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و  یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام
  یراندر ا یخصوص
  †مرضیه اسفندیاری  *شنودوزهرا خ

  ۲۶/۱۱/۱۳۹۳: رشیپذ خیارت  ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ :افتیدر خیتار

  چکیده
در سازوکار  یدیجد یدیکل یرعنوان متغ به یقانون یهها، نسبت سرما اقالم ترازنامه بانک یناز ب

با پررنگ شدن نقش  یراخ یها در سال مسئله ینمورد توجه قرار گرفته است. ا یانتقال پول
 یه،سرما یها نامه در توافق یتحوالت شگرف یریگ و شکل یده وام یمدر تصم یهمقررات سرما

 یادز یرهر چند با تاخ یزن یرانبرخوردار شده است. در ا المللی یندر عرصه ب یشتریب یتاز اهم
نسبت  یراخ یها ها ابالغ شده و در سال به بانک نامه بخشدر قالب سه  یکنامه بال  توافق
وجود اثر آن بر  ینارش شده است؛ با اگز یخصوص یها در ترازنامه اکثر بانک یهسرما یتکفا
 رو، ازاینقرار نگرفته است.  یقدق یابیمورد ارز یو سازوکار انتقال پول یبانک دهی وام یمتصم
 یده بر کانال وام یهسرما یتاثر کفا ی،شبکه بانک یفصل یها مقاله با استفاده از داده یندر ا
در دو  یشبکه بانک یمدل پانل برا کیدر قالب  ۱۳۹۲:۲ تا ۱۳۸۶:۱ یها در طول سال یبانک

بانک  یهسرما یاثربخش یانگرهر چند ب یج. نتاشود یم یبررس یو خصوص یدولت یها گروه بانک
است، اما  یهر دو گروه بانک مورد بررس یده وام یمدر تصم یهسرما یتدر قالب نسبت کفا

 یاستاثر س یفاز منظر تضع یبانک یده بانک در کانال وام یهنقش سرما تأییددال بر  ای یجهنت
  .شود یمشاهده نم یمورد بررس روهاز دو گ یک یچدر ه یپول

  یکبال  یهنامه سرما توافق ی،سازوکار انتقال پول ی،قانون یهنسبت سرما: های کلیدی واژه
   JEL: E51 ،E52 ،E58بندی  طبقه

                                                                                                                                
  (نویسنده مسئول) rkhoshnoud@yahoo.com استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران؛ *
  marziehesfandiari@gmail.com پژوهشکده پولی و بانکی، تهران؛پژوهشگر گروه بانکداری،  †
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۱۲

  مقدمه ۱
نامه  سازی توافق های ابتدایی پیاده با سال ۱۹۹۰زمانی وقوع بحران مالی دهه  پس از هم

ها در سازوکار انتقال پولی از  سرمایه بال یک، توجه مطالعات علمی به نقش سرمایه بانک
گیری یک بحران  طریق کانال اعتباردهی معطوف شد. پس از این بحران، تجربه مجدد شکل

نامه سرمایه بال دو، منجر  ی توافقساز به فاصله اندکی پس از پیاده  (بحران مالی اخیر)مالی 
تر، کانال  شدن نقش کانال سرمایه بانکی در سازوکار فوق شد. به بیان دقیق به پررنگ
مبتنی بر نقش پویای سرمایه بانک در تصمیم  ۲۰۰۰شده در اوایل سال  نکی معرفیسرمایه با

  کید قرار گرفت. دهی بانکی، در عرصه عملی مورد تأ وام
ند مطالعات مختلفی در زمینه کانال اعتباردهی بانکی انجام شده است، اما در ایران هرچ

تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. به بیان  هید اثربخشی سرمایه بانک بر کانال وام
و نسبت سرمایه  ۱مقررات کفایت سرمایه بر پایهدیگر، حتی در گام اولیه، نقش سرمایه بانک 

  توجه واقع نشده است.سازوکار انتقال پولی مورد فرایند) در ۳سرمایه(نسبت کفایت  ۲قانونی
های مربوط به  نامه بخشسال از تاریخ ابالغ  ۱۰رو در این مقاله با توجه به گذشت  این از 

دهی بانکی  ها، نقش نسبت سرمایه قانونی در کانال وام تنظیم نسبت کفایت سرمایه در بانک
های تجاری  های دولتی (مشتمل بر بانک دو گروه بانک در ۱۳۹۲:۲ تا ۱۳۸۶:۱در دوره 

ده و خصوصی) مورد ش های خصوصی دولتی و تخصصی دولتی) و خصوصی (مشتمل بر بانک
گیرد که نتایج حاصله بیانگر اثربخشی متفاوت نسبت سرمایه قانونی بانک در  بررسی قرار می

  تصمیم اعتباردهی در هر یک از این دو گروه است.
ادبیات نظری مربوط به نقش سرمایه بانک در  ۲پس از مقدمه و در بخش مقاله در این 

شده در این  های انجام به پیشینه تحقیق ۳در بخش  سازوکار انتقال پولی ارائه شده و سپس
شبکه بانکی کشور از منظر کفایت سرمایه مورد  ۴و در بخش  شود. در ادامه زمینه اشاره می

شود. در  شده ارائه می های انجام مدلسازی و تخمین ۵در بخش  بررسی قرار گرفته و سپس
ء  نیز نتایج حاصل از این مطالعه و پیشنهادات سیاستی جهت ارتقا ۶و در بخش  پایان

  سازوکار انتقال پولی ارائه شده است.
                                                                                                                                
1 capital adequacy regulation 
2 regulatory capital ratio 

عنوان نسبت کفایت سرمایه، از تقسیم مجموع سرمایه درجه یک و دو بر مجموع  نسبت سرمایه قانونی به ۳
 شود. های موزون به ریسک محاسبه می دارایی
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  ۲۱۳ یراندر ا یو خصوص یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام 
 

 

  ادبیات نظری ۲
اعتباری در و وقوع بحران  ۱۹۸۸نامه سرمایه کمیته بال در سال  پس از معرفی اولین توافق

ها در تصمیم  ، توجه به نقش سرمایه قانونی بانک۱۹۹۰ المللی در اوایل دهه عرصه بین
تنها در تصمیم  ها نه حقیقت سرمایه بانک دهی آنها از اهمیت خاصی برخوردار شد. در وام

عنوان متغیری کلیدی شناسایی شد، بلکه اهمیت آن در کارایی سازوکار  به آنهاپرتفوی 
  یاست پولی نیز مورد توجه قرار گرفت. انتقال س

نامه سرمایه بال یک از سرمایه کافی برای  توافق بر پایههایی که  بانک ،تر به بیان دقیق
رای حفظ نسبت سرمایه قانونی های موزون به ریسک خود برخوردار نبودند، ب پوشش دارایی

خود پرداخته و به دلیل وزن های  مدت به تغییر ترکیب پرتفوی دارایی نیاز، در کوتاهمورد
ها از وام به سمت  بهادار در مقایسه با وام، تغییر ترکیب پرتفوی دارایی ریسکی کمتر اوراق

ها به حضور در  بهادار را مورد توجه قرار دادند. این امر تا حدودی تمایل بیشتر بانک اوراق
بودن سرمایه بانک به  ط اندکبهادار به جای فعالیت در بازار اعتبار را در شرای بازار اوراق

 ۱، هرینگ و جرجوه برگربسیاری از مطالعات از جمل بر پایهنماید و  خوبی تفسیر می
نحو مناسبی  به فوق فرایند)، ۱۹۹۸( همکارانو  ۳و جکسون) ۱۹۹۶( ۲تاکر )،۱۹۹۵(

ایه بال نامه سرم کارگیری توافق ها پس از به دهنده رفتار آربیتراژ سرمایه قانونی بانک توضیح
  .استیک 

تواند  در طرف مقابل، رویکرد فوق در شرایط رکودی و اعمال سیاست پولی انبساطی می
منجر به کاهش کارایی سیاست پولی شود و تغییراتی را در سازوکار متداول انتقال سیاست 

کاهش سود بانک در اثر سیاست پولی انبساطی و  ،تر وجود آورد. به بیان دقیق پولی به
کاهش نسبت سرمایه  رو، ازاینشود.  رخ بهره، منجر به انقباض سرمایه بانک میکاهش ن
کارایی سیاست پولی انبساطی در  تواند منجر به عدم واسطه کاهش سرمایه می قانونی به

ها برای حفظ نسبت سرمایه قانونی خود،  ها شود؛ زیرا بانک تشویق فعالیت اعتباردهی بانک
دهی خواهند شد. در این  وزون به ریسک و انقباض فعالیت وامهای م ملزم به کاهش دارایی

تواند تا حدودی  دهی از طریق کانال سرمایه می حالت، اثربخشی سیاست پولی بر تصمیم وام
) در بررسی علت رشد کند اقتصاد آمریکا در ۱۹۹۶در مطالعه تاکر ( مسئلهمختل شود. این 

                                                                                                                                
1 Berger, Herring & Giorgio 
2 Thakor 
3 Jackson 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۱۴

لی انبساطی توسط مقامات پولی، تا حدودی با وجود اعمال سیاست پو ۱۹۹۳تا  ۱۹۸۹دوره 
  به تصویر کشیده شده است.

