شاهمرادي
()1387

0/4119

ياکوويلو ()2005

2/0317

گانتنر ()2011

6/0069

گانتنر ()2011

0/1915

ابراهيمي ()1389

4/2979

کاوند ()1388

0/9703

توکليان ( )1391و
شاهمرادي
()1387

2/1708

برآورد اتو رگرسيو

0/6994

کميجاني و
توکليان ()1391

0/927

کميجاني و
توکليان ()1391
کميجاني و
توکليان ()1391
کميجاني و
توکليان ()1391
کميجاني و
توکليان ()1391

-1/0578
-2/2807
0/0171
0/0136
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با توجه به پارامترهاي برآوردشده در ب ش پيشين ،مليتلوان ملدل را کاليبراسليون
نموده و ميادير ايستاي متغيرهاي مدل را بهدست آورد؛ اما از آنجلا کله ملدل در حاللت
ايستاي خود نيز ساختار پينيدهاي دارد ،براي محاسبه ميادير ايستاي مدل از کدنويسلي
در بسته نرمافزاري متلب 1و حا مدل غيرخطي به روش نيوتن بهرهبرداري شلده اسلت.
نتايج حا ميادير ايستاي مدل براي حالت پايهاي اقتصاد ايران (کشلش سلپرده برابلر بلا
 10و کشش وام برابر با  )5را در جدول  ،2نمايش دادهايم.
جدول  .2مقادیر ایستاي تعادلي متغيرهاي مدل

مقدار

متغير

مقدار ایستا

متغير

مقدار ایستا

متغير

توليد

0/5568

بهره وام

0/0417

اشتغال بنگاه

0/2002

0/0306

دستمزد

1/2415

مصرف

سرمایه

سرمایه گذاري
ذخایر بانکها

0/4545

بهره سپرده

0/0249

0/1007

سپرده

0/3648

2/3981
0/0532

بهره دولتي
وام

0/3493

مأخذ :محاسبات اين پژوهش.

