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چکیده

با توجه به نقش رفتار چرخهای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی ،در این مقاله متوسط
سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروههای بانکی ،بر اساس بخشنامه کفایت
سرمایه بانک مرکزی در دوره  ۱:۱۳۸6-۴:۱۳۹۳بهصورت فصلی محاسبه و رفتار چرخهای آن
در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی میشود .نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط
سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند .در گروه بانکهای تجاری ،تخصصی و خصوصیشده
نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانکهای خصوصی از رفتار همسوی چرخه
برخوردار است .این متغیر در گروه بانکهای خصوصی و خصوصیشده بزرگ و گروه بانکهای
خصوصی کوچک ،مخالف چرخه؛ و در گروه بانکهای خصوصی و خصوصیشده کوچک و گروه
بانکهای خصوصی بزرگ ،همسوی چرخه است .ازاینرو امکان خنثیسازی اثر سیاست پولی
اعمالشده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت
رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده میشود.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

تاریخ دریافت۱۳۹۴/۰۷/۰۴ :

مرضیه اسفندیاری

†

واژههای کلیدی :سپر سرمایه قانونی ،چرخه تجاری ،بخشنامه کفایت سرمایه
طبقهبندی G28 ،G21 ،E32 :JEL
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

* استادیار گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی ،تهران؛ ( rkhoshnoud@yahoo.comنویسنده مسئول).
† پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی ،تهران؛ marziehesfandiari@gmail.com
 در تنظیم این مقاله از راهنمایی و کمک دکتر سجاد ابراهیمی و مجید عینیان و دیگر دوستانی که در ارائهنسخهای از این مقاله در بیستوششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی نظرات ارزنده خود را به ما منتقل
کردند استفاده شده که از همه این عزیزان سپاسگزاری میکنیم.
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Basel I Capital Accord
Berger & Udell
3
Risk-Based Capital
2
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پس از تنظیم توافقنامه سرمایه بال یک در سال  ۱۹۸۸و پیادهسازی آن توسط بسیاری از
بانکها و شکلگیری تنگنای اعتباری در اوایل دهه  ،۹۰توجه به امکان تشدید شرایط رکودی
در اثر الزام بانکها به حفظ سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه جهت تأمین سالمت بانکی
و حفظ ثبات مالی جلب شد .حتی برگر و اودِل  )۱۹۹۴( 2در بررسی علت شکلگیری این تنگنا،
مجموعه ای از عوامل طرف عرضه و تقاضا را معرفی نمودند که از عوامل طرف عرضه ،به
فرضیه بحران اعتباری بر اساس سرمایه مبتنی بر ریسک  ۳اشاره کردند.
بااینوجود ،با گذر زمان و اجماع بین المللی بر ضرورت ارتقای الگوی محاسبه نسبت
کفایت سرمایه بانکها و توجه بیشتر به مقوله ریسک و بهویژه ریسک اعتباری در محاسبه
این نسبت ،توافقنامه جدید سرمایه بال دو در سال  2۰۰6توسط کمیته بال منتشر شد.
مهمترین انتقاد بر این توافق نامه ،افزایش شدت وابستگی نسبت کفایت سرمایه به موقعیت
اقتصادی از طریق اهمیت بیشتر ریسک اعتباری در محاسبه این نسبت در مقایسه با
توافقنامه بال یک است .به بیان دقیق تر ،در شرایط رکودی و با افزایش ریسک اعتباری،
وزنهای ریسکی بیشتری برای هر یک از خطرپذیریهای مندرج در مخرج این نسبت در نظر
گرفته شده و منجر به کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه با فرض ثابت ماندن صورت این
نسبت در شرایط رکودی میشود .در این شرایط به دلیل الزام بانکها به حفظ نسبت کفایت
سرمایه در سطح  ٪۸و کاهش شدید آن در شرایط رکودی ،از توانایی بانکها در اعطای
تسهیالت بهشدت کاسته میشود که این امر با شکلدهی تنگنای اعتباری ،منجر به عمیقتر
شدن رکود اقتصادی میشود .شدت این مسئله در حدی است که حتی میتواند از امکان
اثربخشی سیاست پولی در خروج از شرایط رکودی بکاهد.
ازاینرو انتقادهای زیادی به نسخههای مشورتی توافقنامه سرمایه بال دو وارد ،و
راهکارهای متفاوتی جهت کاهش شدت رفتار همسوی چرخه این توافقنامه و اصالح آن
معرفی شد .بااینوجود ،همزمانی اجرای این توافقنامه با شکلگیری بحران مالی سال ،2۰۰۷
مجدداً انتقاداتی را به نقش آن در شکلگیری و تشدید بحران مالی و امکان تعمیق بحرانهای
مالی در اثر رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه معطوف نمود .ازاینرو جهت برطرف
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کردن این انتقادها ،کمیته ناظران بانکی بال در جوالی  2۰۱۰رهنمودی جهت کاهش اثر
منفی رفتار همسوی چرخه بال دو معرفی کرد.
حال با توجه به آنکه در بانک مرکزی ایران بخشنامههایی در سااااال  ۱۳۸2در خصااااو
نساابت کفایت ساارمایه به تمامی بانکها و موسااسااه اعتباری توسااعه ابالغشااده  ،۱این ساالال

همسااوی چرخه نساابت کفایت ساارمایه بانکها بر تصاامیم وامدهی و سااازوکار انتقال پولی
باشد؟

 ۲ادبیات نظری

 ۱به بخشااانامههای نظارتی شاااماره مب  ۱۹66 ،۱۹۱۱و  ۱۹6۷منتشاااره در ساااال  ۱۳۸2توساااط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران رجوع شود.
2
Buffer Capital.
 ۳تفسیر بیشتر این دو الگوی رفتاری متفاوت در بخش ادبیات نظری ارائه شده است.
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از زمان تنظیم اولین توافق نامه کفایت سرمایه که مقوله ثبات مالی از طریق سالمت مالی
بانک ها و الزام نسبت کفایت سرمایه مورد توجه قرار گرفت ،همواره شاهد جدال تنگاتنگی
بین طرفداران ایده ثبات مالی از طریق سالمت بانکی (الزام کفایت سرمایه) و امکان
شکلگیری پدیده تنگنای اعتباری بودهایم .این مسئله با گذر زمان و همراهی رکودهای
اقتصادی پس از معرفی توافقنامههای سرمایه بال یک و دو ،منجر به شکلگیری این ایده
شد که الزاماً ثبات مالی نمیتواند ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد.
به بیان دقیقتر ،تالش بانکها در حفظ نسبت کفایت سرمایه ،تصمیم وامدهی آنها را به
شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش شدید عرضه وام در شرایط رکودی میشود .در
حقیقت بانکهایی که به واسطه شرایط رکودی ،سود ناشی از فعالیت واسطهگری مالی آنها
کاهش یافته؛ با کاهش شد یدی در نسبت کفایت سرمایه مواجه و از امکان افزایش این نسبت
در شرایط رکودی با هزینه تأمین سرمایه بسیار باال از بازار سرمایه ،برخوردار نخواهند بود
(رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه در قالب اثر دور اول شرایط اقتصادی بر نسبت
کفایت سرمایه).
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مطرح می شاااود که آیا در ایران با وجود تنظیم مقررات کفایت سااارمایه بر اسااااس الگوی بال
یک ،همچنان شااااهد رفتار همساااوی چرخه نسااابت کفایت سااارمایه و ازاینرو رفتار مخالف
چرخه سپر سرمایه  2و اثر بالقوه نامطلوب آن بر اقتصاد خواهیم بود؟  ۳آیا ضروری است بانک
مرکزی به دنبال پیادهساااااازی راهکارهایی جهت خنثی ساااااازی و یا کاهش اثر منفی رفتار
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ازاینرو ،این گروه از بانکها تصمیم کاهش وامدهی در راستای حفظ سطح نسبت کفایت
سرمایه را دنبال و در برخی موارد با کاهش شدید وامدهی ،حتی به نسبت کفایت سرمایهای
فراتر از شرایط رونق دست مییابند (رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه در قالب اثر دور دوم بر
نسبت کفایت سرمایه) .در این شرایط ،سیاست انبساط پولی نمیتواند مشوق بانکها در

بیشتر به خطر بیاندازد .هر چند این مسئله از زمان طرح اولین نسخه مشورتی توافقنامه
سرمایه بال یک ر قالب انتقادهای مختلف مطرح شده ،اما الزاماً نتایج مطالعات اثر  ۱این
توافقنامه در کشورهای مختلف در دوره قبل از پیادهسازی بال دو ،تائیدکننده آن نبوده است.