صورت متغیری ایستا در  متغیر سرمایه بانک بهدهی  ، در کانال وامدر طرف مقابل 
مقدار نسبت  بر پایهها  بانک ،تر گیرد. به بیان دقیق دهی مورد توجه قرار می تصمیم وام

هرچه نسبت  ،رو گیرند. ازاین المت مالی قرار میی سسرمایه قانونی خود در بازار مورد ارزیاب
های با  کفایت سرمایه بانکی در مقایسه با مقدار سرمایه قانونی کمتر باشد، در گروه بانک

تر و از میزان  پایینبندی خواهد شد و بنابراین از رتبه اعتباری  سالمت مالی کمتر طبقه
مالی بیرونی برخوردار خواهد شد و در شرایط اعمال  تأمین دسترسی کمتری به بازار 
 تأمینای را از طریق بازار مالی  تواند کاهش در منابع سپرده سیاست پولی انقباضی، نمی

نموده و با کاهش بیشتری در منابع در مقایسه با بانک دیگری با نسبت سرمایه باالتر، 
در  مسئلهی خود خواهد شد. این ده مواجه شده و ملزم به کاهش بیشتری در تصمیم وام

شده  تأیید) ۲۰۰۰( ۲) و کیشان و اپیال۱۹۹۴( ۱شده توسط کشیاپ و استین مطالعات انجام
شده  دهی بانکی حتی در مطالعات انجام ها در کانال وام است. نقش ایستای سرمایه بانک

حران ) در توصیف علت وقوع ب۱۹۹۵( همکاران) و برگر و ۱۹۹۵( ۳توسط برگر و اودل
به تصویر کشیده شده است و اهمیت زیادی برای آن درنظر گرفته  ۱۹۹۰اعتباری اوایل دهه 

  شده است. 
 ٥هیول دن ) و سپس وان۲۰۰۱( ٤ مَُن کُزیدر کانال سرمایه بانکی که توسط چمی و  

عنوان متغیری پویا مورد  صورت کامل معرفی شده است، متغیر سرمایه بانک به ) به۲۰۰۲(
دهی بانک  گیرد که از نقشی کلیدی در نسبت سرمایه قانونی و تصمیم وام ار میتوجه قر

تطابق بین سررسید  بودن بازار سرمایه بانکی و عدم برخوردار است. در این رویکرد، ناقص
  نماید. نقش مهمی ایفا می ٦ها ها و بدهی دارایی

                                                                                                                                
1 Kashyap & Stein 
2 Kishan & Opiela  
3 Berger & Udell  
4 Chami & Cosimano 
5 Van den Heuvel 

رو اثرگذاری تغییـر در نـرخ  ها منجر به اثربخشی سیاست پولی و ازاین ها و بدهی تطابق بین سررسید دارایی عدم ٦
  شود. میبهره بر سود بانک 
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  ۲۱۵ یراندر ا یو خصوص یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام 
 

 

بانک، در کنار توجه به اثر دهی بانکی با توجه به ایستایی سرمایه  در کانال وام ،بنابراین
مالی   تأمیندهی، به نقش نسبت سرمایه قانونی در  بودن قید سرمایه در تصمیم وام آور الزام

شود. با این وجود در کانال  دهی بانکی توجه می بیرونی منابع موردنیاز برای فعالیت وام
سبت سرمایه قانونی با ورت ناصلی بر پویایی سرمایه بانک و تغییر پویای ص تأکیدسرمایه، 
شدن قید سرمایه قانونی، نقشی کلیدی در آور تواند با الزام لی است که میسیاست پو اعمال

  دهی بانک ایفا نماید. تصمیم وام
شدن   نامه سرمایه بال دو و سپس مطرح کارگیری توافق های اخیر با به در سال ،البته
انتقال پولی و تصمیم  سازوکارها در  کنامه سرمایه بال سه، بحث نقش سرمایه بان توافق
بیشتر به مقوله  مسئلهها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. این  دهی بانک وام

رو تغییر پویای مخرج نسبت سرمایه  اینی اعتباری به شرایط اقتصادی و ازها وابستگی رتبه
آن به  فرایند) ۱۳۹۰( ، کمیجانی و خشنودمطالعه عبادیشود که در  قانونی معطوف می

 تصویر کشیده شده است.

  پیشینه تحقیق ۳
دهی و یا با  تاکنون مطالعات تجربی زیادی در زمینه نقش سرمایه بانک از طریق کانال وام

ساختار نظام  بر پایهصرف بر کانال سرمایه در کشورهای مختلف انجام شده است و  تأکید
شده است. در این مطالعات عمومًا  بانکی و اقتصادی کشورها، نتایج مختلفی نیز حاصل

تابع عرضه وام بانکی مورد بررسی قرار کننده عوامل طرف تقاضا و عرضه وام در مدل تصریح
گرفته و در مورد عوامل طرف تقاضا، بر تولید ناخالص داخلی و تورم و در مورد عوامل طرف 

و  یت، مقدار نقدینگیبانک، نوع مالکها مشتمل بر اندازه عرضه، بر خصوصیاتی از بانک
  شده است. تأکیدمقدار سرمایه بانک 

شود که در اکثر موارد، اثربخشی  نتایج حاصل از این مطالعات مشاهده می بر پایه 
دهی  بر تصمیم وام - ترین متغیر مبین موقعیت تجاری بانک عنوان مهم به -سرمایه بانک 

توان به وان دن هیول  ده در این زمینه میش مطالعات اولیه انجام از جملهشده است.  تأیید
تا حدود زیادی به  ود. البته نتایج حاصل از مطالعات) اشاره نم۲۰۰۲( ۱) و هان۲۰۰۲(

شده،  ه مقاالت مطالعهدر مجموعشرایط اقتصادی هر کشور نیز وابسته است. برای مثال 

                                                                                                                                
1 Hahn 
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۱۶

) اثرگذاری سرمایه بانک بر سازوکار انتقال پولی در کشور ۲۰۱۲( ۱صرفًا در مطالعه آهتیک
در  ۲است که حتی اثر متغیر سپر سرمایه نرسیده است. این در حالی  تأییداسلوانی به 

 ۳، نورونها و کاجویروشده توسط تاباک انجامسازوکار انتقال پولی در دو مطالعه متفاوت 
  واقع شده است. تأیید) در آلمان، مورد ۲۰۰۹( ٤اشتولتز) در برزیل، و مرکل و ۲۰۱۱(

اشاره شده که اثر سیاست  مسئله) به این ۲۰۱۲( ٥با این وجود در مطالعه جونکسون
ها دارد.  ها نامتقارن بوده و بستگی به موقعیت سرمایه بانک دهی بانک پولی بر تصمیم وام

اثر متفاوتی در مقایسه با بانکی با در بانکی با نسبت سرمایه بیشتر از مقدار قانونی،  ،رو ازاین
 ) نیز۲۰۰۶( ٦، گُش و پارتهاشود. ناچانه میدهی مشاهده  نسبت سرمایه کمتر در تصمیم وام

شدن کیفیت  نامه سرمایه بال دو و مهم کارگیری توافق اند که به به این مسئله اشاره کرده
نسبت کفایت سرمایه  های بانک در کنار سرمایه بانک جهت دسترسی به اعتباری دارایی

آوربودن قید سرمایه  شدت الزام بر پایهتقارن در کارایی سیاست پولی  قانونی، بر شدت عدم
  قانونی خواهد افزود. 

نحوی که ارزیابی نسبت  این مطلب است، به مؤید) نیز ۲۰۱۴( ۷نان و اسکتی نامطالعه ک
پس از بحران مالی اخیر،  آنهادهی  های کشورهای مختلف و تصمیم وام سرمایه قانونی بانک

هایی با نسبت سرمایه باالتر و سوددهی باالتر، از توانایی بیشتری در  آن است که بانک مؤید
های انبساطی اتخاذ شده پس از بحران برخوردار  دهی خود در اثر سیاست افزایش فعالیت وام

  اند. بوده
مایه مورد توجه قرار تفاوتی از سردهی نیز تعاریف م در بررسی اثر سرمایه بر کانال وام 

های  توان به نسبت سرمایه به دارایی و انواع متفاوت نسبت می آنها از جملهگرفته که 
اشاره نمود که در نهایت به ضرورت بررسی اثر متغیرهای نسبت  ۸سرمایه و حتی سپر سرمایه

                                                                                                                                
1 Ahtik 

 قانونی سرمایه مقدار حداقلبانک از  یقانون یهمقدار نسبت سرما یانصورت تفاوت م به یهسپر سرما یرمتغ ۲
 .شود می تعریف موردنیاز