اشتغال بانک
سود بنگاه
سود بانک

ایستا

0/0015
0/1929
0/0004

 .6نتایج تکانهها و تحليل حساسيتها

در ادامه ،به بررسي اين مسأله ميپردازيم که در صورت بروز شوپ پلولي در دو سيسلتم
اقتصادي با بانکهاي رقابتي و بانکهاي انحصلاري ،واکلنشهلاي متغيرهلاي ملدل چله
تفاوتي با يکديگر دارند .براي مطالعه اين نتايج ،اين مدل را در دو حالت رقابلت کاملا و
انحصار کاما براي خدمات سپرده اجلرا کلرده و بلا يکلديگر ميايسله مليکنليم .نتلايج
بهدستآمده رادر مجموعه نمودار ،4نمايش داده ايم .با توجه به نتايج نملايش داده شلده
درنمودار ،13بروز شوپ پولي سبب افزايش تورم در اقتصاد ميشود ،اما ايلن افلزايش در
تورم حساسيت بسيار کمي به درجه انحصار صنعت بانکي در ب ش سپرده دارد.نمودار،5
نشان ميدهد که مصرف در اقتصادي که از صنعت بانکي رقابتي بهلره مليبلرد ،افلزايش
بيشتري در ميايسه با اقتصادي با صنعت بانکي انحصاري خواهد داشلت .سلپردهگلذاري
افراد نيز مانند نمودار  ، 6با بروز شوپ پولي افزايش مييابد ،اما اين افلزايش در صلورتي
که صنعت بانکي رقابتي باشد ،باالتر از زماني خواهلد بلود کله صلنعت بلانکي انحصلاري
1. Matlab
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است؛بهگونهاي که در صنعت بانکي رقابتي ،بانکها با رقابتي که براي جذب سلپردههلاي
بيشتر دارند ،سبب خواهد شد تا ميدار باالتري سپرده در سيستم اقتصادي جلذب شلود.
روشن است که براي جذب سپرده باالتر ،بانک هاي رقابتي روي نرخ بهره سلپرده رقابلت
کللرده و نللرخهللاي بللاالتري را بلله سللپردهگللذاران خواهنللد داد .همللانطورکلله در
نمودار14مشاهده ميشود ،بروز شوپ پولي نرخ بهلره سلپرده را افلزايش مليدهلد ،املا
افزايش نرخ بهره سپرده در حالت انحصاري بسيار پلايينتلر از حاللت رقلابتي اسلت ،بله
گونهاي که در اين حالت ،انحصارگر به دليا قدرت انحصاري کله دارد ،مليتوانلد ا،لافه
رفاه بازار را در اختيار گرفته و بدون آنکه نرخ بهره سپرده خود را افزايش دهلد ،بلاز هلم
ميادير بيشتري سپرده بهدست آورد ،درحاليکه بانک هاي رقلابتي بلراي کسلب سلپرده
ناگزير به رقابت در نرخ بهره خواهند بود ،اين حادثه سبب خواهد شد تا صلنعت رقلابتي
افزايش باالتري در جذب سپرده به واسطه افزايش در نرخ بهره پرداختي به سپردهگذارن
ايجاد نمايد .مطالعه واکنش سود بانک ها نيز در اين ب ش قابا توجه است ،بهگونهاي که
با بروز شوپ پولي سود بانلکهلاي رقلابتي تلا  15دوره کلاهش بلاالتري از بنگلاههلاي
انحصاري خواهد داشت ،در اين شرايط ،اين بانک ها در دنياي رقابتي ناگزير خواهند بلود
تا با افزايش نرخ بهلره ،بلا رقبلاي خلود رقابلت کلرده و ايلن عملا سلود خالصشلان را
تحتالشعاع قرار ميدهد ،حال آنکه انحصارگر به دليا قدرت بازاري به راحتي قادر است
تا کمترين تعديا در نرخ بهره سپرده را در صورت بروز شوپهاي اقتصادي تجربه کنلد؛
البته ،از آنجا که در دورههاي آتي سپردهگلذاران ،تمايلا کمتلري بله سلپردهگلذاري بلا
نرخهاي سود پايينتر خواهند داشت ،سود انحصارگر کاهش يافتله و صلنايع رقلابتي بله
دليا جذب باالتر سپرده تغييرات سود باالتري را به واسطه شوپ پولي تجربه ميکننلد.
بنابراين ،روشن است که نوسانهاي دورهاي در سلود بانلکهلا در شلرايطي کله صلنعت
بانکي رقابتي است ،باالتر از حالتي خواهد بود که صلنعت در شلرايط انحصلاري فعاليلت
ميکند؛ اما در شرايط بروز شوپ پولي از آنجا که انحصارگر در ب ش سپرده قلادر اسلت
تا مازاد نيدينگي مردم را با هزينههاي کمتري جذب کند ،پس با توجه بله نملودار11بله
ميدار ناچيزي وام بيشلتري در اختيلار کارفرمايلان قلرار خواهلد داد ،افلزايش وامدهلي
بانللکهللاي انحصللاري سللبب افللزايش سللرمايهگللذاري نمللودار9و دسللتمزد نيللروي کللار
نمودار16نيز ميشود؛بهگونهاي که با افلزايش دريافلت وام توسلط توليدکننلدگان ،آنلان
تمايا به است دام ميادير بيشتري از نهادههاي توليد داشته و اين امر سبب خواهلد شلد
تا قيمت است دام نهادهها افزايش يابد.
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نمودار  .4شکلهاي مربوط به واکنش متغيرهابه شوک سياست پولي
بر اساس سناریوهاي مختلف رقابت در بخش سپرده
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اما به صورت کلي با توجه به نمودار،17بروز شوپ پلولي ،سلبب خواهلد شلد تلا در
دوره هاي ششم تا پانزدهم ،وجود انحصار در ب لش سلپرده ،سلبب افلزايش بلاالتري در
توليد کارفرمايان اقتصادي شود .اين نتيجه ميتواند بله دليلا قلدرت بلاالتر بانلکهلاي
انحصاري براي دادن وام به کارفرمايان بروز کند ،همانطور که پيشتر نيلز بيلان شلد ،در
شرايط انحصار در جذب سپرده ،بانکها با بهرهگيري از منلابع ارزانتلر ملالي قادرنلد تلا
ميادير باالت ري وام به کارفرمايان اراده داده و از اين طريق موجب رشد باالتري در توليلد
شوند .البته در دورههايديگر ،درجه انحصار در صنعت بانکي اثر مهمي بلر کميلت اثلرات
سياست پولي برتوليد ن واهد داشت.
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نمودار  .17واکنش توليد به شوک سياست پولي براساس سناریوهاي
مختلف رقابت درارائه خدمات سپرده