Impact Studies

1
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و مقدار سرمایه بانک ،در صورت نسبت کفایت سرمایه متبلور و منجر به کاهش تصمیم
وامدهی میشود .ازآنجاکه در قالب این توافقنامه ،وزن ریسکی هر یک از اجزای طرف
داراییها مستقل از ریسک و خطرپذیری ذیربط تنظیمشده و بهطور متوسط ،وامها از وزن
ریسکی باالتری در مقایسه با اوراق بهادار برخوردارند؛ کاهش در داراییهای موزون به ریسک
بانک ها جهت حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطح مورد انتظار میتواند از طریق راهبرد
کاهش وام و افزایش اوراق بهادار در طرف داراییهای بانک صورت پذیرد.
بااینوجود در بال دو ،به دلیل وابستگی وزن ریسکی هر یک از اقالم داراییهای بانک به
شرایط اقتصادی ،بانکها با افزایش وزنهای ریسکی مندرج در مخرج نسبت کفایت سرمایه
در کنار کاهش سرمایه در شرایط رکودی مواجه شده و در صورت کاهش نسبت کفایت سرمایه
از حداقل مقدار مورد نیاز ،ملزم به کاهش داراییهای موزون به ریسک خود از طریق کاهش
شدید وامدهی در مقایسه با اوراق بهادار خواهند شد.
به بیان دقیق تر در بال دو ،اثر همسوی چرخه کاهش نسبت کفایت سرمایه در شرایط
رکودی در مقایسه با بال یک تشدید شده و انتظار می رود از شدت اثربخشی سیاست پولی
انبساطی جهت خروج از رکود به مقدار بیشتری کاسته شود .در حقیقت ،حرکت به سمت
دستیابی به ثبات مالی بیشتر توسط ارتقای سطح سالمت بانکها میتواند ثبات اقتصادی را
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افزایش عرضه وام باشد و در نهایت امکان وقوع تنگنای اعتباری بر اساس سرمایه مبتنی بر
ریسک تشدید میشود .البته با شکلگیری بال دو و با حساسیت بیشتر به ریسک ،این فرضیه
از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در قالب بال یک ،اثر شرایط اقتصادی بهطور مستقیم و با اثرگذاری بر مقدار سود انباشته
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ازاینرو اختالفنظرها در مورد شدت رفتار چرخهای نسبت کفایت سرمایه در بال دو،
منجر به شکل گیری مطالعاتی برای ارائه راهکارهایی جهت کاهش شدت این رفتار بالقوه شد
که از مهمترین آنها میتوان به مطالعه کشیاپ و استین  )2۰۰۴( ۱اشاره نمود .آنها به ضرورت
در نظر گرفتن مجموعهای از منحنیهای ریسک اشاره میکنند بهنحویکه ارتباط معکوسی

هر چند قبل از بحران سال  2۰۰۷اعتماد زیادی در خصو مدیریت ریسک و توافقنامه
سرمایه بال دو در حرکت به سمت سالمت بانکی و ثبات مالی بیشتر بر پایه مدیریت ریسک
وجود داشت ،اما این بحران نقطهضعفهای موجود را بیشازپیش نمایان نمود .حتی حرکتی
به سمت تبیین بیشتر مقوله ثبات مالی و توجه به گستره ابعاد آن و عدم توجه صرف به
مدیریت ریسک ،بدون اطمینان از واقعینگر بودن آن ،به وجود آمد .به بیان دقیقتر،
سیاستهای احتیاطی کالن در حوزه ثبات مالی ،مورد توجه ویژهای قرار گرفتند تا نقش
ملثری در ارتقای تثبیت اقتصادی و کاهش شدت رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه
بانکها ایفا نمایند و از تضعیف اثر سیاستهای اقتصادی در شرایط رکودی بکاهند.

 ۳پیشینه تحقیق

1

Kashyap & Stein
-2برای آشنایی با دیگر مطالعات و راهکارهای معرفیشده میتوان به مقاالت زیر مراجعه نمود:
Gordy & Howells (2006), Repullo & Saurez (2008), Repullo (2013).
3
Jokipii & Milne
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جهت تبیین بهتر نحوه رفتار چرخهای سپر سرمایه بانکها در ایران باید در درجه اول شناخت
کاملی از مطالعات این حوزه در دیگر کشورها به دست آوریم تا بر اساس روششناسی آنها،
رویکرد الزم را در شبکه بانکی ایران دنبال نماییم .ازاینرو بر مطالعاتی متمرکز میشویم که بر
اساس اطالعات واقعی نسبت کفایت سرمایه بانکها ،به بررسی پرداختهاند.
بهعنوانمثال در مطالعه ژوکیپی و میلن  )2۰۱۱( ۳ارزیابی رفتار چرخهای سپر سرمایه
بانکهای اروپایی در قالب بال یک در دوره  ۱۹۹۷-2۰۰۴مورد توجه قرار گرفته است .آنها
نقش نوع بانک و اندازه آن را در رفتار سپر سرمایه بررسی و بانکها را در دو گروه بانکهای
تجاری و پسانداز ،و بانکهای تعاونی طبقهبندی نمودهاند.
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بین شرایط اقتصادی و نسبت سرمایه بانک پدید آمده و در شرایط مناسب اقتصادی ،بانکها
ملزم به افزایش نسبت سرمایه قانونی شوند تا در شرایط رکودی و با کاهش نسبت سرمایه ،از
2
این سپر استفاده شود و از شدت وابستگی تصمیم سرمایه به شرایط اقتصادی کاهش یابد.
در نه ایت این ایده در قالب رهنمود سپر سرمایه مخالف چرخه بال سه پیادهسازی شد.
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در تمایز بین بانکها از نظر اندازه نیز از توزیع داراییهای بانکها در آخرین سال نمونه
استفاده و بانکهایی با اندازه دارایی بیش از میانه توزیع دارایی بانکهای نمونه در سال
 ،2۰۰۴در گروه بانکهای بزرگ؛ و بانکهای با دارایی کمتر از این مقدار ،در گروه بانکهای
کوچک طبقهبندی شدند .در شناسایی نحوه رفتار چرخهای سپر سرمایه بانکهای نمونه نیز

افزایش داراییهای موزون به ریسک کاهش میدهند؛ درحالیکه بانکهای با سرمایه زیاد،
در دوران رکود با افزایش سرمایه و کاهش داراییهای موزون به ریسک ،سپر سرمایه خود را
افزایش میدهند.

Partial Adjustment Model
Stolz & Wedow

1
2
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بزرگ و بانکهای تجاری و پسانداز ،رفتار مخالف چرخهای به تصویر کشیده شده و در
بانکهای کوچکتر و بانکهای تعاونی این رفتار همسوی چرخه است .در حقیقت دسترسی
کمتر بانکهای کوچک و عدم دسترسی بانکهای تعاونی به بازار سرمایه در تأمین مالی منجر
به رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه در این گروه از بانکها شده است .این در حالی است که
در بانکهای بزرگتر و بانکهای تجاری و پسانداز که قدرت بیشتری در تأمین مالی از طریق
بازار سرمایه دارند ،رفتار مخالف چرخهای از سپر سرمایه مشاهده شده که میتواند اثر
همسوی چرخه بال دو را تشدید نماید.
در مطالعه اشتولتز و وِدوو  )2۰۱۱( 2برای گروههای مختلفی از بانکهای آلمانی در دوره
 2۰۰۴-۱۹۹۳نیز دوره زمانی پیاده سازی بال یک مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه
بانکها در گروه بانکهای با نسبت سرمایه کم و زیاد طبقهبندیشده و الگوی رفتاری سپر
سرمایه آنها در قالب مدل تعدیل جزئی ارزیابی شده است.
نتایج مطالعه آنها بیانگر رفتار شدیداً مخالف چرخه سپر سرمایه بانکها بوده که خود
تشدیدکننده رفتار همسوی چرخه مقررات بال خواهد بود .در گروه بانکهای با سرمایه اندک
رفتار سپر سرمایه در طول چرخههای تجاری کامالً متفاوت از رفتار بانکهای با سرمایه زیاد
بوده است .این بانکها سپر سرمایه خود را در دورههای رکودی و رونق با کاهش سرمایه و
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از مدل تعدیل جزئی  ۱مبتنی بر الگوی تعدیالت کوتاهمدت در سپر سرمایه بانکها استفاده
شده است.
با در نظر گرفتن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بهعنوان شاخص چرخه تجاری،
مشاهده شده که رفتار سپر سرمایه بانکها به اندازه و نوع بانک بستگی داشته و در بانکهای
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ازاینرو بانکهای با سرمایه اندک ،رفتار ریسکگریز کمتری را از خود به نمایش میگذارند
و یا به خاطر مدیریت نامناسب ریسک ،الگوی مورد انتظار در رفتار سپر سرمایه را دنبال
نمیکنند؛ بنابراین باید از نظر نظارتی به این مسئله توجه شود که این نوع بانکها در شرایط
رکودی از فعالیت سودمند وامدهی خود نمیکاهند و ازاینرو ،منجر به تشدید شرایط رکودی

