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*

ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮا
ﺳﯿﻤﯿﻦاﻟﺴﺎدات ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ

‡

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ :

ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦزاده

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۱/۱۰/۱۱ :

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺮآورد دو ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره  ۲۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۹ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ( ،ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری،
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻞ( و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎدار و ﺣﻘﻮق
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﻗﺒﻞ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در
دوره ﻗﺒﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ دارﻧﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :روﻧﻖ ،رﮐﻮد ،ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی C23 ،E59 ،E32 :JEL

* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ) mahshidshahchera@yahoo.comﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل(
† داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ali_hasanzadeh1968@yahoo.com
‡ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ؛ siminmirhashemi@yahoo.com
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ﭘﺲ از ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۷۴در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎل  ۱در ﺳﺎل  ۱۹۸۸اراﺋﻪ داد .در ﺳﺎل ۱۹۹۲
اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎل  ۱ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۹۹۶و  ۱۹۹۷ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻮرد
رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدﻟﯽ و رﻗﺎﺑﺖ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اراﺋﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎل ۲
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺑﺎل  ۲ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺎل  ۳در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﮔﺮوه ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎل  ۳ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎل  ۳ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﯿﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺎل  ۳اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺪف از ﺑﺎل  ۳ﻗﻮّت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎل  ۳از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب زﯾﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﯿﺎنﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎراﯾﯽ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺮﺿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات و رﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
از ﻣﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :
 (۱ﻋﺪموﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ:
 ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎ ﺑﻪ وام ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﺳﭙﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻘﺪی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
 (۲ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﺪاﻫﺮﻣﯽ ﭼﺮﺧﻪای
 (۳ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎل  ۲ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در زﻣﺎن
ﺧﺎص ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اوزان رﯾﺴﮏﻫﺎ در ﺑﺎل  ۲ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ از
رﯾﺴﮏﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،ازاﯾﻦرو ﺑﺎل  ۳ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮑﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار داده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را
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۴۰۹

 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎزاری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
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ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آنﮐﻪ در ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪهای را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎل  ۳درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎمداران ﺧﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎل  ۳ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از رﯾﺴﮏﻫﺎ ،زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﻃﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎل  ۳را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺿﺪﭼﺮﺧﻪای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ و در زﻣﺎن رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری آن ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﯽﺷﻮد ،ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎل  ۳ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻗﺮار داد .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ در ارزش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﺺ و
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎل  ۲اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزونﺷﺪه ﺑﺎ رﯾﺴﮏ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﯾﺴﮏﻫﺎی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎزار ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه روﺑﻪرو ﺷﺪه
و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ زﯾﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان
ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و اﺛﺮات ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮ رﺷﺪ
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ  ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ
 ۴ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﺑﺨﺶ  ۵ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ  ۶ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ و در ﺑﺨﺶ  ۷ﺑﺮآورد ﻣﺪلﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۸ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد.
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ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻮس .(۲۰۰۱ ،۱ﮔﻮﯾﺪارا ،ﻻی و ﺳﻮﻣﺎن (۲۰۱۱) ۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﻮد و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۲ﺗﺎ
 ۲۰۱۰ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را در دوره ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
۳
ﺟﻮﮐﯿﭙﯽ و ﻣﯿﻠﻦ ) (۲۰۰۶ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﭘﺲاﻧﺪاز و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۷ﺗﺎ  ۲۰۰۴ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﯾﻮﺳﺎ ،ﭘﺮز و ﺳﺎرﯾﻨﺎ (۲۰۰۴) ٤ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۶ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﺟﻮد دارد .ﻟﯿﻨﺪﮐﻮﺋﯿﺴﺖ (۲۰۰۴) ٥و
اﺳﺘﻮﻟﺰ و ودوو (۲۰۰۵) ٦ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۳ﺗﺎ
 ۲۰۰۳در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در دوران رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ و در دوران روﻧﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از دﻻﯾﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻓﻮﻧﺴﮑﺎ و ﮔﻮﻧﺰاﻟﺰ (۲۰۰۹) ۷در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ در  ۷۰ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺪل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان

۴۱۱

1

Boucinha
Avack & Levasseur
3
Carpenter, Whitesell & Zakrajsek
4
Heid
5
Chen & Hsu
6
Tabak, Noronha & Cajueiro
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 10:59 +0430 on Monday July 13th 2020

ﺑﻮﺳﯿﻨﺎ (۲۰۰۸) ۱در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
را در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آواک و ﻟﻮاﺳﺮ (۲۰۰۷) ۲در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﭘﻨﺘﺮ ،واﯾﺖﺳﻞ و زﮐﺮاﺟﺴﮏ (۲۰۰۱) ۳و ﻫﯿﺪ (۲۰۰۷) ٤ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
وﺟﻮد دارد.
٥
ﭼﻦ و ﺳﻮ ) (۲۰۱۱رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و
درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه
ﺑﺎﻧﮏ و اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دادهﻫﺎی
ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۵ﺗﺎ  ۲۰۰۹ﺑﺮای  ۱۷۱ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺗﺎﺑﺎک ،ﻧﻮرﻧﻬﺎ و ﮐﺠﻮﯾﺮو (۲۰۱۱) ٦ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و رﺷﺪ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰ﺗﺎ
 ۲۰۱۰ﺗﺨﻤﯿﻦزده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮکﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