3 Tabak, Noronha & Cajueiro 
4 Merkl & Stolz 
5 Junxun  
6 Nachane, Ghosh & Partha 
7 Cohen & Scatigna 

  :نگاه کردتوان به مطالعات زیر  در این زمینه می ۸
Merkl & Stoltz (2009), Tabak et al (2011), Berrospide & Edge (2010) 
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)، ۲۰۱۱همکاران ( و شده است (تاباک تأکیدهای سنتی  سرمایه قانونی در مقایسه با نسبت
  )).۲۰۱۱( ۱و مارکوس ایبانتز کورتا گمب

تواند  ترین متغیر خصوصیتی که می عنوان ابتدایی در ارتباط با نقش اندازه بانک به
وجوه  تأمینای و بیرونی را در  همانند سرمایه امکان دسترسی بانک به منابع غیرسپرده

قرار دهد، نتایج متفاوتی حاصل  تأثیرت نیاز در شرایط اعمال سیاست پولی انقباضی تحمورد
بودن اثر  ریش بیانگر اندکت) در ا۲۰۰۲عنوان مثال، نتایج مطالعه هان ( شده است. به

زیرا مشتریان این  ،های کوچک است دهی آن در بانک موقعیت تجاری بانک بر تصمیم وام
ثبات گیری با ر قرضازه کوچک و با رفتاکارهای با اند و ها عموماً خانوارها و کسب بانک

  . هستند
متمرکز بر ارزیابی اثر سرمایه  ) که۲۰۱۰( ۲جدو ِا مطالعه بروسپیددر  ،در طرف مقابل
های با اندازه بزرگ) در آمریکا  های هلدینگ بانکی (بانک دهی در شرکت بانک بر تصمیم وام

خصوصیتی  ترین متغیر عنوان مهم شده و اثر سرمایه بانک به ، نتیجه مخالفی حاصلاست
 ،همچنین ۳اندک تخمین زده شده است. ها دهی این گروه از بانک میم وامبانک بر تص

ر پس از بحران مالی اخی - ٤عنوان برنامه خرید سرمایه با - ارزیابی نقش برنامه تزریق سرمایه 
بیانگر آن است که در  مسئلهاندک برآورد شده است. این  ها  دهی این بانک بر تصمیم وام

های هلدینگ بانکی بیشتر به تقاضای وام در تصمیم عرضه وام اهمیت  کا شرکتآمری
) نیز اثربخشی اندازه ۲۰۰۹( اشتولتزدهند تا موقعیت سرمایه. در مطالعه مرکل و  می

قرار نگرفته  تأییدهای آلمانی در سازوکار انتقال پولی از طریق کانال سرمایه بانکی مورد  بانک
اند و با کاهش  ها شبکه نقدینگی تشکیل داده کشور دو سوم بانک در این ،حقیقتاست. در

نقدینگی مورد  تأمینهای مادر به  ها از طریق شرکت مرکزی، بانک عرضه پول توسط بانک
منابع از بازار منابع  تأمینمندی از نقش اندازه خود در  پردازند و نیازی به بهره نیاز می

  بیرونی ندارند.
دهی بانک در کنار سرمایه و  جربی، دیگر متغیر مهم در تصمیم واممطالعات ت بر پایه

تواند منجر به  زیرا مقدار نقدینگی بانک می ،اندازه بانک، مقدار نقدینگی در دسترس آن است
                                                                                                                                
1 Gambacorta & Marques-Ibanez 
2 Berrospide & Edge 

تغیـر عنوان مهمتـرین م هـای بـزرگ متغیـر سـرمایه بـه )، در بانک۲۰۰۲تر برخالف مطالعه هـان ( به بیان دقیق ۳
 دهی بانک نداشته است. تجاری بانک، اثر قابل توجهی بر تصمیم وام

4 capital purchase program 
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ای در شرایط سیاست پولی  دهی بانک با وجود کاهش در منابع ذخیره حفظ قدرت وام
، و کریم) ۲۰۰۹( اشتولتز)، مرکل و ۲۰۰۵( ۱انقباضی شود. این مسئله در مطالعه سیچی

 تأییددر کشورهای آفریقای جنوبی، آلمان و مالزی  ترتیب ) به۲۰۱۱( ۲سینی و بکری آزمان
شده است. در آلمان حتی برای ارزیابی مقدار نقدینگی در دسترس بانک، به دسترسی 

بانکی اشاره شده است های مادر  شده توسط شرکت ها به شبکه نقدینگی داخلی فراهم بانک
در این  ،رو کند. ازاین دهی بانکی را محدود می که اثر منفی کاهش عرضه پول بر تصمیم وام

های با سرمایه قانونی اندک و دسترسی کمتر به شبکه نقدینگی، با  کشور صرفاً بانک
  شوند. محدودیت بیشتر و عرضه وام در شرایط کاهش عرضه پول مواجه می

) به ضرورت توجه ۲۰۱۱دبررسی صرفاً گمب کورتا و مارکوس ایبانتز (در مطالعات مور
کننده ویژگی بانک  عنوان متغیرهای مهم تعیین مالی و مدل تجاری بانک به تأمینبه مدل 

  تأمیننموده است و در ارزیابی مدل  تأکیددر بررسی کانال سرمایه بانکی در اروپا و آمریکا 
مالی بیرونی و در بررسی مدل تجاری بانک، به  تأمینمقدار مالی، توجه به حجم سپرده و 

های درآمدی مبتنی  الیتبهادارسازی و نقش فع مدت، فعالیت اوراق وجوه کوتاه تأمینمقدار 
های با موقعیت  توجه نموده است. نتایج مطالعه وی مبین آن است که بانک بر کارمزد

در  ای غیربهرهی بازاری و منابع درآمدی مال تأمینسرمایه درجه یک اندک، وابستگی به 
اند و افزایش عرضه پول در این  شرایط بحران مالی اخیر عرضه وام خود را محدودتر کرده

  ایفا نماید. آنهادهی  دوره نتوانسته اثر شگرفی بر تصمیم وام
نامه  بر توافق تأکید) با ۲۰۰۶و همکاران ( در بین مطالعات موردبررسی صرفًا ناچانه

عنوان متغیر کلیدی در ارزیابی کانال  سرمایه بال دو، کیفیت اعتباری پرتفوی بانک را به
ویژه بر سرمایه، در کشور هند  تأکیددهی بانک با توجه به متغیرهای خصوصیت بانکی و  وام

دهی  وام اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها مبین این نکته است که تصمیم موردتوجه قرار داده
بانک در ارتباط نزدیک با موقعیت سرمایه، نقدینگی (اوراق بهادار) و کیفیت اعتباری 

  پرتفوی آن اتخاذ خواهد شد.
های  خصوصیات و ویژگی گرفتندرنظرها با  که بانک شود  مشاهده می درمجموع ،رو ازاین
ری، کیفیت پرتفوی مالی و الگوی تجا تأمیننقدینگی، مدل ل بر سرمایه، اندازه، شتمخود م

دهی خود را کاهش دهند. این  توانند اثر سیاست پولی بر تصمیم وام می غیرهاعتباری و 
به صورت ضمنی داللت دارد بر اینکه ابداعات مالی و مقررات احتیاطی که بر تصمیم  مسئله

                                                                                                                                
1 Sichei 
2 Karim, Azman-Saini & Bakri 
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و  تواند بر قدرت سیاست پولی ها اثرگذار است، می های ابعاد مختلف ترازنامه بانک ویژگی
ضروری است جهت افزایش کارایی سیاست  ،رو ثیرگذار باشد. ازاینسازوکار انتقال پولی تأ

پولی و دسترسی به اهداف موردانتظار از سازوکار انتقال پولی، هماهنگی الزم بین مقررات 
  )۲۰۰۵(سیچی،  احتیاطی بانکی، ابداعات مالی و سیاست پولی پدید آید

باری دهی اعت کنون بیشتر متمرکز بر کانال وامایران تاشده در  عات تجربی انجاممطال
) اشاره نمود که با ۱۳۸۵توان به تقوی و لطفی ( این مطالعات می از جملهبوده است. 