کل شبکه بانکی حاصل شده و در قالب نتایج مدل نیز تائید شده است .از دیگر نتایج مطالعه
آنها ،رفتار نامتقارن سااااپر ساااارمایه در بانکهای بزرگ و کوچک در طول چرخههای تجاری
است که رفتار به شدت مخالف چرخه سپر سرمایه در بانکهای بزرگ منتج از سطح متفاوت
دسترسی آنها به بازار سرمایه است.
1

Borio et al.
Garcìa- Suaza et al.
3
Spearman’s Correlation Coefficient
2
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کوتهنگر طبقهبندی نمود.
در مطالعه گرچا سوازا و همکاران ( )2۰۱2مدلسازی رفتار سپر سرمایه بانکهای کلمبیا
در قالب مدل تعدیل جزئی در دوره  2۰۱۰-۱۹۹6مورد توجه قرار گرفته است .آنها نیز اهمیت
زیادی برای اندازه بانکها در نظر گرفته و رفتار فوق را در بانکهای کوچک و بزرگ جداگانه
بررسی نمودند.
در این مطالعه متغیر مجازی برای اندازه بانک در نظر گرفتهشده و در هر سال بر اساس
میانه توزیع دارایی بانکها ،بانکهای با اندازه دارایی فراتر از میانه توزیع فوق ،در گروه
بانکهای بزرگ و بانکهای با اندازه دارایی کمتر از میانه توزیع در آن سال در گروه بانکهای
کوچک طبقهبندی شده اند .آنها عالوه بر متغیر اندازه ،دیگر متغیرهای خصوصیتی ترازنامه
بانک را در کنار متغیر نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی  -بهعنوان متغیر بیانگر چرخه تجاری
 در مدل منظور نموده و الگوی تعدیل کوتاهمدت سپر سرمایه بانکها را شناسایی نمودند.نقاط تمایز مطالعه آ نها ،عدم توجه صاارف به ضااریب متغیر چرخه تجاری در تعیین الگوی
رفتاری سااپر ساارمایه اساات .آنها از ضااریب همبسااتگی اسااپیرمن  ۳بین سااپر ساارمایه و متغیر
چرخه تجاری در شناسایی رفتار فوق بر اساس حقایق آشکار و در فضایی خارج از مدلسازی
ا ستفاده میکنند .مقدار منفی این ضریب بیانگر رفتار مخالف چرخه ا ست که برای اطالعات
2
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نخواهند شد .البته چون این بانکها در هر دو دوره رکود و رونق رفتار مخالف چرخهای از
سپر سرمایه را به تصویر میکشند ،نمیتوان درمجموع رفتار آنها را در گروه بانکهای آیندهنگر
و یا در طرف مقابل و مطابق با نظریه بوریو و همکاران  – )2۰۰۱( ۱و به علت عدم توجه به
ضرورت حفظ سپر سرمایه برای تداوم فعالیت وامدهی در شرایط رکودی -در گروه بانکهای

6۳2
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ازاینرو بر اساس مطالعات مورد بررسی ،نوع ،اندازه و مقدار سرمایه بانک میتواند نقش
ملثری در اثربخشی رفتار سپر سرمایه در تشدید چرخههای اقتصادی ایفا نماید .البته اثر
مقدار سرمایه بانک میتواند در قالب اندازه بانک نیز مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا بانکهای
بزرگ عموماً از توانایی بیشتری در تأمین سرمایه برخوردارند.

 ۴تحلیل رفتار چرخهای سپر سرمایه قانونی
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با توجه به آنکه رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی میتواند منجر به تشدید شرایط
نامناسب اقتصادی در دورههای رکودی شده و یا حتی میتواند میزان اثربخشی سیاستهای
پولی انبساطی اعمالشده برای خروج از رکود را کاهش دهد ،بنابراین بررسی رفتار چرخهای
سپر سرمایه بانکها در شبکه بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است ،بهویژه که تاکنون
مطالعهای در این زمینه در کشور انجام نشده است.
هر چند شکلگیری توافقنامه سرمایه بال دو با تأکید بر رتبهبندی اعتباری و حساسیت
زیادتر به شرایط اقتصادی ،منجر به تأکید بیشتر به بررسی رفتار چرخهای سپر سرمایه و
ضرورت ارزیابی آن در کشورهای بهکارگیرنده بال دو شد؛ اما مطالعه این الگوی رفتاری در
بخ ش بانکی ایران نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .با وجودی که در شبکه بانکی کشور
کفایت سرمایه بر پایه الگوی بال یک
صرفاً در سال  ۱۳۸2بخشنامههایی در خصو
تنظیمشده و تاکنون گام ملثری در خصو پیادهسازی بال دو برداشته نشده است ،و ازاینرو
انتظار نمیرود همانند کشورهای اعمالکننده توافقنامه سرمایه بال دو ،سپر سرمایه
بانکهای ایرانی از الگوی مخالف چرخه با شدت زیادی برخوردار باشد؛ بااینوجود دستیابی
به شناخت الزم از الگوی رفتاری جاری این متغیر در شبکه بانکی کشور میتواند کمک زیادی
به افق مقرراتگذاری در نظام بانکی کشور نماید.
به بیان دقیق تر در صورت وجود رفتار شدیداً مخالف چرخه سپر سرمایه ،انتظار میرود نه
تنها در شرایط برداشتن گامهایی جهت پیاده سازی بال دو ،بلکه در شرایط موجود؛ الزام
اعمال سیاستهایی جهت کاهش اثرات سو این الگوی رفتاری در اقتصاد موجود باشد .در
حقیقت در این شرایط ،رویکردهایی که به این منظور در بال سه به کار گرفته شده است ،از
جمله اعمال سیاستهای احتیاطی کالن و یا راهبردهای دیگری ،میتواند در حوزه نظارت و
مقرراتگذاری بر سرمایه بانکها مورد توجه قرار گیرد.
ازاینرو در این مقاله با وجود الزام بانکهای کشور به بال یک و شدت کمتر رفتار چرخهای
سپر سرمایه در این توافق نامه ،به ارزیابی الگوی رفتاری سپر سرمایه در شبکه بانکی کشور
میپردازیم .ازآنجاکه جهت دسترسی به تصویر بهتر از الگوی رفتاری این متغیر ،عموماً بررسی

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۳۳

در قالب تناوبهای زمانی فصلی انجام می شود؛ در این مطالعه نیز اطالعات فصلی مورد توجه
قرار گرفته است .با توجه به آنکه اطالعات نسبت کفایت سرمایه اکثر بانکها صرفاً بهصورت
ساالنه در ترازنامه منتشر میشود ،با استفاده از رویکرد خوشنود و اسفندیاری ( )۱۳۹۳نسبت
کفایت سرمایه فصلی برای کل شبکه بانکی در بازه زمانی ۱:۱۳۸6-۴:۱۳۹۳تخمین زده