بنابراين ،در اين ب ش ميتوان نتيجه گرفت که افلزايش در انحصلار بانلکهلا بلراي
جذب سپردههاي مردم ،بانکها را قادر ميسازد تا با هزينههاي کمتر ،منابع مالي خود را
تأمين کرده و از اين طريق سود و وامدهي خود را افزايش دهند؛در ايلن راسلتا ،افلزايش
وامدهي بانکها به کارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي سبب خواهد شد تلا آنلان سلرمايه و
نيرويکاري بيشتري است دام کرده و دستمزد باالتري به آنها بدهند ،افلزايش اسلت دام
عواما توليد و افزايش منابع مالي در دستر بنگاهها در شرايط وجود انحصار در جلذب
سپرده ،سبب خواهد شد تا بنگاه ها قادر باشلند توليلد بلاالتري را در ميايسله بلا وجلود
رقابت در جذب سپرده هاي مردمي تجربه کنند .البته ،به اين امر بايد توجله داشلت کله
افزايش انحصار در جذب سپرده ،سبب خواهد شد تا مصرف خلانوار افلزايش کمتلري در
ميابا شوپ هاي پولي داشته باشد و درآملدهاي سلپردهگلذاري آنلان کلاهش يابلد .بله
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بيانديگر ،افزايش انحصار در جذب سپرده هاي مردمي ،سبب خواهلد شلد تلا در صلورت
بروز شوپ پولي ،خانوارها مصرف و سپردهگذاري کمتري داشته باشند ،اما وجود انحصار
به توليدکنندهگان کمک خواهد کرد تا به واسطه دريافت وام بيشتر ،سطوح توليدشان را
افزايش دهند.
حال ،به بررسي اين مسأله ميپردازيم که واکنش متغيرهلاي سيسلتم اقتصلادي بله
بروز شوپ هاي پولي در حاالت م تلف رقابت در ب ش وامدهلي بلانکي چگونله خواهلد
بود .براي مطالعه اين ب ش نيز ،همانطورکه در فصول پيشين تو،ليح داده شلد،مدل را
براي حاالت م تلف رقابت در ب ش وام حا کرده و نتايج بروز شوپ پولي را با يکلديگر
ميايسه خواهيم کرد .نتايج را در نمودارهاي 19تا ،31نمايش دادهايم .با توجه به نملودار
 19مشاهده ميکنيم که با افلزايش رقابلت در صلنعت بلانکي ،مصلرف تغييلرات مثبلت
بيشتري را در صورت بروز شوپ پولي تجربه ميکند .در اين شلرايط از آنجلا کله وجلود
رقابت در صنعت بانکي سبب افزايش نرخ بهره سلپرده و بله واسلطه آن افلزايش درآملد
مصرفکنندگان ميشود ،پس وجود شرايط انحصار در صنعت بانکي با توجه بله سلاختار
مدل ،قادر خواهد بود تا اثرات مثبت باالتري بر مصرف داشلته باشلد .از آنجلا کله بانلک
انحصاري در صورت بروز شوپ پولي در دورههاي ابتدايي ميدار وام باالتري را در اختيلار
کارفرمايان قرار ميدهد –نمودار -024بنابراين ،با توجه به نتايج نمايش داده شلده در0و
 ،23اين دسته ميتوانند نيرويکار نمودار29و سرمايه بيشتري است دام نمايند .افلزايش
است دام نيروي کار و سرمايه ،سبب خواهد شد تا از هزينه توليد بنگاه کاسته شلده و از
اين طريق در دورههاي ابتدايي (تا  15دوره) توليد باالتري در شلرايط انحصلاري بلانکي
انجام شود ،البته با گذشت زمان و در دورهاي طوالنيتر شرايط رقلابتي ،اثلرات مطللوب
تري بر توليد خواهد داشت .اثرات بهتري که به واسطه انحصار در کوتاهملدت بلر توليلد
وارد ميشود ،ميتواند به دليا چسبندگيهاي موجود بر روي نرخهلاي بهلره باشلد ،بله
گونهاي که در اين شرايط انحصارگران قدرت تعديا کمتري داشته و اين شلرايط سلبب
خواهد شد تا توليد در کوتاهمدت رشد باالتري نسبت بله صلنعت بلانکي رقلابتي داشلته
باشد ،اما در مدت طوالنيتر ،که بانکها قدرت تعديا را به دست ميآورند ،ايلن صلنعت
رقابتي است که ميتواند اثرات حيييي پول را بهبود ب شد.
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نمودار  .18مجموعه شکلهاي واکنش متغيرهاي سيستم به شوک سياست پولي
درحاالت مختلف انحصاردرخدمات وام(مأخذ :يافتههاي اين پژوهش).
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مطالعه واکنش متغيرهاي ديگر نشان ميدهد که با بروز شوپ پولي نلرخهلاي بهلره