دهی اعتباری  عنوان شاخص سیاست پولی، کارکرد کانال وام کارگیری نرخ ذخیره قانونی به به
زاده و امرالهی  ، هنروز، دائی کریمرنانی اند. بانکی ایران ضعیف ارزیابی کرده نظامرا در 

عنوان شاخص  مرکزی به ها به بانک ) نیز با درنظرگرفتن سطح بدهی بانک۱۳۸۸( پورشیرازی
و در بلندمدت بدون  مدت، معتبر دهی بانکی را در ایران، در کوتاه سیاست پولی، کانال وام

ربخشی نسبت ذخیره قانونی بر ) اث۱۳۹۰اند. قلی بگلو ( نیاز شناسایی کردهاثربخشی مورد
ترازنامه بانک و کانال اعتبار بانکی را مورد بررسی قرار داده است که نتایج مبین  یاجزا

ها  دهی بانک ای بر تصمیم وام اثربخشی کانال اعتبار بانکی از طریق انقباض منابع سپرده
تلف انتقال پولی های مخ ) نیز در بررسی کانال۱۳۹۱(مهربانی نژاد  . کمیجانی و علیاست

کارگیری خالص  دهی بانکی) در ایران، با به کانال وام و (نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام
 تأثیردهی بانکی را کانالی با بیشترین  عنوان شاخص سیاست پولی، کانال وام ذخایر ارزی به

  بر رشد تولید واقعی شناسایی نمودند.
نیز به ضرورت بررسی کانال سرمایه بانکی توجه  شده در ایران در دو مطالعه انجام ،البته

) با درنظرگرفتن شاخص شرایط سیاست پولی ۱۳۹۰شده است. شاهچرا و میرهاشمی (
دهی بانکی را در کنار کانال سرمایه بانکی در ایران  عنوان متغیر سیاست پولی، کانال وام به

های  خاير و سرمايه به کل دارایینسبت ذمورد بررسی قرار دادند. در این مقاله با استفاده از 
دهی بانکی در کنار کانال سرمایه بانکی  عنوان متغیر سرمایه بانک، برقراری کانال وام بانک به

شده توسط  در مطالعه دیگر انجام ،قرار گرفته است. با این وجود تأکیددر ایران مورد 
کارگیری نسبت سرمایه  ا به)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. وی ب۱۳۹۲( مهربانی نژاد علی

عنوان  مرکزی به های خارجی بانک و خالص دارایی عنوان شاخص سرمایه ها به یی بانکبه دارا
دهی بانکی و عدم برقراری کانال سرمایه در اقتصاد  بودن کانال وام متغیر سیاست پولی، فعال

  ایران را به تصویر کشیده است.
دهی  بیشتر بر کانال وام شده در ایران مطالعات انجامه در شود ک مشاهده می رو، ازاین

دهی در قالب  شده و کانال سرمایه بانکی و یا اثربخشی سرمایه بر تصمیم وام تأکیدبانکی 
موردتوجه قرار نگرفته است. در دو مطالعه فوق نیز  مقدار الزم دهی بانکی، به ال وامکان
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ها تصریح شده است و به مقوله  ه به داراییسرمایه بانک در قالب متغیر سنتی نسبت سرمای
ها توجهی نشده  دهی بانک مقررات کفایت سرمایه و نسبت سرمایه قانونی در تصمیم وام

ضرورت توجه بیشتر به مقوله کانال سرمایه و ارزیابی اثر مقررات کفایت  رو، ازایناست. 
  شود. در ایران مشاهده می ها دهی بانک عنوان یک ابزار نظارتی) بر تصمیم وام سرمایه (به

  ارزیابی شبکه بانکی ایران از منظر کفایت سرمایه ۴
گذاری نظام  مقررات کفایت سرمایه از قدمتی طوالنی در حوزه مقررات الملل، عرصه بیندر 

نامه سرمایه بال یک در  سازی توافق بانکی برخوردار است و مدت زمان زیادی از پیاده
ای که منجر به پررنگ شدن نقش کفایت سرمایه و  نامه وافقگذرد، ت کشورهای مختلف می

ها شد. مقبولیت   عنوان متغیری کلیدی در سالمت مالی بانک نسبت سرمایه قانونی به
ها در حدی   مقررات معطوف به کفایت سرمایه به دلیل ضرورت آن در سالمت مالی بانک

دو به بال سه در این کشورها هایی جهت گذر از بال  های اخیر حتی گام است که در سال
تری جهت تنظیم کفایت سرمایه مورد توجه قرار گرفته  برداشته شده است و مقررات پیچیده

 نخستین قلمی بر پایهاست، اما در ایران حتی خیز کوتاهی در زمینه ضرورت سالمت بانکی 
 ۱۳۸۲در سال  ،تر به بیان دقیقکه کفایت سرمایه بانک است برداشته نشده است. 

نامه  کارگیری توافق سازی الزامات کلیدی برای به که دیگر کشورها در حال پیاده درحالی
و  ۱ها های سرمایه پایه بانک نامه نییآ با وقفه زمانی زیاد نسبت به آنهاسرمایه بال دو بودند و 

  ها ابالغ شد. الگوی بال یک تنظیم و به بانک بر پایهمرکزی،  توسط بانک ۲کفایت سرمایه
ترین  های کفایت سرمایه در کشورهای دیگر از مهم ها و نسبت هرچند سرمایه پایه بانک

سال از  ۱۰، اما با وجود گذشت هستندها  های مالی بانک شده در صورت متغیرهای عنوان
 های کشور محاسبه و به تاکنون این اقالم به صورت مداوم در بانک های فوق نامه آیینابالغ 
گذاری در زمینه کفایت  اند. تأخیر در مقررات اعالم نشده گذاران ه سپردهویژ نفعان، به ذی

تمکین  عدم پیش گفته) نامه بخشبر سه  گذاری تکمیلی (عالوه ویژه مقررات سرمایه، به
دهند  فوق که مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل می نامه بخشها از سه  بانک

                                                                                                                                
نامـه سـرمایه پایـه  ، آیین۱۶/۱۱/۸۲مورخ  ۱۹۱۱شماره مب/ نامه بخشبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ۱ 

  ها و موسسات اعتباری. بانک
نامه کفایت  ، آیین۲۹/۱۲/۸۲مورخ  ۱۹۶۶شماره مب/ نامه بخشک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نبا ۲

نامه کفایت سرمایه  ، آیین۲۹/۱۲/۸۲مورخ ۱۹۶۷شماره مب/ نامه بخشهای دولتی) و  سرمایه (بانک
  های غیردولتی). (بانک
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  ۲۲۱ یراندر ا یو خصوص یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام 
 

 

زمینه الزم  درمجموع ، ثر بر کفایت سرمایهالزام در نظارت مؤمرکزی به  توجه بانک و عدم
برای سوق دادن شبکه بانکی به سالمت مالی از حیث سرمایه قانونی را فراهم نیاورده است. 

ها  بانک ۱و نسبت سرمایه درجه یک دسترسی به نسبت سرمایه قانونی است که  این در حالی
ند محاسبه شوند، امکان انجام اقدامات اولیه در زمینه توان فوق می های نامه آیین پایهبر که 

  را فراهم خواهد ساخت. نظام مالیها در  شفافیت اطالعاتی و عملکرد مناسب بانک
به تفکیک  ۱۳۹۳ارزیابی اطالعات مالی فعلی مندرج در سایت شبکه بانکی در بهار سال 

انگر تصویر شفافی از شده و خصوصی بی های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی بانک
 بر پایه. استنفعان  کاری شبکه بانکی در محاسبه و افشا این متغیر به کلیه ذی اهمال

های تجاری دولتی و تخصصی دولتی از کمترین تمایل در  بانک ۱اطالعات مندرج در جدول 
ی ها تمایل در بانک اند. این عدم های مالی خود برخوردار بوده افشا این متغیر در صورت

رسد. با این  به کمترین مقدار خود می های خصوصی یافته و در بانک شده کاهش خصوصی
 درمجموع. نیستهای خصوصی نیز در این زمینه در حد انتظار  وجود عملکرد بانک

، نسبت فوق استبانک  ۱۷از شبکه بانکی که مشتمل بر  درصد ۵۴٫۸۴شود که  مشاهده می
های  نامه بخشسال از ابالغ  ۱۰با گذشت  مسئلهین رساند که ا را به اطالع عموم نمی

های نظارتی  نامه بخشها به  ربط به شبکه بانکی، تصویر نامناسبی از میزان تمکین بانک ذی
  کشد. تصویر می را به

های فعال در شبکه بانکی اطالعات نسبت کفایت سرمایه خود را  هرچند بیشتر بانک
امکان محاسبه این متغیر  ۲ها های ماهانه ترازنامه بانک پایگاه داده بر پایهاما  ،اند افشا نکرده

در این مقاله با  رو، ازاین. استگفته فراهم  های پیش نامه بخشبا توجه به الگوی مندرج در 
های فعال در  توجه به دامنه اطالعات در دسترس در این پایگاه داده، نسبت فوق برای بانک

بر زده شده است.  تخمین ۱۳۹۲:۲تا  ۱۳۸۶:۱برای دوره زمانیشبکه بانکی به صورت فصلی 
شده برای فصل  شده و با تمرکز صرف بر نسبت سرمایه قانونی محاسبه محاسبات انجام پایه

و  درصد ۸ها در دو گروه با نسبت کفایت سرمایه کمتر از  پایانی سال در این نمونه، بانک
هایی که در هر یک از این دو  جه به درصد بانکاند. با تو بندی شده طبقه درصد ۸بیشتر از 

شود که این متغیر در شبکه بانکی ایران از رفتاری  مشاهده می ،)۱ شکلاند ( گروه قرار گرفته
با بهترین عملکرد شبکه بانکی  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۷های  تقریبًا سینوسی برخوردار است و در سال

                                                                                                                                
  شود. موزون به ریسک محاسبه میهای  نسبت سرمایه درجه یک از تقسیم سرمایه درجه یک بر مجموع دارایی ۱
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران. بانک ،ها پایگاه داده موجود در اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ۲
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۲۲