بانک هایی که از ابتدا تا انتهای بازه زمانی مورد بررسی در شبکه بانکی فعالیت نمیکردند ،کل
بانکهای موجود در نمونه از  ۳۴بانک به  ۱۷بانک کاهش مییابد.
در ادامه بر اساس مطالعات تجربی ،ارزیابی رفتار چرخهای سپر سرمایه قانونی در شبکه
بانکی نمونه بر اساس نوع و اندازه بانکها بررسی می شود .در حقیقت از آنجا که اندازه بانک
می تواند بر میزان دسترسی آن به بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد ،در این مطالعه اثر مقدار
سرمایه بانک بر سازوکار فوق بهصورت جداگانه ارزیابی نمیشود.
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پایه بخشنامههای کفایت سرمایه بانک مرکزی -در محاسبه سپر سرمایه استفاده میشود که
تخمین دقیقی از سپر سرمایه را برای ارزیابی در اختیار قرار میدهد و ازاینرو مقولهای متمایز
از سپر سرمایه پشتیبان ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از آنجا که در پایگاه داده در دسترس ،امکان محاسبه نسبت کفایت سرمایه برای دوره
زمانی  ۱:۱۳۸6-۴:۱۳۹۳فراهم است؛ این مطالعه نیز به بازه زمانی فوق محدود شده است.
بااینوجود به دلیل آنکه بسیاری از بانکها در اواسط این دوره تأسیس شدهاند و تعداد
مشاهد ات زیادی برای آنها موجود نیست ،بنابراین برای انتخاب بانکهای نمونه ،صرفاً بر آن
گروه از بانکها متمرکز می شویم که از ابتدا تا انتهای بازه زمانی مورد بررسی در نمونه وجود
داشتهاند .ازاینرو تصویری واقعیتر از رفتار سپر سرمایه بانکها در دسترس قرار میگیرد .در
حقیقت رفتار سپر سرمایه بانکهای تازه تأسیس که چندان وارد عرصه واسطهگری مالی
نشدهاند میتواند منجر به تورش در نتایج شود و ازاینرو آنها را از نمونه حذف میکنیم.
همچنین به این مسئله توجه شده که ملسسات اعتباری و بانکهای قرضالحسنه
بهواسطه ترکیب متفاوت پرتفوی خود نباید در مجموعه بانکهای مورد مطالعه قرار گیرند زیرا
پرتفوی تسهیالت آنها با تمرکز بر وامهای خرد و با ریسک اندک ،نمیتواند رفتار مورد انتظار
سپر سرمایه در شبکه بانکی متعارف را به تصویر بکشد .ازاینرو با حذف آنها در کنار دیگر

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

میشود.
بهاینترتیب در تمایز با مطالعه شاهچرا ،حسنزاده و میرهاشمی ( )۱۳۹۳که به بررسی
سپر سرمایه پشتیبان بانکها و متغیرهای اثرگذار بر آن پرداخته بود ،از نسبت سرمایه قانونی
فصلی تخمین زده شده برای تمامی بانکهای شبکه بانکی -بر اساس الگوی بال یک و بر
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 ۱.۴رفتار چرخهای سپر سرمایه قانونی بر اساس نوع بانک

مرکزی و همگام با رویکرد بینالمللی در بال یک ،این آستانه معادل  ٪۸در نظر گرفته شده
است.
()۱

𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 = 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 − ۸٪
𝑖 = ۱ 2، … ، ۱۷

𝑡 = ۱۳۸6: ۱ − ۱۳۹۳: ۴

در ادامه ،مقدار متوسط وزنی سپر سرمایه در کل گروه برای هر یک از فصلهای نمونه بر
اساس رابطه  2محاسبه می شود .در این رابطه ،وزن مورد استفاده برابر با نسبت دارایی هر
بانک ) 𝑡𝑖𝐴𝑇( به کل داراییهای بانکهای نمونه ) 𝑡𝐴𝑇( در فصل ذیربط است و  nبیانگر
تعداد بانکهای موجود در نمونه و برابر با  ۱۷است.
𝐴𝑇

𝑡 = ۱۳۸6: ۱ − ۱۳۹۳: ۴

𝑖 = ۱ 2، … ، ۱۷

در ارتباط با متغیر چرخه تجاری نیز همانند ژوکیپی و میلن ،و گرچا سوازا و همکاران
( ، )2۰۱2از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شده است .البته در این
مطالعه بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال  ۱۳۷6تمرکز شده زیرا
 ۱ازاینرو از مجموع  ۱۷با نک موجود در نمو نه ،چ هار با نک در گروه با نک های ت جاری ،چ هار با نک در گروه
بانکهای تخصصی ،سه بانک در گروه بانکهای خصوصیشده و شش بانک در گروه بانکهای خصوصی قرار
گرفتند.
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()2

۱

𝑡𝑖𝐴𝑇 ∗ 𝑡𝑖𝐹𝑈𝐵 𝐵𝑈𝐹𝑡 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=۱
𝑡
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به عنوان اولین گام در تحلیل رفتار سپر سرمایه ،نوع بانک مورد توجه قرار میگیرد .در حقیقت
همانند مطالعه ژوکیپی و میلن ،نوع بانک بهعنوان اولین شاخص متمایزکننده در نظر گرفته
شده و بانک های نمونه در چهار گروه (دولتی) تجاری( ،دولتی) تخصصی ،خصوصیشده و
خصوصی طبقهبندی شدند .بهمنظور طبقهبندی بانکها در گروه بانکهای تجاری و
خصوصیشده نیز ،درصورتیکه دوره زمانی اندکی (کمتر از نصف دوره زمانی مورد بررسی) از
خصوصی شدن آن بانک گذشته باشد ،بانک ذیربط در گروه بانکهای تجاری طبقهبندی
شده و در غیر این صورت به گروه بانکهای خصوصیشده منتقل شده است .۱
در گام بعد برای محاسبه رفتار چرخه ای سپر سرمایه ،ابتدا بر کل شبکه بانکی متمرکز
می شویم تا به تصویر جامعی از رفتار این متغیر دست یابیم .در محاسبه سپر سرمایه ) 𝑡𝑖𝐹𝑈𝐵(
نیز بر اساس رابطه  ،۱مقدار اختالف بین نسبت کفایت سرمایه تخمین زده شده فصلی بانکها
) 𝑡𝑖𝑅𝐴𝐶( و حداقل مقدار کفایت سرمایه استفاده میشود که بر اساس بخشنامههای بانک

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۳۵

عینیان و برکچیان ( )۱۳۹۳معتقدند این متغیر چرخههای تجاری کشور را بهتر به تصویر
می کشد .سری زمانی این متغیر که از مطالعه فوق استخراج شده ،عالوه بر فصلیزدایی،
توسط فیلترهای مختلف روندزدایی شده و روند بلندمدت و نوسانات نامنظم کوتاهمدت از آن
حذف شده است .۱

همکاران( ،)2۰۱2محاسبه ضریب همبستگی سپر سرمایه و متغیر بیانگر چرخه تجاری مورد
توجه قرار میگیرد.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

در گام بعد ،ترسیم همزمان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و متوسط وزنی سپر سرمایه
شبکه بانکی جهت ارزیابی الگوی رفتاری این متغیر استفاده میشود .بر اساس شکل ۱
مشاهده میشود که این مقایسه نمیتواند نتیجه دقیقی از نوع رفتار چرخهای سپر سرمایه را
برای کل دوره زمانی مورد بررسی به تصویر بکشد .ازاینرو همانند رویکرد گرچا سوازا و

شکل  .۱متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی و چرخه تجاری

 ۱البته در خصو متغیر سپر سرمایه –برای شبکه بانکی و هر یک از گروههای بانکی مورد بررسی -به علت عدم
وجود رفتار ف صلی در این متغیر نیازی به ف صلیزدایی م شاهده ن شده ا ست .همچنین این متغیر از نو سانات
نامنظم کوتاهمدت برخوردار نبوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

البته در محاسبه ضریب همبستگی صرفاً به مطالعه گرچا سوازا و همکاران ( )2۰۱2و
استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن استناد نمی شود .در این راستا برای تعیین دقیق نوع

6۳6

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

ضریب همبستگی مورد نیاز ،آزمون نرمال بودن دو متغیره دورنیک هانسن  ۱بین متغیر سپر
سرمایه و چرخه تجاری را برای انواع گروههای مورد بررسی انجام میدهیم .بر اساس این
آزمو ن در صورت تائید فرضیه نرمال بودن توزیع ،استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  2بین
دو متغیر فوق باید مورد توجه قرار بگیرد .ازاینرو در گام اول و با تمرکز بر کل شبکه بانکی،

کلیدی در این زمینه ایفا میکند .در مورد ضریب همبستگی اسپیرمن ،سطح احتمال
معناداری ضریب و در خصو ضریب همبستگی پیرسون ،دسترسی به باالترین سطح و مقدار
ضریب ،ضرورت بررسی در دامنهای از وقفه را به همراه دارد.
جدول ۱
نتایج آزمون نرمال بودن دو متغیره دورنیک هانسن بین سپر سرمایه و چرخه تجاری
گروههای بانکی
شبکه بانکی
بانکهای تجاری
بانکهای تخصصی
بانکهای خصوصی شده
بانکهای خصوصی

2۷٫۹۸
۴٫۹۵
۱۴٫۷6
۱۰6٫۵۸
2٫۸۸

۰
۰٫2۹
۰٫۰۱
۰
۰٫۵۸

بانکهای خصوصی و خصوصیشده
بانکهای خصوصی و خصوصیشده بزرگ
بانکهای خصوصی و خصوصیشده کوچک

۴۵
۱۰۷٫۴2
۴٫2۷

۰
۰
۰٫۳۷

۷٫26
۹2٫۷۹

۰٫۱2
۰

بانکهای خصوصی بزرگ
بانکهای خصوصی کوچک
یادداشت .منبع محاسبات نویسندگان است.