اسمي در هر دو ب ش وام و سپرده رشد مثبت را تجربه خواهند کرد ،حال آنکه با توجله
به 0و ،0در هر دو ب ش تغييرات نلرخ بهلره بلراي صلنعت رقلابتي شلديدتر از صلنعت
انحصاري خواهد بود .اين رخداد سبب ميشود که با بروز شوپ پولي بانکهاي انحصاري
همننان قادر به سودآوري مثبت باشند (نمودار )22؛ اما بانکهاي رقابتي با بلروز شلوپ
پولي سودشان کاسته شده و تا بدانجا ادامه خواهد يافت که بارديگربانکها به سود بلازار
رقابتي ايستاي خود برسند .در صورت وجود رقابت در ب ش وام ،بانکهاي رقابتي فعلال
در صنعت ناچارند تا نرخ بهره سپرده خود را بيشتر افزايش دهند تا منابع ملالي بلاالتري
براي وامدهي بهدست آورند؛از سوي ديگلر ،ايلن رفتلار بانلکهلا سلبب خواهلد شلد تلا
سودشان نوسان هاي بااليي را تجربه کرده و با بروز شوپ پولي بله شلدت کلاهش يابلد.
مطالعه واکنش تورم به شوپ پولي نيز نشان ميدهد کله تلورم در واکلنش بله افلزايش
نيدينگي افزايش خواهد يافت ،افزايش تورم در صنعت رقابتي بانکي بيشتر از زماني است
که صنعت داراي قدرت انحصاري باشلد .وجلود چسلبندگيهلا در نلرخهلاي بهلره وام و
سپرده بانکي سبب خواهد شد تا انحصارگران بلانکي تلا حلدي محلدود شلده و نتواننلد
شوپ هاي پولي را به صورت آني و کاما بله ب لشهلاي بعلدي اقتصلاد منتيلا کننلد.
مطالعه اثرات شوپ پولي بر توليد اقتصاد را نيز در نمودار،31نمايش دادهايم .با توجه بله
اين شکا ميتوان دريافت که در کوتاهمدت وجود انحصار در صنعت بانکي به دليا تأثير
مثبتي که بر سرمايهگذاري ،وام اعطايي و انباشت سرمايه دارد ،قادر خواهلد بلود اثلرات
حيييي پول را تيويت نمايد ،اما با گذشت زمان و تعديا قيمتها در ب شهاي م تللف
اقتصادي ،اثرات مثبت صنعت انحصاري بانکي فروکش کرده و وجلود رقابلت در صلنعت،
اثرات بلندمدت باالتري بر ميدار اثر حيييي پول دارد.
گفتنياست که يافتههاي مطالعات تجربي در کشورهاي م تلف در اين زمينه نتيجله
واحدي را نشاننداده و بسته به شرايط اقتصادي کشور و بانکهاي آن ،نتيجه متفاوتي در
اين مطالعات بهدستآمده است .براي مثال ،آدامز و همکاران )2005( 1با استفاده از داده-
هاي بين بانکي به اين نتيجه ميرسند که تمرکز سبب تضعيف اثرگذاري کانال اعتبلاري
در انتيال سياست پولي امريکا ميشود .لي ( )2009با مطالعه بانکهاي آسيا و امريکلاي
التين به اين نتيجه ميرسد که افزايش تمرکز و وجود انحصلار در صلنعت بلانکي سلبب
1.Adams
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خواهد شد اثرگذاري سياسلت پلولي از طريلق کانلال اعتبلاري تيويلت شلود .اوليلورو و
همکاران ( )2010با مطالعه بانکهاي آسيايي و آمريکاي التين به اين نتيجه مليرسلند
که افزايش رقابت سبب کاهش اثرگذاري کانال وامدهي خواهد شد .قوسلوب1و همکلاران
( )2012بيان ميکنند کله در رقابلت کاملا ب لش بلانکي ،افلزايش رشلد حجلم پلول
باعثايجاد اثر توبين شده و بروز تورم ،سبب خواهد شد تا نرخ بهره کاهشيافته و فعاليت
وام دهي را در راستاي آن تغيير خواهد داد .به هر حال ،در صورت وجود رقابت انحصاري
در سيستم بانکي تورم اثر معکوسي خواهد داشت .در شرايط رقابت کاما نرخ باالتر رشد
پول به کاهش بيشتر نرخ بهره و عر،ه بيشلتر فعاليلتهلاي وامدهيمنجلر مليشلود .در
ميابا ،در يک صنعت بانکي انحصاري ،کاهش رشد پولي ميدار منابع ملالي در دسلتر
2
را کاهش داده و هزينه وامگرفتن را افزايش خواهد داد .افلزون بلر ايلن ،آميلدو و وللف
( )2013با مطالعه  978بانک از  55کشور به اين نتيجه ميرسند که افلزايش رقابلت در
بانکها سبب خواهد شد تا کارايي سياست پولي از طريق کانال اعتباري کاهش يابد.
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نمودار .31واکنش توليد به شوک سياست پولي درحاالت مختلفِ
ساختار بازار براي ارائه خدمات وام