برخوردار  درصد ۸ای باالتر از  ایهها از نسبت سرم بانک درصد ۷۵در خصوص این متغیر، 
شدت نامطلوب  ها به ، عملکرد بانک۱۳۸۸اند و در انتهای دوره موردبررسی و در سال  بوده

اند نسبت سرمایه  ها توانسته بانک درصد ۶۴٫۵نحوی که در این سال صرفًا  به ،شده است
طور  شود که به مشاهده مینمایند. در کل دوره مورد بررسی نیز  تأمینقانونی مورد انتظار را 

اند و در  برخوردار بوده درصد ۸ها از نسبت سرمایه قانونی معادل  بانک درصد ۶۹٫۷متوسط 
  . استها نیز این متغیر کمتر از مقدار موردنیاز  بانک درصد ۳۰٫۳

  ۱جدول 
               ۱۳۹۳سال  در  ارزیابی گزارش نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی

  تعداد  نوع بانک
  اعالم نسبت کفایت سرمایه

  درصد  تعداد
  ۰  ۰  ۴  تجاری دولتی

  ۲۰  ۱  ۵  تخصصی دولتی
  ۳۳٫۳۳  ۱  ۳  شده خصوصی
  ۶۳٫۱۶  ۱۲  ۱۹  خصوصی

  ۴۵٫۱۶  ۱۴  ۳۱  کل
  است. ها اطالعات مندرج در سایت بانک منبع یادداشت.

  
  یشبکه بانک یقانون یهنسبت سرما یابیارز .۱شکل 

  

١٣٨۶ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 

درصد

با سرمایه کمتر از ٨ درصدبا سرمایه بیشتر از ٨ درصد

٨٠
٧٠
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠

٠
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  ۲۲۳ یراندر ا یو خصوص یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام 
 

 

  ۲جدول 
  نسبت سرمایه قانونی در شبکه بانکیبررسی رفتار 

  متوسط  ۱۳۹۱  ۱۳۹۰  ۱۳۸۹  ۱۳۸۸  ۱۳۸۷  ۱۳۸۶  با سرمایه
  ۳۰٫۳  ۳۵٫۵  ۲۵  ۳۳٫۳  ۳۵  ۲۵  ۲۷٫۸  درصد ۸کمتر از 

  ۶۹٫۷  ۶۴٫۵  ۷۵  ۶۶٫۷  ۶۵  ۷۵  ۷۲٫۲  درصد ۸بیشتر از 
  -  ۳۱  ۲۸  ۲۴  ۲۰  ۲۰  ۱۸  ها تعداد بانک

  اعداد جدول برحسب درصد هستند. یادداشت.

و  استنمایانگر سالمت مالی نامناسب شبکه بانکی از حیث کفایت سرمایه  مسئلهاین 
پذیری آن از شرایط اقتصادی و درصد باالی تأثیرتواند مبین  حرکت سینوسی آن می

نیز بیانگر عدم الزام قانونی شبکه بانکی به حفظ  درصد ۸های با نسبت سرمایه کمتر از  بانک
شده درخصوص کفایت  مقررات احتیاطی تنظیم ،قتحقیاست. درنسبت سرمایه موردنیاز 

طور متوسط در کل دوره مورد بررسی  سرمایه، از قدرت اجرایی الزم برخوردار نبوده و به
سوم شبکه بانکی با مشکل کمبود سرمایه قانونی مواجه بوده است. شدت این  حدود یک

از شبکه بانکی،  درصد ۳۵٫۵نحوی که دقیقًا  مشاهده چشمگیر است به ۱۳۹۱در سال  مسئله
  داشته است. درصد ۸ای کمتر از  نسبت سرمایه
ها به  های کفایت سرمایه از قدرت اجرایی الزم در ملزم نمودن بانک نامه بخشاز آنجاکه 

توان انتظار داشت که در ایران  بنابراین نمی ،اند افزایش نسبت سرمایه خود برخوردار نبوده
رمایه مهمترین متغیر سالمت بانکی است، نقش همانند دیگر کشورها که کفایت س

ها بتوانند به پشتوانه  که بانک نحوی به ،ها داشته باشد دهی بانک چشمگیری در تصمیم وام
در نتایج حاصل از  مسئلهپولی را تا حدودی مختل نمایند. در ادامه این  سیاستآن اثر 
مورد مطالعه به تصویر کشیده شده های  شده در ارتباط با هر دو گروه بانک سازی انجام مدل

  است.

  ساختار الگو  ۵
از رویکرد کانال  دهی آنها ها بر تصمیم وام ه بانکدر این مقاله جهت بررسی نقش سرمای

شود. در ایران هرچند روند  بر نقش ایستای سرمایه استفاده می تأکیددهی بانکی با  وام
گرفته است اما همچنان بخش های گذشته شدت  ها در طول سال سازی بانک خصوصی

های خصوصی شده  دهند و بانک های دولتی تشکیل می بزرگی از شبکه بانکی کشور را بانک
توان انتظار داشت که  گذرد، نمی شدن آنها نمی نیز از آنجا که تعداد سال زیادی از خصوصی

د. همچنین های خصوصی مورد توجه قرار داده باشن رفتار حداکثر کردن سود را مشابه بانک
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 بانکی- های پولی پژوهش  ۱۳۹۳تابستان / ۲۰شماره / هفتم سال  ۲۲۴

باشند که  های تازه تاسیس می های خصوصی نیز مشتمل بر بانک بخش بزرگی از بانک
بندی  های ورود به بازار در راستای حداکثرسازی سود طبقه توان رفتار آنها را در سال نمی

بر رفتار  تأکیدامکان ارزیابی کانال سرمایه بانکی در شبکه بانکی کشور با  رو، ازایننمود. 
باشد. بنابراین در این مقاله نقش سرمایه  ها در شرایط فعلی فراهم نمی ای سرمایه بانکپوی

  گیرد. دهی مورد بررسی قرار می ها در کانال وام بانک
شود  برخالف مطالعات قبلی، در این مقاله از نسبت سنتی سرمایه به دارایی استفاده نمی

) و مطالعه گمب کورتا و ۲۰۱۱مکاران (و ه تاباکشده در مطالعه  انجام تأکیدو همانند 
های  ) بر ضرورت بررسی اثر متغیر نسبت سرمایه قانونی در مقایسه با نسبت۲۰۱۱ایبانتز (

سنتی، از متغیر نسبت سرمایه قانونی محاسبه شده در زیربخش قبلی مقاله برای شبکه 
ها،  ت بر موقعیت مالی بانکها در اداره نظار پایگاه داده ماهانه ترازنامه بانک بر پایهبانکی، 

  شود. استفاده می
دهی بانکی نیز همانند مطالعات قبلی، عوامل طرف عرضه و تقاضا  در بررسی کانال وام 

مورد توجه قرار گرفته است. در مورد عوامل طرف تقاضا، متغیرهای کالن شامل نرخ تورم و 
اند. در ارتباط با  قرار گرفتهمورد استفاده  ۱۳۸۳۱تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 

باشند، نسبت  متغیرهای طرف عرضه نیز که دربرگیرنده متغیرهای خصوصیتی بانک می
سرمایه قانونی، نسبت نقدینگی، نسبت سپرده، اندازه، نرخ بازده دارایی، نسبت ذخیره 

  اند.  و مالکیت در نظر گرفته شده ۲الوصول خاص مطالبات مشکوک
ها؛ نسبت  نسبت مجموع وجوه نقد و اوراق بدهی به کل دارایی یهبر پانسبت نقدینگی 

دو شاخص نسبت ارزش کل  بر پایهها؛ اندازه  ها به کل بدهی سپرده معادل کل سپرده
های شبکه بانکی (سهم از بازار بانک) و شاخص  های بانک به کل ارزش دارایی دارایی

ها معادل نسبت درآمد خالص به کل  دارایی ؛ و نرخ بازده۳های هر بانک لگاریتم اندازه دارایی
 تأمیناند. متغیر نسبت سپرده به دلیل ضرورت توجه به مدل  ها درنظر گرفته شده دارایی

                                                                                                                                
 اند. مرکزی استخراج شده این اطالعات از نشریه نماگرهای اقتصادی مندرج در سایت بانک  ۱
 اند. ها، استخراج شده در اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها  این متغیرها از پایگاه داده ماهانه ترازنامه بانک ۲
، خصوصی های بانک گروه در و بازار از سهم متغیر، دولتی های بانک گروه در مدل، از حاصل نتایج بر پایه ۳

 امر این که کشند می تصویر به را بانک وام عرضه تصمیم بهتری نحو به بانک هر های دارایی اندازه لگاریتم
 حیطه در بانکداری ایفای به تمایل نه و بیشتر بازار سهم بر مبنی سنتی بانکداری حاکمیت از ناشی تواند می

  .شود می دنبال امر این خالف خصوصی های بانک گروه در که حالی در باشد دولتی های بانک گروه در خاص
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  ۲۲۵ یراندر ا یو خصوص یدولت یها بانک یسه: مقایهسرما یتو کفا یبانک یده وام 
 