Bivariate Normality Doornik Hansen Test.
Pearson’s Correlation Coefficient

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

آماره کای -دو

سطح معناداری
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بر اساس نتایج آزمون فوق در جدول  ،۱مشاهده می شود که فرض نرمال بودن توزیع دو
متغیره سپر سرمایه شبکه بانکی و چرخههای تجاری رد و در بررسی رفتار چرخهای سپر
سرمایه شبکه بانکی باید از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرد.
در محاسبه ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون به این مسئله توجه شده که وقفه نقشی

6۳۷

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

جدول 2
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای شبکه بانکی

شبکه بانکی

-۴

۰٫۳۸

۰٫۰۴

-۳

۰٫2

۰٫۳

-2

۰٫۰۵

۰٫۷۹

-۱

-۰٫۰6

۰٫۷۴

۰

-۰٫۱۵

۰٫۴۱

۱

-۰٫۳۱

۰٫۰۹

2

-۰٫۴۸

۰٫۰۱

۳

-۰٫6۳

۰

۴

-۰٫6۸

۰

۴-

۳-

۲-

۱-

۰

۱

۲

۳

۴

یادداشت .در انتخاب وقفه ،ابتدا بر اساس سطح احتمال معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن ،وقفههای با سطح
احتمال معناداری صفر درصد انتخاب میشوند و سپس بین آنها سطح وقفه با باالترین ضریب همبستگی اسپیرمن
بهعنوان وقفه مناسب انتخاب میشود .منبع محاسبات نویسندگان است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

با راهبرد در نظر گرفتن چهار وقفه مثبت و منفی در محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
در جدول  2مشاهده میشود که بر اساس سطح احتمال معناداری و مقدار ضریب حاصله،
همبستگی بین دو متغیر فوق در شبکه بانکی منفی بوده و رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه از
چهار فصل تقدم نسبت به چرخه تجاری برخوردار است .این مسئله در شکل  2نیز با لحاظ
چهار فصل تقدم در چرخه تجاری بهصورت واقعیتر در مقایسه با شکل  ۱به تصویر کشیده
شده است .ازاینرو این رفتار در شبکه بانکی میتواند شدت چرخههای تجاری را تشدید کرده
و از اثربخشی سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود بکاهد.
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وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

نمودار همبستگی

6۳۸

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی با تقدم زمانی چهار فصل مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه فوق بر اساس تفسیر بوریو و همکاران ( )2۰۰۱بیانگر رفتار کلی کوتهنگرانه در شبکه
بانکی است ،بهنحویکه با افزایش احتمال ورود اقتصاد به شرایط رکودی در سال آتی و افزایش
احتمال کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،به واسطه افزایش ریسک ناشی از فعالیت
وامدهی (بهویژه به دلیل باال رفتن احتمال تبدیل مطالبات جاری به غیرجاری) ،و همچنین
افزایش احتمال کاهش سرمایه بانکها در اثر زیان وارده بهواسطه افزایش مطالبات غیرجاری
در شرایط رکودی ،بانک های شبکه بانکی نمونه مورد بررسی که اغلب خصوصی نبوده و به

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

بازار سرمایه دسترسی مناسبی ندارند ،با کاهش وامدهی سعی در حفظ نسبت سرمایه قانونی
خود در سطح مورد انتظار نمودهاند .به بیان دقیقتر سعی نکردهاند با حفظ مقدار باالی سپر
سرمایه در شرایط رونق به امکان تداوم فعالیت خود در رکودهای اقتصادی توجه نمایند.
ازاینرو امکان تشدید شرایط رکودی در کشور در اثر تصمیم کاهش عرضه وام دور از انتظار
نبوده و حتی این گمانه وجود دارد که اعمال سیاست پولی انبساطی در شرایط رکودی نتواند
مشوق بانکها به افزایش عرضه اعتبار باشد و امکان عقیم سازی اثر سیاست پولی انبساطی
در این شرایط بعید نیست.
در گام بعد متوسط سپر سرمایه در چهار گروه مورد بررسی بر اساس رابطه  2محاسبه و
آزمون دو متغیره دورنیک هانسن برای ارزیابی نرمال بودن توزیع بین سپر سرمایه در
گروههای ذیربط و چرخه تجاری انجام شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ۱
مشاهده می شود که در بررسی رفتار سپر سرمایه در گروه بانکهای تجاری و خصوصی به
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شکل  .۲متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی و چرخه تجاری

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۳۹

دلیل نرمال بودن توزیع از ضریب همبستگی پیرسون و در گروه بانکهای تخصصی و
خصوصی شده ،به دلیل نرمال نبودن این توزیع ،از ضریب همبستگی اسپیرمن باید استفاده
شود.
با محاسبه ضرایب فوق در چهار وقفه زمانی مثبت و منفی ،و بر اساس اطالعات مندرج

نسبی بیشتر سرمایه قانونی در مقایسه با افزایش داراییهای موزون به ریسک در این بانکها
حاصلشده باشد بهنحویکه برخالف دیگر انواع بانکهای مورد بررسی ،عرضه وام توسط
بانکهای خصوصی حتی میتواند کاهش نیابد .این مسئله میتواند منتج از بهکارگیری رویکرد
مناسب مدیریت ریسک در این بانکها در مقایسه با دیگر بانکهای کشور و یا امکان دسترسی
بهتر به بازار سرمایه باشد بهنحویکه با امکان تأمین سرمایه در دورههای بعد از بازار سرمایه
در کنار مدیریت مناسبتر ریسک اعتباری در واسطهگری مالی ،حتی رویکرد کاهش عرضه
وام در شرایط نامناسب اقتصادی را دنبال نمیکند.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

با وقفههای زمانی ذیٰربط در کنار چرخه تجاری در گروههای بانکی مربوطه در شکلهای ۳
تا  6بهخوبی به تصویر کشیده شدهاند.
ازاینرو صرفاً در بانکهای خصوصی این متغیر از رفتار همسو و همزمان نسبت به چرخه
برخوردار است .این در حالی است که سپر سرمایه در دیگر گروههای بانکی از رفتار مخالف
چرخه و تقدم زمانی چهار فصل (بانکهای تخصصی و خصوصیشده) یا یک فصل (بانکهای
تجاری) نسبت به چرخه تجاری برخوردار و میتواند رفتار همسوی چرخه بال دو را در صورت
پیاده سازی در شبکه بانکی کشور تشدید نماید .تقدم زمانی رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه
نسبت به چرخههای تجاری در این گروه از بانکها بیانگر مهمتر بودن اثر افزایش مطالبات
غیرجاری در مقدار سرمایه آنها از طریق کاهش سود بانک با توجه به رفتار آتی چرخه تجاری
است زیرا در مقایسه با بانک های خصوصی از سهولت امکان افزایش سرمایه برخوردار نیستند
و دسترسی کمتری به بازار سرمایه دارند.
بنابراین از بین انواع مختلف بانکهای فعال در شبکه بانکی کشور ،صرفاً در گروه
بانکهای خصوصی رفتار متمایزی از سپر سرمایه به تصویر کشیده شده است و این بانکها از
الگوی رفتاری آیندهنگرانه متفاوتی نسبت به دیگر بانکها در شبکه بانکی برخوردارند
بهنحویکه در شرایط رکودی سپر سرمایه آنها کاهش مییابد که این امر میتواند در اثر کاهش
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در جدول  ۳مشاهده میشود که سپر سرمایه بانکهای تجاری از رفتار مخالف چرخه با تقدم
زمانی یک فصل نسبت به چرخه ،سپر سرمایه بانکهای تخصصی و خصوصیشده از رفتار
مخالف چرخه با تقدم زمانی چهار فصل نسبت به چرخه و سپر سرمایه بانکهای خصوصی از
رفتار همسوی چرخه و همزمان نسبت به چرخه برخوردارند .این رفتار در بررسی سپر سرمایه

6۴۰

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

جدول ۳
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای گروههای مختلف بانکی
وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

ضریب همبستگی
پیرسون

تجاری

۴

-۰٫۱۴

تخصصی

-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳
۴

-۰٫22
-۰٫2
-۰٫۱6
-۰٫۱۴
-۰٫۱۳
-۰٫2۳
-۰٫2۷
-۰٫۳2
-۰٫۳۵

۰٫2۷
۰٫۳
۰٫۳۹
۰٫۴6
۰٫۴۷
۰٫2۱
۰٫۱۴
۰
۰

۴-

۳-

۲-

۱-

۰

۱

۲

۳

۴

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹
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-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳

-۰٫2۳
-۰٫۳۹
-۰٫۴۳
-۰٫۴۳
-۰٫۴۳
-۰٫۴۴
-۰٫۳۵
-۰٫2۴

نمودار
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6۴۱

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

جدول ( ۳ادامه)

خصوصیشده

-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳

۰٫۵
۰٫۴
۰٫22
۰٫۰۳
-۰٫۱۱
-۰٫2۷
-۰٫۴۳
-۰٫۵۴

۰٫۰۱
۰
۰٫2۵
۰٫۸۸
۰٫۵۴
۰٫۱۴
۰٫۰2
۰

۴

-۰٫6۱

۰

نمودار
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

خصوصی

-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳

-۰٫۰۳
۰٫۰2
۰٫۱۷
۰٫۳۳
۰٫۵
۰٫۴6
۰٫۳۱
۰٫۱

۴

-۰٫۰۵

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

یادداشت .در انتخاب وقفه ،ابتدا بر اساس سطح احتمال معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن ،وقفههای با
احتمال معناداری صفر درصد انتخاب و سپس بین آنها سطح وقفه با باالترین ضریب همبستگی اسپیرمن بهعنوان
وقفه مناسب انتخاب میشود .در انتخاب وقفه در مورد ضریب همبستگی پیرسون ،از وقفه با باالترین مقدار ضریب
همبستگی پیرسون استفاده میشود .منبع محاسبات نویسندگان است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

ازاینرو رفتار همسااوی چرخه سااپر ساارمایه در این گروه از بانکها با امکان افزایش عرضاه
وام به دنبال سیا ست پولی انب ساطی اعمال شده جهت خروج از رکود میتواند برخالف رفتار
دیگر گروههای بانکی مورد بررسی ،منجر به عقیمسازی اثر سیاست پولی انبساطی اعمالشده
در شارایط رکودی نشاود و تائیدکننده رفتار ریساکپذیرانه بانکهای خصاوصای در مقایساه با
دیگر انواع گروههای بانکی باشااد .به بیان دقیقتر رفتار مخالف چرخه سااپر ساارمایه در دیگر
گروههای بانکی می تواند بیانگر رفتار ریسااک گریزانه آنها در اثر مدیریت نامناسااب ریسااک و
اتکا به روش های بانکداری ساانتی در کنار عدم دسااترساای مناسااب به بازار ساارمایه باشااد.
ازاینرو در مجموع ،مدیریت مناسااب ریسااک با افزایش توانایی بانک در مدیریت پویای سااپر
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وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

ضریب همبستگی
پیرسون

6۴2

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

سرمایه میتواند اثر قید الزامآور ن سبت کفایت سرمایه بر ت صمیم وامدهی را بیاثر ساخته و
امکان اثربخشی سیاست انبساطی پولی بر انبساط اعتبار را تسهیل نماید .۱

یادداشت:در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانک های تجاری با تقدم زمانی یک فصل مورد توجه قرار گرفته
است.منبع محاسبات نویسندگان است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

 ۱بهمنظور مطالعه بیشتر در این زمینه میتوان به مطالعات انجامشده در زمینه کانال سرمایه که بسط کانال
ترازنامه در سازوکار انتقال پولی است ،مشتمل بر مقاالت وَن دِن هُیول ) (Van den Heuvel 2002و کَمی و
کُزی مَنُ ) (Chami & Cosimano 2001رجوع شود.
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شکل  .۳متوسط سپر سرمایه بانکهای تجاری و چرخه تجاری

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۴۳

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای تخصصی با تقدم زمانی چهار فصل مورد توجه قرار گرفته
است .منبع محاسبات نویسندگان است.

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصیشده با تقدم زمانی چهار فصل مورد توجه قرار
گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

شکل  .۵متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصیشده و چرخه تجاری
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شکل  .۴متوسط سپر سرمایه بانکهای تخصصی و چرخه تجاری

6۴۴

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی در وقفه زمانی صفر مورد توجه قرار گرفته است.
منبع محاسبات نویسندگان است.

 ۲.۴رفتار چرخهای سپر سرمایه قانونی بر اساس اندازه بانک
در مرحله دوم تحلیل رفتار سپر سرمایه ،بر اندازه بانک تأکید میشود زیرا این متغیر میتواند
نقش ملثری در میزان دسترسی آن به بازار سرمایه و ازاینرو تصمیم سپر سرمایه ایفا نماید.
از آنجا که از بین بانکهای مورد بررسی ،صرفاً گروه بانکهای خصوصی و خصوصیشده به
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه میپردازند ،بنابراین ابتدا بر این دو گروه بانک متمرکز
می شویم که از ماهیت خصوصی برخوردارند .در حقیقت اگر تمامی بانکها را بر اساس اندازه
در دو گروه کوچک و بزرگ طبقهبندی کنیم ،به دلیل وارد شدن بانکهای تجاری و تخصصی

 ۱.۲.۴بانکهای خصوصی و خصوصیشده
برای طبقهبندی بانکهای خصوصی و خصوصیشده ،در دو گروه بانکهای کوچک و بزرگ،
بر اساس رویکرد ژوکیپی و میلن ،از میانه توزیع اندازه دارایی بانکهای نمونه در آخرین فصل
از نمونه ( )۴:۱۳۹۳استفاده کرده و بانکهای با اندازه دارایی بیش از میانه توزیع داراییها
در این فصل را در گروه بانکهای بزرگ و دیگر بانکها را در گروه بانکهای کوچک

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

با عدم دسترسی به بازار سرمایه در گروه ،با تورش در نتایج مواجه میشویم .بااینوجود در
گام بعد ،به این مسئله توجه میشود که بانکهای خصوصیشده از ماهیت کامالً مشابه
بانکهای خصوصی ،به ویژه در دسترسی به بازار سرمایه ،برخوردار نیستند .بنابراین در مرحله
بعد ،با حذف این بانکها صرفاً بر بانکهای خصوصی متمرکز می شویم.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .۶متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و چرخه تجاری*

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۴۵

طبقهبندی میکنیم  .۱بهاینترتیب از مجموع  ۹بانک مورد مطالعه ۵ ،بانک در گروه بانکهای
کوچک و  ۴بانک دیگر در گروه بانکهای بزرگ طبقهبندی شدند.
در ادامه ،متوسط وزنی سپر سرمایه برای هر یک از این گروههای بانکی بر اساس رابطه 2
محاسبه و رفتار چرخهای آن بررسی شد .بر اساس نتایج مندرج در جدول  ۱مشاهده میشود

بنابراین رفتار متفاوت سپر سرمایه در این دو گروه ،تا حدود زیادی برگرفته از نوع
بانک های موجود در هر گروه است .در حقیقت تجربه طوالنی بانکداری دولتی در ایران مبین
بزرگتر بودن اندازه این بانکها و حتی بانکهای خصوصیشده در مقایسه با بانکهای
خصوصی است .ازاینرو هرچند رفتار سپر سرمایه در دو گروه بانکهای بزرگ و کوچک مشابه

 ۱میانه توزیع داراییها در نمونه مورد بررسی  ۴۴62۹۹٫6میلیارد ریال است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

مشاهده میشود که سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده و بانکهای خصوصی و
خصوصی شده بزرگ در مجموع از رفتار مخالف چرخه با چهار فصل تقدم زمانی برخوردار
است .درحالیکه در بانکهای خصوصی و خصوصی شده کوچک و در وقفه صفر این متغیر از
رفتار همسوی چرخه برخوردار است (رفتار چرخهای این متغیرها در شکلهای  ۷تا  ۹به
تصویر کشیده شده است).
این نتیجه موافق با انتظار تئوریک است و اندازه بانک نقش ملثری در تمایز رفتار چرخهای
سپر سرمایه ایفا کرده است .در مطالعات تجربی عموماً بانکهای بزرگ (کوچک) با دسترسی
بهتر (کمتر) به بازار سرمایه ،رفتار مخالف چرخهای (همسوی چرخهای) را از سپر سرمایه به
تصویر میکشند.
بررسی دقیقتر نوع بانکهای موجود در هر یک از دو گروه بانکهای خصوصی و
خصوصی شده بزرگ و کوچک بیانگر آن است که از چهار بانک موجود در گروه بانکهای
خصوصی و خصوصی شده بزرگ ،سه بانک به گروه خصوصیشده تعلق دارند و ازاینرو رفتار
سپر سرمایه این گروه منبعث از رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه در گروه بانکهای
خصوصیشده است .این در حالی است که تمامی بانکهای موجود در گروه بانکهای
خصوصی و خصوصیشده کوچک را بانکهای خصوصی در برمیگیرند.
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که در ارزیابی رفتار چرخهای سااپر ساارمایه در کل بانکهای خصااوصاای و خصااوصاایشااده ،و
بانکهای خصااوصاای و خصااوصاای شااده بزرگ باید از ضااریب همبسااتگی اسااپیرمن و برای
بانکهای خصوصی و خصوصی شده کوچک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمود.
با استفاده از ضرایب فوق و نتایج مندرج در جدول  ۴برای وقفههای زمانی مورد بررسی