بنابراين ،به صورت خالصه در اين ب ش ميتوان نتيجه گرفت که با افلزايش انحصلار
در وامدهي بانک ها ،در صورت بروز شوپ پولي ،مصرف خانوار ،دستمزد دريافتي نيلروي
کار ،نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام ،افزايش کمتري را تجربه خواهند کلرد ،املا در ايلن
شرايط ،يعني زماني که صلنعت بلانکي انحصلاريتلر اسلت ،پلس از بلروز شلوپ پلولي،
1. Ghossoub
2. Amidu and Wolfe
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بانک هاي انحصاري در ميايسه با بانکهاي رقابتي ،در دورههاي اوليه افزايش بلاالتري در
وام اعطايي داشته و از اين طريق در همان دورهها ،قادرند اثرات مثبت باالتري بر اشتغال
و توليد داشته باشند .اين نوع صنعت به واسطه قدرت انحصاري خود ،قادر است شوپها
را تعديا کرده و از اين طريق رشد کمتري در قيمتها را سبب شود .به بيلان ديگلر ،بلا
افزايش انحصار در صنعت بانکي ،رشد نيدينگي اثرات تورمي کمتري خواهد داشت.
 .7نتيجهگيري

نتايج تحليا حساسيت بروز شوپ پولي در حاالت م تللف رقابلت در جلذب سلپرده را
ميتوان در شکا زير نشان داد .وجود هزينه تعديا نرخ بهره سپرده سبب مليشلود کله
بانک ها قادر به تعديا آني نرخهاي بهره خود نبوده و رفتار بهينهيابي آنان با چسلبندگي
و در برخي موارد اعمال نظر صالحديدي دولتي روبهرو باشد ،اين واقعيت سلبب خواهلد
شد تا وجود رقابت در اراده خدمات سپرده بهرغم اثرات منفلي نلاچيزي کله بلر توليلد و
اشتغال دارد ،سبب افزايش نرخ بهره سپرده و درآمدهاي خانوار از سپردهگذاريهايشان
شده و اين مورد باعث خواهد شد تا مصرف خانوار افزايش يابد؛ بهگونهاي که افلزايش در
رقابت بانکها براي جذب سپردههاي مردم ،بانکها را مجبور ميکند تلا بلا هزينلههلاي
باالتر منابع مالي خود را تأمين کرده و از اين طريق سود و وامدهلي بانلکهلا را کلاهش
ميدهد.در اين راستا ،کاهش وامدهي بانکها به کارفرمايان و بنگاههاي اقتصلادي سلبب
خواهد شد تا آنان سرمايه و نيرويکار کمتري است دام کرده و دستمزد کمتري به آنهلا
بدهند.کاهش است دام عواما توليد و کاهش منابع مالي در دستر بنگاهها در شلرايط
وجود رقابت در جذب سپرده ،سبب خواهد شد تا بنگاه ها قادر نباشند توليلد بلاالتري را
در ميايسه با وجود رقابت در جذب سپردههاي مردمي تجربه کنند .البته ،به اين امر بايد
توجه داشت که افزايش رقابت در جذب سپرده ،باعث ميشود تا مصرف خلانوار افلزايش
بيشتري در ميابا شوپ هاي پولي داشته باشد و درآمدهاي سپردهگذاري آنلان افلزايش
يابد .به بيانديگر ،افزايش رقابت در جذب سپردههاي مردمي ،سبب ميشود تا در صلورت
بروز شوپ پولي ،خانوارها ،مصرف و سپردهگذاري باالتري داشته باشند ،اما وجود رقابلت
باعث ميشود تا توليدکنندگان به واسطه دريافت وام کمتر ،سطوح توليدشلان را کلاهش
دهند.
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شکل  .1اثرات افزایش رقابت بانکهادرجذب سپرده با اجراي سياست پولي