 

در مدل در نظر گرفته شده  -دهی مالی درونی یا بیرونی عملیات وام تأمینمدل  –مالی بانک 
عنوان متغیرهای  نگی نیز بهاست. متغیرهای اندازه، نسبت سرمایه قانونی و نسبت نقدی

ای در  کننده امکان حفظ قدرت دسترسی بانک به منابع غیر سپرده شاخص تبیین
اند. متغیرهای نرخ بازدهی  مالی بیرونی عملیات اعطای تسهیالت، در مدل وارد شده تأمین
نیز بُعد مدیریت ریسک را در  ۱الوصول خاص ها و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک دارایی
ها و یا کاهش ذخیره  دهند. با افزایش بازده دارایی ال اعتباردهی مورد توجه قرار میکان

عنوان مهمترین جزء طرف  دهی به الوصول، ریسک اعتباری فعالیت وام مطالبات مشکوک
  یابد. دهی افزایش می دارایی ترازنامه بانک کاهش یافته و تمایل به وام

این که گمب کورتا و ایبانتز بر ضرورت توجه به شده، با وجود  در میان مطالعات انجام
مدت و  وجوه کوتاه تأمینمدل تجاری بانک و در نظر گرفتن درآمد مبتنی بر کارمزد، مقدار 

اند؛ اما به دلیل عدم عمق بازار مالی در ایران  داشته تأکیدبهادارسازی در کانال اعتبار  اوراق
ها به  بهادارسازی و همچنین عدم اتکا بانک راقمالی مبتنی بر او تأمینوجود مدل  و عدم

امکان در نظر  -های خارجی مالی در بانک تأمینبرخالف الگوی رایج  -درآمد مبتنی بر کارمزد
با  مسئلهباشد و حتی این  دهی موجود نمی گرفتن بعد مدل تجاری بانک در مقوله کانال وام

ها برخوردار نبوده  دهی بانک گی رفتار وامدهند ای در مدل، از توضیح آزمون درآمد غیر بهره
  است.

مهمترین متغیر خصوصیتی دیگری که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، متغیر نوع 
های تجاری دولتی و تخصصی دولتی در گروه  مالکیت بانک است. در این مطالعه بانک

های خصوصی  شده نیز در گروه بانک های خصوصی و خصوصی های دولتی، و بانک بانک
ای نتایج حاصله، به تصویر  توان با بررسی مقایسه می و،ر ازایناند.  مورد بررسی قرار گرفته
  ها در این دو گروه دست یافت. بانک دهی از منظر سرمایه  شفافی در مورد کانال وام

در ارتباط با متغیر سیاست پولی نیز متغیر نقدینگی به صورت تفاضل لگاریتم نقدینگی 
دیگر مطالعات تجربی موجود، اثر متغیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله همانند 

ضرب متغیر سیاست پولی در  به صورت حاصل -صورت انفرادی و متقاطع سیاست پولی به
  است.  ها مورد بررسی قرار گرفته دهی بانک بر رفتار وام -متغیر خصوصیتی بانک

سرمایه بانک بر  تأکیددهی بانکی با  بنابراین در این مقاله یک مدل برای بررسی کانال وام
تصریح شده است که با توجه به بررسی اثر مالکیت بر سازوکار انتقال پولی در این کانال، 
                                                                                                                                

 ها محاسبه شده است. داراییالوصول خاص به کل  این متغیر از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک ۱
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 شود. مدل برای دوره های دولتی و خصوصی، تصریح می مدل فوق برای دو گروه بانک
شود زیرا محدودیت  های فصلی تخمین زده می و با استفاده از داده ۱۳۹۲:۲تا  ۱۳۸۶:۱

آن امکان تخمین نسبت کفایت سرمایه  بر پایهدسترس در بانک اطالعاتی که های در  داده
کردن دوره زمانی مورد بررسی را فراهم ای جز محدود شده، چاره نکی فراهمدر شبکه با

 ۲۷نهایت نمونه به ها، در لتأسیس بودن برخی از بانکبه دلیل جدید ا ،سازد. همچنین نمی
دل پانل پویای نامتوازن با اثر ثابت برای دو گروه بانک بانک از شبکه بانکی محدود شد و م

  موردنظر تخمین زده شد. 
برای این  ۱رابطه های دولتی، مدل  دهی در بانک در بررسی نقش سرمایه در کانال وام

  شود. ه میها تخمین زد گروه از بانک
)۱(  Loan , = 	 + ∑ 	 ,۱ +	∑ ۱   +	∑ , ۱ +		∑ ۲ × , ۱ + 	 ,۱۱   

ها  ها، دوره زمانی و تعداد وقفه است. تعداد بانک ترتیب نمایانگر بانک به و  ، اندیس 
کند.  تغییر می ℎتا  ۱ا از  ّو تعداد وقفه ۱۳۹۱:۲تا  ۱۳۸۶:۱، دوره زمانی از ۹تا  ۱از 

 ، متغیرهای کالن میزان تسهیالت اعطایی،  لگاریتم 
  است.سیاست پولی متغیر ۲، کیخصوصیات بان

های دولتی شامل نرخ  شده برای بانک زده متغیرهای کالن مورداستفاده در مدل تخمین
)تورم  )لگاریتم تولید ناخالص داخلی تفاضل  ، ( و تفاضل  (

)لگاریتم نقدینگی  ۲ باشد. متغیرهای خصوصیات بانکی نیز عبارتند از مقدار  می (
)با وقفه نسبت سرمایه قانونی ، مقدار با وقفه نرخ  (

)بازدهی دارایی )، مقدار با وقفه نسبت سپرده بانک ( ، مقدار با (
)الوصول خاص یر مطالبات مشکوکوقفه نسبت ذخا ℎ ، مقدار با  (

)وقفه نسبت نقدینگی ℎ )و مقدار با وقفه اندازه بانک  ( ) ۱ .  

                                                                                                                                
های کل شبکه بانکی (سهم از بازار بانکی) تعریف شده  های بانک از دارایی این متغیر در قالب سهم دارایی ۱

 است.
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  ۳جدول 
 ها در کانال اعتباردهی بانکی نتایج حاصل از بررسی نقش سرمایه بانک

  متغیرها
 شده و خصوصی  خصوصی تخصصی دولتیتجاری دولتی و 

Coef. p>|z| Coef. p>|z| 
L.D. logLoans ۰٫۰۷ ۰٫۶۷ ۰٫۰۷ ۰٫۶۲ 

D. logGDP ۴۵٫۶۲ ۰٫۱۲ ۴۳٫۸۲ ۰٫۱۲ 
inflationRate ۰٫۱ ۰٫۱۱ ۰٫۱ ۰٫۱۱ 

۲D.logM ۴٫۶ ۰٫۱۲ ۷٫۹۵ ۰٫۰۱ 
L.RegulatoryCapitalRatio -۱٫۶۸ ۰ ۲٫۰۵- ۰ 

LRegulatoryCapitalRatioDlogM2۷٫۱۱ ۰٫۰۱ ۰٫۷۳ ۰٫۸ 
L.ROA -۲٫۶۴ ۰٫۰۷ ۰٫۳۶-  ۰٫۸۵ 

۲LROADlogM -۷٫۶۶ ۰٫۲۳ ۱٫۷۱ ۰٫۷۹ 
L.depositeRatio ۱٫۲۵ ۰ ۰٫۴۳ ۰٫۲۸ 

۲LdepositeRatioDlogM -۰٫۴ ۰٫۷۹ ۴٫۳۴-  ۰ 
LNetChargeOffRatio -۱٫۸۵ ۰٫۲۱ ۳٫۶۸-  ۰ 

۲LNetChargeOffRatioDlogM ۰٫۹۱ ۰٫۸۹ ۴٫۴۳-  ۰٫۵۱ 
L.TCashRatio ۱٫۳۲ ۰٫۱۹ ۰٫۷۸ ۰٫۲۷ 

۲LTCashRatioDlogM -۲۱٫۹۶ ۰ ۸٫۴-  ۰٫۱۷ 
LSize ۶٫۹۷ ۰٫۰۵ --- --- 

L.logTA --- --- -۰٫۲۲ ۰٫۴۵ 
_cons -۳٫۴۲ ۰٫۰۳ ۱٫۲۳-  ۰٫۴۵ 

chi۲(۶) ۱آزمون سارگان  
۹٫۴۰=  ۰٫۱۵ chi۲(۶)  

۶٫۵۴=  ۰٫۳۷ 
  است. D.logLoansمتغیر وابسته  یادداشت.