6۴6

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

مطالعات تجربی است ،اما به علت تفاوت کلیدی در نوع بانکهای موجود در دو گروه در
مقایسه با مطالعات تجربی ،نوع بانک منشأ تمایز در رفتار متفاوت است.
جدول ۴
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون در گروههای مختلف بانکهای خصوصی و
خصوصیشده

خصوصی و خصوصی شده
خصوصی و خصوصی شده بزرگ
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وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

ضریب همبستگی
پیرسون

نمودار

6۴۷

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

ادامه جدول ۴
وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

ضریب همبستگی
پیرسون

خصوصی و خصوصی شده کوچک
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یادداشت .در انتخاب وقفه ،ابتدا بر اساس سطح احتمال معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن ،وقفههای با
احتمال معناداری صفر درصد انتخاب و سپس بین آنها سطح وقفه با باالترین ضریب همبستگی اسپیرمن بهعنوان
وقفه مناسب انتخاب میشود .در انتخاب وقفه در مورد ضریب همبستگی پیرسون ،از وقفه با باالترین مقدار ضریب
همبستگی پیرسون استفاده میشود .منبع محاسبات نویسندگان است.

در این قسمت در مقایسه با صرف اندازه بانک منجر به دستیابی به نتایج متفاوت شده است.
بنابراین ضروری است با تمرکز بر بانکهای خصوصی ،گروه همگنتری را برای بررسی اثر
اندازه بانک بر رفتار سپر سرمایه مورد توجه قرار دهیم.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

به بیان دقیقتر در گروه بانکهای خصوصی و خصوصیشده بزرگ با حجم غالب بانکهای
خصوصیشده و عدم دسترسی آسانتر به بازار سرمایه ،رفتار ریسک گریزانهای در قالب الگوی
سپر سرمایه مخالف چرخه به تصویر کشیده شده است که میتواند بیانگر الزام آنها به کاهش
عرضه وام در شکلدهی سپر سرمایه مخالف چرخه در شرایط کاهش نسبی سرمایه در شرایط
رکودی پیشرو باشد.
این در حالی است که در بانکهای کوچک ،با اکثریت تعداد بانک های خصوصی و رفتار
ریسک پذیرانهتر ،به دلیل دسترسی بیشتر به بازار سرمایه ،الگوی سپر سرمایه همسوی چرخه
مشاهده میشود .زیرا این بانکها در شرایط رکودی و بدون در نظر گرفتن تقدم زمانی و الزام
رفتار پیشبینیکننده شرایط رکودی مانند دیگر گروههای بانکی ،با کاهش سرمایه و حتی
امکان حفظ عرضه وام ،سپر سرمایه خود را کاهش میدهند زیرا میدانند که در دوره بعد
میتوانند با دسترسی به بازار سرمایه به تأمین کسری سرمایه قانونی خود بپردازند.
ازاینرو به نظر میرسد تفاوت نوع بانکهای موجود در دو گروه بانکهای بزرگ و کوچک
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-۴

۰٫۰۷

نمودار

6۴۸

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده با تقدم زمانی چهار فصل مورد
توجه قرار گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده بزرگ با تقدم زمانی چهار فصل
مورد توجه قرار گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

شکل  .۸متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده بزرگ و چرخه تجاری
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شکل  .۷متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده و چرخه تجاری

سپر سرمایه قانونی بانکها و چرخههای تجاری

6۴۹

یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده کوچک در وقفه زمانی صفر مورد
توجه قرار گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.

 ۲.۲.۴بانکهای خصوصی
جهت بررسی دقیقتر اثر اندازه بانک در رفتار واقعی سپر سرمایه ،صرفاً بر بانکهای خصوصی
متمرکز شده و این بانکها را در دو گروه کوچک و بزرگ طبقهبندی میکنیم .با استفاده از
رویکرد ژوکیپی و میلن و توجه به میانه توزیع اندازه دارایی بانکهای خصوصی در آخرین
فصل نمونه  ،)۴:۱۳۹۳( ۱بانکهای با اندازه دارایی بیش از میانه توزیع داراییها در این فصل
را در گروه بانکهای بزرگ و دیگر بانکها را در گروه بانکهای کوچک طبقهبندی میکنیم.

مشاهده میشود که برای بررسی رفتار چرخهای سپر سرمایه در بانکهای خصوصی بزرگ باید
از ضریب همبستگی پیرسون و برای بانکهای خصوصی کوچک از ضریب همبستگی اسپیرمن
استفاده نمود.

 ۱میانه توزیع داراییهای نمونه مورد بررسی  ۳۰۰6۹۹٫۰۵میلیارد ریال است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1395.9.30.1.6

بهاینترتیب از مجموع  6بانک خصوصی ۳ ،بانک در گروه بانکهای کوچک و  ۳بانک دیگر
در گروه بانکهای بزرگ طبقهبندی شدند.
در ادامه ،متوسط وزنی سپر سرمایه برای هر یک از این گروههای بانکی بر اساس رابطه 2
محاسبه و رفتار چرخهای آن مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج مندرج در جدول ۱
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شکل  .۹متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصیشده کوچک و چرخه تجاری

6۵۰

سال نهم /شماره  /۳۰زمستان ۱۳۹۵

با محاسبه ضرایب فوق در وقفههای زمانی مورد بررسی و ارزیابی نتایج مندرج در جدول
 ۵مشاهده میشود که سپر سرمایه بانک های خصوصی بزرگ از رفتار همسوی چرخه با یک
فصل تقدم زمانی برخوردار است .در مورد بانکهای خصوصی کوچک نیز با چهار فصل تقدم
زمانی ،رفتار مخالف چرخه مشاهده میشود (رفتار چرخهای این متغیرها در شکلهای  ۱۰و

بزرگ با وجود دسترسی بهتر به بازار سرمایه ،رفتار همسوی چرخهای را از سپر سرمایه به
تصویر میکشند؛ درحالیکه بانکهای خصوصی کوچک با دسترسی کمتر به بازار سرمایه ،از
سپر سرمایهای با رفتار مخالف چرخه برخوردارند.
این مسئله به تفاوت در رویکرد آیندهنگرانه بانکهای خصوصی کوچک در تصمیم سپر
سرمایه و عکس العمل چهار وقفه مثبت آنها به شرایط اقتصادی در تصمیم این متغیر به دلیل
دسترسی محدودتر به بازار سرمایه ،در مقایسه با رویکرد کمتر آیندهنگرانه بانکهای خصوصی
بزرگ در تصمیم سپر سرمایه و عکسالعمل یک وقفه مثبت آنها به شرایط اقتصادی در تصمیم
سپر سرمایه معطوف میشود.
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 ۱۱به تصویر کشیده شده است).
ازاینرو با تمرکز صرف بر بانکهای خصوصی ،به نتیجهای مخالف با انتظار تئوریک دست
مییابیم .بنابراین در بانکهای خصوصی ،اندازه بانک نقش ملثر و مخالف با تئوری در تمایز
رفتار چرخهای سپر سرمایه ایفا میکند .ازاینرو در شبکه بانکی کشور بانکهای خصوصی
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جدول ۵
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون در گروههای مختلف بانکهای خصوصی
وقفه

ضریب همبستگی
اسپیرمن

سطح
معناداری

بانکهای خصوصی بزرگ

-۰٫۱
-۰٫۰2
۰٫۱۴
۰٫2۸
۰٫۳۵
۰٫۳۹
۰٫۳۸
۰٫۳۱
۰٫22

بانکهای خصوصی کوچک

-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳

۰٫۴۸
۰٫۵
۰٫۳2
۰٫۱
-۰٫۰6
-۰٫2۴
-۰٫۴
-۰٫۵2

۰٫۰۱
۰
۰٫۰۹
۰٫6
۰٫۷۴
۰٫2
۰٫۰۳
۰

۴

-۰٫6۱

۰

۱
۲
۳

۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
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-۴
-۳
-2
-۱
۰
۱
2
۳
۴

ضریب همبستگی
پیرسون

نمودار

یادداشت .در انتخاب وقفه ،ابتدا بر اساس سطح احتمال معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن ،وقفههای با
احتمال معناداری صفر درصد انتخاب و سپس بین آنها سطح وقفه با باالترین ضریب همبستگی اسپیرمن بهعنوان
وقفه مناسب انتخاب میشود .در انتخاب وقفه در مورد ضریب همبستگی پیرسون ،از وقفه با باالترین مقدار ضریب
همبستگی پیرسون استفاده میشود .منبع محاسبات نویسندگان است.

رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانکهای خصوصی بزرگ بر رفتار مخالف چرخه سپر
سرمایه بانکهای خصوصی کوچک است .در حقیقت در شبکه بانکی ایران و در تضاد با
مطالعات تجربی ،هر چه بر میزان توانایی بانکها در تأمین مالی از بازار سرمایه افزوده شود،
بر امکان شکلگیری رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانکها افزوده شده و ازاینرو امکان
خنثی شدن اثر سیاست پولی انبساطی در شرایط رکودی کاهش مییابد و ازاینرو نگرانی مقام
پولی از اثر نامناسب الزام کفایت سرمایه بر اثربخشی سیاست پولی کاسته خواهد شد.
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به بیان دقیقتر رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانکهای خصوصی نیز منبعث از غلبه

6۵2
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یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانک های خصوصی بزرگ با یک فصل تقدم زمانی مورد توجه قرار
گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.
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شکل  .۱۰متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی بزرگ و چرخه تجاری

شکل  .۱۱متوسط سپر سرمایه بانکهای خصوصی کوچک و چرخه تجاری

 ۵جمعبندی و پیشنهادها

هر چند در ادبیات بین المللی ،در گذر از بال یک به بال دو ،اهمیت پرداختن به مقوله رفتار
مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی بانکها مورد توجه وافری قرار گرفت؛ اما الزام بانکهای
کشور به محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس الگوی بال یک و جدی نشدن پیادهسازی
بال دو در نظام بانکی کشور ،از اهمیت پرداختن به این مسئله نمیکاهد .گواه این مسئله
اشتیاق گذر از بال یک به بال دو در برخی بانکهای خصوصی – بهعنوانمثال در بانک
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یادداشت :در این نمودار متوسط سپر سرمایه بانک های خصوصی کوچک با چهار فصل تقدم زمانی مورد توجه
قرار گرفته است .منبع محاسبات نویسندگان است.
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6۵۳

کارآفرین– و تالشهای دورهای و گاهاً موقت بانک مرکزی برای فراهمسازی زیرساختهای
الزم برای گذر به استانداردهایی با سطح باالتر در نظارت بر سالمت شبکه بانکی و دستیابی
به ثبات مالی پایدار ،همسو با انتظارات بینالمللی است.
ازاینرو شناخت رفتار چرخهای سپر سرمایه بانکها میتواند افق مناسبی را در ضرورت

نتایجی مخالف مطالعات تجربی دست مییابیم .در این حالت بانکهای خصوصی بزرگ با
دسترسی بهتر به بازار سرمایه اما رفتاری کمتر آیندهنگرانه ،الگوی همسوی چرخهای را از
سپر سرمایه؛ و بانکهای خصوصی کوچک با دسترسی کمتر به بازار سرمایه و ازاینرو رفتار
بهشدت آیندهنگرانه ،الگوی مخالف چرخهای از سپر سرمایه را به تصویر میکشند.
ازاینرو ،هر چند بانکهای خصوصی و بهویژه بانکهای خصوصی بزرگ توانستهاند با
دسترسی بهتر به بازار سرمایه ،مدیریت مناسبتر ریسک ،رفتار ریسکپذیرانه و کمتر
آیندهنگرانه خود ،الگوی همسوی چرخه ای از سپر سرمایه را به نمایش بگذارند؛ اما برآیند
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در نمونه مورد بررساای از شاابکه بانکی کشااور ۱:۱۳۸6-۴:۱۳۹۳مشاااهده شااده اساات که
متوسااط سااپر ساارمایه در شاابکه بانکی از رفتاری مخالف چرخه و با چهار فصاال تقدم زمانی
نساابت به متغیر چرخه تجاری برخوردار اساات .در ارزیابی رفتار چرخهای این متغیر با تأکید
بر نوع بانکها ،در گروه بانکهای تجاری ،تخصااصاای و خصااوصاای شااده ،این متغیر از رفتار
مخالف چرخه و تقدم زمانی نسبت به چرخه ،و در گروه بانکهای خصوصی از رفتار همسوی
چرخه و همزمان با چرخه برخوردار است.
با تمرکز بر اثرگذاری دسترسی بانکهای خصوصی و خصوصیشده به بازار سرمایه و توجه
به نقش دسترسی به بازار سرمایه در رفتار سپر سرمایه و طبقهبندی این بانکها بر اساس
اندازه نیز نتایجی موافق با مطالعات قبلی حاصل شده است .در حقیقت الگوی رفتاری سپر
سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصی شده بزرگ ،مخالف چرخه و با تقدم زمانی نسبت به
چرخه و سپر سرمایه بانکهای خصوصی و خصوصی شده کوچک ،رفتاری همسوی چرخه و
بدون وقفه زمانی را به تصویر میکشند .این امر به دلیل قرار گرفتن بخش اعظمی از بانکهای
خصوصی شده با الگوی رفتاری سپر سرمایه مخالف چرخه در گروه بانکهای خصوصی و
خصوصیشده بزرگ است.
البته در صورت تمرکز صرف بر بانکهای خصوصی و طبقهبندی آنها بر اساس اندازه به

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

برداشتن گامهای ال زم برای کنترل شدت رفتار احتمالی مخالف چرخه شدید سپر سرمایه
قانونی بانکها در صورت گذر به بال دو در اختیار مقامات بانک مرکزی قرار دهد تا از عدم
تشدید شرایط رکودی در اثر عدم اثربخشی سیاستهای پولی انبساطی برای خروج از شرایط
رکودی اطمینان حاصل نمایند.

6۵۴
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رفتار در کل شبکه بانکی همچنان مخالف چرخه است که میتواند منجر به تشدید شرایط
رکودی و عقیمسازی اثر سیاستهای پولی انبساطی جهت خروج از رکود شود .الگوی رفتاری
فوق میتواند تا حدود زیادی متأثر از بانکداری سنتی در بانکهای تجاری ،تخصصی و برخی
از بانکهای خصوصیشده باشد که همچنان به پیادهسازی مدیریت مناسب ریسک مطابق با
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سپر سرمایه داشته است.
بنابراین توصیه میشود همانند رویکرد بینالمللی ،مقامات نظارتی راهبردهایی را برای
کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی در شبکه بانکی بهکارگیرند؛ زیرا در
صورت گذر به بال دو و افزایش حساسیت نسبت کفایت سرمایه بانکها به شرایط اقتصادی
و کاهش دوره زمانی تقدم سپر سرمایه به چرخه تجاری ،بهواسطه حساسیت بیشتر بال دو به
چرخه تجاری ،این رفتار ممکن است تشدید شده و مشکالت زیادی را برای اثربخشی
سیاستهای پولی خروج از رکود به دنبال داشته باشد.
در مرحله بعد ملزم نمودن بانکها به مدیریت مناسب ریسک با در نظر گرفتن رویکردی
آیندهنگرانه و با افق زمانی بلندمدت ،میتواند به عنوان گام دیگر مورد توجه قرار گیرد.
همچنین توجه به نقش ناظران در رکن دوم توافقنامه سرمایه بال دو در امکان اعمال نسبت
کفایت سرمایه بیش از  ٪۸در شرایط رونق و کاهش آن در شرایط رکودی  -همانند الگوی
رهنمود سپر سرمایه مخالف چرخه  -میتواند کمک ملثری به مدیریت این امر نماید .حتی
به کارگیری راهبردهای مورد توجه در بال سه جهت کاهش اثرات همسوی چرخه کفایت
سرمایه بال با تأکید بر اعمال سیاستهای احتیاطی کالن توسط ناظران میتواند مورد توجه
قرار گیرد.
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استانداردهای بینالمللی توجه ننمودهاند ،و از سوی دیگر تائیدکننده عدم دسترسی سهل و
آسان این بانکها به بازار سرمایه در مقایسه با بانکهای خصوصی باشد که منجر به اعمال
رویکرد آیندهنگرانه تر در تصمیم سپر سرمایه آنها شده است .البته در مورد برخی از این بانکها
نیز ضرورت تمکین به سیاستهای اعتباری دستوری نیز نقشی کلیدی در تصمیم نامناسب
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