نتايج تحليا حساسيت بروز شوپ پولي در حاالت م تللف رقابلت در ارادله خلدمات
اعتباري را ميتوان در شکا زير نشان داد .وجود رقابت در ارادله خلدمات وام نيلز سلبب
ميشود تا در دورههاي اوليه بروز شوپ پولي ،اثرات حيييلي پلايينتلر و اثلرات تلورمي
باالتري داشته باشد ،اما باز هم اثرات رقابلت بلر مصلرف خانوارهلا مثبلت بلوده و باعلث
افزايش مصرف آنان ميشود .افزون بر اين ،يافتههاي ايلن پلژوهش نشلان مليدهلد کله
افزايش رقابت هر چند قادر به بهبود شرايط خانوار است ،اما سبب خواهد شد تلا نوسلان
هاي دورهاي در بسياري از متغيرهاي اقتصادي تشديد شلود .بله بيلان ديگلر ،رقابلت در
صنعت بانکي ميتواند باعث تشديد بيثباتيهاي اقتصاد کالن شود .بنابراين ،بلا افلزايش
رقابت در وامدهي بانک ها ،در صورت بروز شوپ پولي ،مصرف خانوار ،دسلتمزد دريلافتي
نيروي کار ،نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام ،افزايش باالتري را تجربه خواهند کرد ،املا در
اين شرايط ،يعني زماني که صنعت بانکي رقلابتيتلر اسلت ،پلس از بلروز شلوپ پلولي،
بانکهاي رقابتي در ميايسه با بانکهاي انحصاري ،در دورههاي اوليه افزايش کمتلري در
وام اعطايي داشته و از اين طريق در همان زملان ،قادرنلد اثلرات مثبلت پلايينتلري بلر
اشتغال و توليد داشته باشند .به بيان ديگر ،بلا افلزايش رقابلت در صلنعت بلانکي ،رشلد
نيدينگي اثرات تورمي باالتري خواهد داشت.

شکل  .2اثر افزایش رقابت بانکها در ارائه خدمات وام با اجراي سياست پولي
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از اين رو با توجه بله اثلرات متفلاوت تغييلر انحصلار بلر متغيرهلاي اصلليمورد نظلر
برنامه ريزان اقتصادي ،به اين نتيجه خواهيم رسيد که با توجه با تابع هدف تعريف شلده،
هر برنامهريزي اقتصادي بايد ميدار بهينهاي براي رقابت در ب ش بلانکي تعريلف نمايلد؛
چون افزايش رقابت باعثتشديد بيثباتي شده و از سوي ديگلر ،افلزايش انحصلار مصلرف
خانوارها را تحتالشعاع قرار داده و مطلوبيت آنان را کاهش ميدهد.
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