دلیل وجود  با توجه به آنکه تخمین مدل پانل پویای نامتوازن در قالب روش اثر ثابت، به
)، ۲۰۱۲ ،شود (آهتیک متغیر وابسته با وقفه در مدل منجر به نتایجی باتورش و ناسازگار می

 فاده شده است. متغیر ابزاریبرای حل مشکل فوق است ۲یافته از روش گشتاورهای تعمیم
  .استاستفاده در این مدل، مقدار با وقفه تفاضل مرتبه اول لگاریتم وام مورد

                                                                                                                                
1 Sargan test 
2 generalized method of moment  
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شود.  در تخمین مدل استفاده می ۱شایان ذکر است در این مدل از روش آرالنو و باند
یافته در این است که مشکالت موجود در  مزیت این روش که توسط دیگر محققان بسط

برای مثال تورش منتج از وجود متغیر وابسته با ( مدت ی پانل با افق زمانی کوتاهها مدل
 ،کند (آهتیک زایی دیگر متغیرهای توضیحی) را برطرف می وقفه و تورش ناشی از درون

داری کلی ابزارهای مورد  در این مقاله آزمون سارگان برای بررسی معنی ،). همچنین۲۰۱۲
  .هستندارها داری ابز گرفته شده که نتایج بیانگر معنی کار استفاده به
بر نقش ایستای سرمایه، برای هر دو گروه  تأکیددهی بانکی با  سازی کانال وام در مدل

های دولتی و خصوصی از متغیرهای مشابهی استفاده شده است و صرفاً در خصوص  بانک
های  در گروه بانک ،تر کار گرفته شده است. به بیان دقیق اندازه بانک متغیرهای متمایزی به

های خصوصی، از لگاریتم اندازه دارایی هر بانک  دولتی، از سهم بازاری و در گروه بانک
  استفاده شده است. 

مشاهده  ۳های دولتی مندرج در جدول  نتایج حاصل از مدل برای گروه بانک بر پایه
لید ناخالص شود که تمامی متغیرهای کالن طرف تقاضا، مشتمل بر تفاضل لگاریتم تو می

عنوان متغیر  داخلی به قیمت ثابت و نرخ تورم و همچنین تفاضل لگاریتم  نقدینگی (به
دهی این  بر تصمیم وام  درصد ۹۰بیانگر سیاست پولی) صرفًا در سطح احتمالی نزدیک به 

کانال نرخ بهره از طریق اثربخشی عرضه پول بر  رو ازاینو  هستندها موثر  گروه از بانک
داری  سطح معنی ،برقرار است. البتهدرصد  ۹۰دهی در سطح احتمالی نزدیک به  امتصمیم و

ه تسهیالت ئتواند منتج از الزام آنها به ارا های دولتی می اندک کانال نرخ بهره در گروه بانک
  ای مندرج در قوانین بودجه ساالنه باشد. تکلیفی و تبصره

 وگیر بوده  اخلی بر عرضه وام بسیار چشمدر بین متغیرهای کالن نیز اثر تولید ناخالص د
وقوع بحران اعتباری در شرایط رکود اقتصادی در شبکه بانکی ایران دور از انتظار  رو ازاین

های اقتصادی در عرصه  واسطه وقوع تحریم های اخیر به نبوده است. اثر این پدیده در سال
طح اقتصاد کالن مشاهده شده طور ملموس در س المللی در روابط تجاری با ایران، به بین

شدت  نرخ رشد اقتصادی به ۱۳۹۰های اقتصادی از سال  که با شروع تحریم طوری است، به
دهی  سابقه منفی رسیده است و این امر به کاهش شدید وام کاهش یافته و حتی به رقم بی

  در شبکه بانکی نیز منجر شده است.

                                                                                                                                
1 Arellano & Bond 
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عنوان  ها (به یرهای خصوصیتی بانکچند در مطالعات تجربی، دامنه وسیعی از متغهر
کنند، اما در گروه  دهی آنها ایفا می متغیرهای طرف عرضه) نقش مهمی در تصمیم وام

داری الزم برخوردار نبوده و یا حتی اثر برخی از  های دولتی همه این متغیرها از معنی بانک
متقاطع آنها با سیاست  سیاست پولی نیز قرار نگرفته و برخالف انتظار، اثر تأثیرآنها تحت 
  داری خود را از دست داده است. پولی معنی

شود که متغیر نسبت کفایت  در میان متغیرهای خصوصیتی موردمطالعه مشاهده می
کند. در حقیقت این گروه  های دولتی ایفا می دهی بانک داری در تصمیم وام سرمایه اثر معنی

های خصوصی، کمتر مقدار نسبت کفایت سرمایه  ها هر چند در مقایسه با گروه بانک از بانک
طور متوسط  شده در این مقاله، به محاسبات انجام بر پایهکنند و  عمومی می یخود را افشا

های خصوصی برخوردارند، اما در  از نسبت کفایت سرمایه کمتری در مقایسه با گروه بانک
نحوی که جهت حفظ  د بهکن دهی آنها نقش موثری ایفا می عمل این نسبت بر تصمیم وام

کنند.  دهی خود را تعدیل می مقدار نسبت کفایت سرمایه در سطح موردانتظار، تصمیم وام
کند در  تر، بانکی که از نسبت کفایت سرمایه کمتری برخوردار است، سعی می به بیان دقیق

  د.دهی، نسبت کفایت سرمایه خود را به سطح مورد انتظار برسان دوره بعد با کاهش وام
دهی  ها بر تصمیم وام در بررسی اثر مستقیم دیگر متغیرهای خصوصیتی بانک ،همچنین
ها، نسبت سپرده و اندازه بانک از اثر  شود که مقادیر با وقفه نرخ بازدهی دارایی مشاهده می

های دولتی  داری برخوردار بوده و در بین این سه متغیر، اندازه بانک در گروه بانک معنی
  ۱کند. ها ایفا می دهی این بانک ر را بر تصمیم وامبیشترین اث

شود که در  در بررسی اثر متقاطع سیاست پولی با متغیرهای خصوصیتی نیز مشاهده می
بین متغیرهای خصوصیتی و طرف عرضه، صرفاً نسبت کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی از 

، ضریب مثبتی حاصل داری برخوردارند. در ارتباط با نسبت کفایت سرمایه ضرایب معنی
مرکزی، آن گروه از  شده به این مفهوم که با اعمال سیاست پولی انبساطی توسط بانک

اند عرضه وام خود را  های دولتی که از نسبت کفایت سرمایه باالیی برخوردار بوده بانک
مرکزی، آن  صورت مشابه با اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک اند و به افزایش داده

تری برخوردارند عرضه وام خود را  پایینهای دولتی که از نسبت کفایت سرمایه  وه از بانکگر
  اند. کاهش داده

                                                                                                                                
  های دولتی نیز بیشتر است. دهی بانک مقدار آن از اثر مقدار با وقفه نسبت کفایت سرمایه بر تصمیم وام ۱
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کننده اثربخشی وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک تأییدتا حدودی  مسئلههر چند این 
، اما استهای دولتی  دهی در گروه بانک برقراری کانال وام تأییددهی آن و  بر تصمیم وام

شود متغیر دیگری  های موردبررسی توصیه می تر این کانال در گروه بانک هت بررسی دقیقج
استفاده از  ،عنوان مثال عنوان ابزار سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد. به در مطالعات آتی به

صورت رسمی اعالم شده و  عنوان متغیری در بازار بانکی ایران که به نرخ ذخیره قانونی به
تواند در این  گیرد، می گذاری پولی مورد استفاده قرار می صورت مستقیم جهت سیاست به

 زیرا با افزایش این نرخ و اعمال سیاست پولی انقباضی، امکان بررسی ،زمینه مفید واقع شود
ها در  هایی با نسبت کفایت سرمایه بیشتر جهت بررسی رفتار بانک بانک واکنشهمزمان 

ضریب حاصل از مدل  رو، ازایننمودن اثر سیاست پولی انقباضی فراهم خواهد شد.  خنثی
عنوان شاهد مستحکمی بر وجود کانال  تواند به استفاده در این مقاله در این سطح نمیمورد
  ها مورد استفاده قرار گیرد. از بانک دهی در این گروه وام

هایی که از نسبت نقدینگی  شود بانک در ارتباط با متغیر نسبت نقدینگی نیز مشاهده می
کاهند.  بیشتری برخوردارند، در شرایط اعمال سیاست پولی انبساطی، از عرضه وام خود می

ها به استفاده از وجوه  کبیانگر تمایل بان استاین نتیجه که در تضاد با نتیجه موردانتظار 
گذاری در  های با سود اقتصادی باال از جمله سرمایه نقد موجود در بانک، در دیگر فعالیت

  .استبورس و دیگر بازارهای موازی 
دهی آنها  های دولتی بر تصمیم وام هرچند مقدار نسبت کفایت سرمایه بانک رو، ازاین

دهی بانکی از طریق اثر  اثربخشی کانال وام ، اما درمجموع نتیجه موثقی مبنی براستموثر 
های  عنوان متغیر بیانگر سیاست پولی در بانک ایستای سرمایه در شرایط لحاظ نقدینگی به

  دولتی حاصل نشده است.
درج شده است  ۳های خصوصی نیز که نتایج آن در جدول  در ارتباط با گروه بانک

ها نتایجی مشابه  این گروه از بانک شود متغیرهای کالن و طرف تقاضا در مشاهده می
تر، در این گروه نیز کلیه متغیرهای  کشند. به بیان دقیق تصویر می های دولتی را به بانک

دهی  داری بر تصمیم وام درصد، اثر معنی ۹۰طرف تقاضا در سطح احتمالی نزدیک به 
در قالب متغیر داری اثر سیاست پولی  سطح معنی ،کنند. البته های خصوصی ایفا می بانک

گیری در مقایسه با گروه قبلی  ها در این گروه به مقدار چشم دهی بانک نقدینگی بر وام
های  داری کانال نرخ بهره در گروه بانک افزایش یافته است و بر سطح احتمال معنی

  های دولتی افزوده شده است. خصوصی در مقایسه با بانک
داری  های دولتی، به مقدار زیادی از معنی های خصوصی در مقایسه با بانک در گروه بانک

عنوان متغیرهای طرف عرضه) کاسته شده و تعداد  ها (به متغیرهای خصوصیتی بانک
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های دولتی  متغیر در گروه بانک ۴دهی از  متغیرهای خصوصیتی اثرگذار بر تصمیم وام
ها، نسبت سپرده و اندازه) به دو متغیر در گروه  زدهی دارایی(نسبت سرمایه قانونی، نسبت با

الوصول خاص)  های خصوصی (نسبت سرمایه قانونی و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک بانک
  کاهش یافته است.