۴۱۲
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

٠٫۴
٠٫٣
٠٫٢
٠٫١
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١٣٨٧

١٣٨۶
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ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ

١٣٨۴

١٣٨٣

١٣٨٢

١٣٨١

‑٠٫١
١٣٨٠

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ

ﺷﮑﻞ  .۱روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﺎل  ۱۳۸۲و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻼﯾﻤﯽ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ روﻧﺪ ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺎﻫﺸﯽ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۵دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
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ﺷﮑﻞ  ۱روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۸۸ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ روﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۲ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۴۱۳

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان

 ۴ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )راﺑﻄﻪ  (۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره و اﺳﺘﻬﻼک اﺳﺖ.
)(۱

+

۱

=

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
 (۱ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
درآﻣﺪی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ.
۱

adjustment cost

1

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 10:59 +0430 on Monday July 13th 2020

ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﻣﺠﺪداً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۴
ﺗﺎ  ۱۳۸۶اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۸۶اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻣﻼﯾﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ  ۱۳۸۷ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دوﺑﺎره ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۸ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﮕﻪداری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۴۱۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲

)(۲

+ ۱/۲

=

ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی رواﺑﻂ  ۳ﺗﺎ  ۵و
ﺑﺎ ﺣﻞﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه راﺑﻄﻪ  ۶و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺷﺮط ﻣﺮﺗﺒﻪ اول آن و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۷را ﻧﻮﺷﺖ.
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 (۲ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ :۱ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،زﯾﺎن ازدﺳﺖدادن ﺷﻬﺮت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﯾﺴﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
۲
 (۳ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد.
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻮﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )  (۲۰۰۴ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۲در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

۴۱۵

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان

 ۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺎزی را ﺑﺮ رﺷﺪ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درک رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دو ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪل اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ) (Bﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ.
ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ) (ROEﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت رﯾﺴﮑﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ) (NPLﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری از
رﯾﺴﮏ وارد ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )(S
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ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﮏ دوره ﻗﺒﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده و
اﻧﺘﻈﺎر آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر آن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺎن رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﻮﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران
) (۲۰۰۴از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ آﯾﻮﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۴و ﺑﯿﮑﺮ و ﻣﺘﺰﻣﮑﺮ ) (۲۰۰۴ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻬﺎمداران و ﯾﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و اﮔﺮ
درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۴۱۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

Hodrick-Prescott
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری دارای ﯾﮏ اﺛﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ) (OGاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺪرﯾﮏ-ﭘﺮﺳﮑﺎت ۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﺛﺮ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺧﺎص ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ اول ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺮف وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﯾﺴﮑﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
راﺑﻄﻪ  ۸اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﻮی و ﻟﻄﻔﯽ ) (۱۳۸۵ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪمﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار ﺑﺎزار ﺑﺎز ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺪد ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ
اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ازاﯾﻦرو ،آﻧﻬﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ ) (۱۳۸۴ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮخ
ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪل دوﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺛﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﻧﺪوزی
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وامدﻫﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭼﺮﺧﻪای،
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ،اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﻧﺪوزی ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏ( ﺑﺮ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ وﺟﻮد دارد .از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ از
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻫﺸﯽ در
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .زﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﭻ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ )ﮐﺎﻫﺸﯽ( در داراﯾﯽ ﯾﺎ
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اﻋﻄﺎی وام ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻋﻄﺎی وام ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد.
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 ۶آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎ )آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ(
ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ آزﻣﻮن
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ
٤
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﺎذب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ،ﻟﯿﻦ و ﭼﻮ۳؛ اﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان و ﺷﯿﻦ
و آزﻣﻮن ﻓﯿﺸﺮ ٥در ﺟﺪول  ۱اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻧﺮخ
ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺎﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
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آﻣﺎر ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎری و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏاﺳﮑﻮپ ۱اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺻﻮرت
دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ دادهﻫﺎی
ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻮﯾﻮز ۲ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  ۵و  ۶اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ از دو ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روش ﺑﺮآورد ﻫﺮ دو ﻣﺪل
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای  ۲۰ﺑﺎﻧﮏ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای
ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۸۰-۱۳۸۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
از ﻣﺪل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دادهﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ درک ﺑﻬﺘﺮ
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﻣﺪل ﻣﻮرد آزﻣﻮن
& Levin, Lin
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ﯾﺎدداﺷﺖ pv .ﺑﺮای ارزش اﺣﺘﻤﺎل و  sﺑﺮای آﻣﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ d(x) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻐﯿﺮ  xاﺳﺖ.

در روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ از آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ۱اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺣﺎﮐﯽ از
ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺧﻼل اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎره آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۴۳۹ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺧﻼل را ﻧﻤﯽﺗﻮان رد ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎدری ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ در ﺑﻘﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﯾﻦ ﻟﯿﻦ ﭼﻮ ،اﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان و ﺷﯿﻢ ،ﺑﺮﺗﻮﻧﮓ و ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ و
ﻧﺎاﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ در آزﻣﻮن ﻫﺎدری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪم وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ و
اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎدری در ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺋﻞ ،ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی
ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی وامدﻫﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺟﺪول ۲
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﻣﺪل ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎدری
Heteroscedastic Consistent
Z-stat

Hadri Z-stat

۱٫۰۵
۰٫۳۲
-۰٫۱۷
-۱٫۱۱
۲٫۲۴
۳٫۳۷
۱٫۲۵

۰٫۱۴
۰٫۳۷
۰٫۵۷
۰٫۸۶
۰٫۰۱
۰٫۰۰
۰٫۱۰

-۰٫۰۶
۲٫۱۷
-۱٫۹۴
-۱٫۱۱
۰٫۹۸
۰٫۱۱
۱٫۲۵

۰٫۵۲
۰٫۰۱
۰٫۹۷
۰٫۸۶
۰٫۱۶
۰٫۴۵
۰٫۱۰

))d(d(B
))d(d(ROE
))d(d(S
OG
)d(L
)d(NPL
R

ﯾﺎدداﺷﺖ pv .ﺑﺮای ارزش اﺣﺘﻤﺎل و  sﺑﺮای آﻣﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ d(x) .و )) d(d(xﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و دوم ﻣﺘﻐﯿﺮ  xاﺳﺖ.

 ۷ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺑﺮ رﺷﺪ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،دو ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪل اول
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺪل دوم اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل اول ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
)ﮐﺎﻫﺶ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﭘﯿﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ )ﮐﺎﻫﺶ( ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻨﺪ.
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s

pv

s

pv

ﻣﺘﻐﯿﺮ

۴۲۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺟﺪول ۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اول
۱۳٫۰۵۲
۱۶٫۳۴۹
-۴٫۴۳۶
-۳٫۸۳۳
-۵٫۹۵۰
-۴٫۲۷۰

۰٫۲۶۳
۶e-۹٫۳۱
-۰٫۰۱۸
۷e-۸٫۳۸-۰٫۰۱۴۷
۷e-۴٫۵۰-

)B(-1
ROE
S
NPL
R
OG

scalar pv: ۰٫۴۳۹

J-statistic: ۱۴٫۱۴۱

ﯾﺎدداﺷﺖ coef .ارزش ﺿﺮاﯾﺐ و  tآﻣﺎره ﺗﯽ-اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ در ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ
اﺳﺖ pv .ﺑﺮای ارزش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ) (Rﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﺮان اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دارد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری از رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ درآﻣﺪه و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس آن ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوران روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ و در ﺻﻮرت
اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺪل دوم اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل دوم
در ﺟﺪول  ۴ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول  ،۴ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎره آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۳۰۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺧﻼل را ﻧﻤﯽﺗﻮان رد ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﭘﯿﺶ دارد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ
وامدﻫﯽ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ
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t

coef

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل

۴۲۱

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان

ﺟﺪول ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل دوم
t

coef

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل

۸٫۸۵۷
-۲٫۳۸۱
۸٫۱۰۸
۶٫۲۴۴

۰٫۰۰۰۳۵۶
-۰٫۵۸۵
۶٫۰۶e-۰۶
۵٫۲۵۵

)L (-1
)R (-1
)OG(-1
B

scalar pval: ۰٫۳۰۵

J-statistic: ۱۵٫۰۴۳

ﯾﺎدداﺷﺖ coef .ارزش ﺿﺮاﯾﺐ و  tآﻣﺎره ﺗﯽ-اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ در ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ
اﺳﺖ pv .ﺑﺮای ارزش اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ
وامدﻫﯽ دارﻧﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻗﻮع روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ )ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وامدﻫﯽ( در دوره ﺑﻌﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ وامدﻫﯽ در دوره ﺑﻌﺪی ﺑﺎ وﻗﻮع روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ دارد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .درواﻗﻊ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻋﻄﺎی وام دارﻧﺪ.
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در دوره ﺑﻌﺪ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮﭼﻪ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽﺗﺮﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮف داراﯾﯽ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اش را ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﭙﺮدازد
ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ
ﻧﺮخ وام ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۸ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارﻧﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل دوم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ رﺷﺪ
وامدﻫﯽ در دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﻗﺒﻞ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ
رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﺑﻌﺪ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽﺗﺮﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺮخ
رﺷﺪ وامدﻫﯽ در دوره ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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