های  دهی بانک های دولتی، اثر نسبت کفایت سرمایه بر تصمیم وام در مقایسه با بانک
ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه،  وه نیز بانکخصوصی اندکی بیشتر است. در این گر

های  در این گروه برخالف گروه بانک ،دهند. همچنین دهی خود را کاهش می تصمیم وام
دار  دهی معنی الوصول خاص بر تصمیم وام دولتی، اثر متغیر نسبت ذخیره مطالبات مشکوک
ت ریسک اعتباری و اثر آن بر ها به مدیری و منفی بوده که بیانگر توجه این گروه از بانک

  .استعرضه وام 
شود که صرفًا  در ارتباط با اثر متقاطع سیاست پولی با متغیرهای خصوصیتی مشاهده می

دار است و برخالف تئوری، عالمت منفی  اثر متقاطع سیاست پولی با نسبت سپرده معنی
پول و افزایش نسبت  دست آمده است به این مفهوم که با افزایش عرضه برای این متغیر به

یابد که این امر  های خصوصی، از میزان عرضه وام آنها کاهش می سپرده در دسترس بانک
دهی در دوره رکودی مورد بررسی  دلیل کاهش جذابیت و سود ناشی از فعالیت وام تواند به می

بانک  گذاری در بازارهای مالی دیگر و حتی سوددهی باالتر فعالیت و سوددهی بیشتر سرمایه
ها در مقایسه با اعطای تسهیالت به  دهی وجوه به دیگر بانک در بازار بین بانکی در وام

  گری مالی در خارج از فضای بین بانکی باشد. متقاضی اعتبار و انجام عملیات واسطه
دهی  داری ضعیف کانال وام ها شواهدی دال بر معنی در این گروه از بانک ،همچنین

داری ضریب اثر متقاطع سیاست پولی و نسبت کفایت سرمایه)  بانکی (از طریق معنی
های دولتی، هرچند مقدار نسبت  مشابه گروه بانک درمجموع رو، ازاینشود.  مشاهده نمی

دهی آنها موثر است، اما در نهایت نتیجه  های خصوصی بر تصمیم وام کفایت سرمایه بانک
گرفتن طریق اثر ایستای سرمایه با درنظردهی بانکی از  موثقی مبنی بر اثربخشی کانال وام

  شود. عنوان متغیر بیانگر سیاست پولی حاصل نمی متغیر نقدینگی به

  بندی و پیشنهادات جمع ۶
در  پیشینشده  در این مقاله با رویکردی متفاوت نسبت به مطالعات داخلی اندک انجام

بار نسبت کفایت  ننخستیها در سازوکار انتقال پولی، برای  خصوص نقش سرمایه بانک
بر توجه قرار گرفته است. این نسبت ل اعتباردهی بانکی در ایران موردها در کانا سرمایه بانک

پایگاه اطالعات در دسترس برای شبکه بانکی محاسبه شده و در مدل مورد استفاده قرار  پایه
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انکی و دهی این متغیر در اطالعات مالی شبکه ب گرفته است. هرچند بررسی نحوه گزارش
های کفایت سرمایه  نامه بخشسازی دقیق  شده آن در مقاله مبین عدم پیاده مقادیر محاسبه

عدم اثربخشی این متغیر در تصمیم اعتباردهی بخش  رو، ازایندر شبکه بانکی کشور و 
شده برای  با این وجود با تخمین مدل پانل نامتوازن پویای طراحی  ،استها  عظیمی از بانک

کننده این فرضیه تأییدبا استفاده از اطالعات فصلی، نتایج  ۱۳۹۲:۲تا  ۱۳۸۶:۱ی دوره زمان
  شده است. حاصل

های تجاری دولتی و تخصصی  های دولتی در قالب دو گروه بانک در این مقاله بانک
های خصوصی  شده و بانک های خصوصی های خصوصی در قالب دو گروه بانک دولتی و بانک

پولی درنظر گرفته شده عنوان متغیر بیانگر سیاست  متغیر نقدینگی به اند و بندی شده طبقه
گرفتن مدلی مشتمل بر متغیرهای طرف تقاضا و طرف عرضه وام شامل است. با درنظر

متغیرهای کالن و متغیرهای خصوصیتی بانک، نتایج بیانگر عدم اثربخشی سرمایه بانک در 
ولتی و خصوصی بوده است. در حقیقت شواهد های د سازوکار انتقال پولی در دو گروه بانک

بر نقش ایستای سرمایه در این دو  تأکیددهی بانکی با  اثربخشی کانال وام تأییدموثقی در 
  ها مشاهده نشده است. گروه از بانک
عالوه بر نسبت  -از بین دیگر متغیرهای بیانگر خصوصیت و ویژگی بانک ،همچنین

های دولتی در  در گروه بانک درمجموع -دار است سرمایه که در هر دو گروه بانکی معنی
دار بوده است و در گروه  های خصوصی، تعداد متغیرهای بیشتری معنی مقایسه با بانک

های  های دولتی، نسبت بازده دارایی، نسبت سپرده و اندازه بانک و در گروه بانک بانک
داری  الوصول خاص از ضرایب معنی رفًا نسبت ذخیره مطالبات مشکوکخصوصی، ص

های دولتی، متغیرهای سنتی و در گروه  . در حقیقت در گروه بانکهستندبرخوردار 
عنوان متغیری غیر  به -دهنده مدیریت ریسک اعتباری های خصوصی، متغیر نشان بانک

دهی بانک  تصمیم وامداری در  از اهمیت معنی -سنتی در معرفی خصوصیت بانک
  برخوردارند.

شده در این مقاله با درنظرگرفتن  در فضای مدل طراحی درمجموعچند ، هرترتیب این به
عنوان متغیر سیاست پولی، شواهدی دال بر اثربخشی سازوکار انتقال پولی از  نقدینگی به

تر،  مناسب شود برای بررسی شود، اما پیشنهاد می طریق نقش ایستای سرمایه مشاهده نمی
متغیرهای دیگری مانند نرخ ذخیره سپرده قانونی یا نرخ بهره بین بانکی در ارزیابی این 

  تری حاصل شود. سازوکار موردتوجه قرار گیرد تا نتایج دقیق
توجه به این نکته ضروری است که با توجه به پررنگ شدن نقش حفظ نسبت کفایت 

و همچنین   های اخیر ها در سال لی بانکسالمت ما تأمینسرمایه در سطح مناسب جهت 
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آن در نظام  فرایندها که از سال گذشته  بندی اعتباری بانک اهمیت وافر این نسبت در رتبه
هایی که به مقدار زیادی از  رود بسیاری از بانک بانکی ایران دنبال شده است، انتظار می

زایش این نسبت و ضرورت فاصله دارند، ملزم به اف درصد ۸حداقل نسبت کفایت سرمایه 
پیداکردن قید  در بلندمدت و با اهمیت مسئلهحفظ آن در سطح مورد انتظار شوند. این 

کردن این  پیدا سود آنها، به اهمیت سازی بیشینهدهی و  ها در تصمیم وام سرمایه قانونی بانک
انتظار  توان شده و میمنجر های بانکی  دهی و سرمایه تمامی گروه متغیر در تصمیم وام

دهی  داشت در افق زمانی بلندمدت، به برقراری نقش ایستای سرمایه بانک در کانال وام
در آینده نزدیک، ضرورت توجه بیشتر مقامات پولی به  رو، ازاینشود. منجر شبکه بانکی 

  تر خواهد شد. های پولی پررنگ های احتیاطی در اثربخشی سیاست اثرات ضمنی سیاست

  منابعفهرست 
ها، تسهیالت اعطایی  پولی بر حجم سپرده بررسی اثرات سیاست). ۱۳۸۵ا. ( .عو لطفی،  م.، تقوی،
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