ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵/۰۴/۱۳ :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮای
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
آزﻣﻮن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی رﮐﻮدی و روﻧﻖ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۹۱
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺻﺮﻓ ًﺎ در دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،رﯾﺴﮏ ،ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی G29 ،G28 ،G21 :JEL
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ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﺰام ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺳﺎل ۱۹۸۸
در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل
رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ۱ﻣﻨﺘﺞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺰام ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی اﻋﻤﺎل
ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران و از اﯾﻦ رو ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ؛
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮاﺳﺎس ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺘﺞ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ،روﯾﮑﺮدی در ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ راﻫﺒﺮد ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻌﺪﯾﻞ داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎل ﯾﮏ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﺳﺘﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک و زﯾﺎد( ،ﻧﺤﻮهی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم،
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺒﻌﯽ ۲و ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،(۳ﻧﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

۴۰۳

 ۲ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی

 ۱در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣـﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
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در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل در ﺧﺼﻮص اﻟﺰام ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮان داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل  ،۱۹۷۵و ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۸۰در
ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۸٪ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺑﺎل ﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
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ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ داراﯾﯽ( و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﮐﻮد و روﻧﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
از ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از اﺑﻼغ آن ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﮔﺬرد .۱از اﯾﻦ
رو ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﺑﻼغ اﻟﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎل ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﯾﻦ
ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۱۱ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﮔﺬرد ،آﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ذﯾﻞ ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﻖ و رﮐﻮد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۶ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮد ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﺪف از اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻻزم را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
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ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و از اﯾﻦ رو ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن در ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺎوت داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و از اﯾﻦ رو ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎل.(۲۰۱۴ ۱
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎل ﯾﮏ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ادﺑﯿﺎت ،روﯾﮑﺮد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮدی در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ ،و از اﯾﻦ رو ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻟﮕﻮی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ۲اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ،ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺮدهﮔﺬار و ﺑﺎﻧﮏ و اﺗﮑﺎی ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬار در ﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﻮاره
دﻧﺒﺎل راﻫﺒﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮده ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ
و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد )ژوﮐﯿﭙﯽ و ﻣﯿﻠﻦ (۲۰۱۱ ۳و از اﯾﻦرو ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻟﺰام ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻘﺪار
رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺮراتﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۱ﺳﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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Insurance Premium
 ۲در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ) (Supervisory Ratingﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻤﻠﺰ ) (CAMELS Ratingدر
ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻋﺘﺒﺎری ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ
رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3
Calem & Rob
 ٤ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﺰامآور ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﺠﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار اﯾﻦ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
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ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺎل ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﻓﺪرال ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺘﺞ از ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﭙﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ۱ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ۲ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺛﺮ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻟﻢ و روب (۱۹۹۶) ۳در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺪاری ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۴ﺗﺎ  ۱۹۹۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ از رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎی
ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺎﯾﺪی آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،راﻫﮑﺎری
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻘﺒﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درآﻣﺪی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺛﺮ
رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی
٤
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﻟﺰامآور ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ
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Charter Value Theory
 ۲در ﻣﺠﻤﻮع ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗـﯽ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳـﺖ و در ﺗﺌـﻮری ارزش ﭼـﺎرﺗﺮ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ رﻓﺘﺎر رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ و ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮ ۱اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﮐﺎﻫﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺌﻮری،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﮑﻮل و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،از اﻣﮑﺎن
ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪف ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻫﺮ ﭼﻪ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ازای ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺪار ارزش ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺻﻮرت
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ،
اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در راﺳﺘﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﺳﭙﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﮑﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪف(
ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل( ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .۲در ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی و ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻊﺷﺪه و اﻟﺰاﻣ ًﺎ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی را ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ژوﮐﯿﭙﯽ ) (۲۰۰۹در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۸۶ﺗﺎ  ۲۰۰۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺳﻄﺢ
آﺳﺘﺎﻧﻪای از ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ،ﻣﻘﺪار ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ﭘﺎراداﯾﻢ »ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن ﺑﻮدن ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن« در ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎد
رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪازای رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺰرگﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ،
ارزش ﭼﺎرﺗﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺌﻮری ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ و
ﺻﺮﯾﺢ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده ﺧﻮد را
۲
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺘﺞ از ﮐﺴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
)ژوﮐﯿﭙﯽ و ﻣﯿﻠﻦ  ،(۲۰۱۱در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود و در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮ ،و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی
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ﻣﻨﺘﺞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع
رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺎصﺗﺮ ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﺪا (۲۰۱۵) ۱ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪﺻﻮرت درﺻﺪی از ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ درﺻﺪی از ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ وامدﻫﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﯾﺴﮏ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻔﺴﯿﺮ رﯾﺴﮏ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺗﺎﻧﺎﺳُﮕﻠﻮ (۲۰۱۱) ۲اﺷﺎره ﮐﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻣﺤﻮر ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻣﺤﻮر
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ را در دورهای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ) ۲۰۰۱ﺗﺎ  (۲۰۰۹ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داد .وی ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺧﺼﻮص دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  -ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ -
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮه
رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی – ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت  -و ﻧﻮع اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ – ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺜﺒﺖ؛ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و رﯾﺴﮏ ،ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻋﻠﯿﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک ،راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ دوﺳﻮﯾﻪ؛ و در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎد ،راﺑﻄﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ روﻧﻖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
در ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺰ در رﻓﺘﺎر رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،
ﮐﺎﻣﺎرا ،ﻟﭙﺘﯿﺖ و ﺗﺮازی (۲۰۱۳) ۱ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
در دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ۲۰۰۶ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و دو ﺷﺎﺧﺺ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺒﻌﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪک ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺒﻌﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﻧﺪک ،در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،رﯾﺴﮏ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻞ داراﯾﯽ × ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽ
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از اﯾﻦ رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻮع
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﻫﻤﯿﺖ واﻓﺮی در رﻓﺘﺎر رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻟﺰام ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢ
۱
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﮔﺮ ،دیﯾﺎﻧﮓ ،ﻓﻠﻨﺮی ،ﻟﯽ و اُزﺗﮑﯿﻦ
) (۲۰۰۸در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ۲۰۰۶را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺪف
آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﺪلﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ و ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ در اﺟﺰای
۲
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎمﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮ ًا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ
) (۲۰۱۴اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺧﻸ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﯿﻨﯽﺗﺮ از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
آﺷﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از  ۹۴ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ۳در  ۲۳ﮐﺸﻮر از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۲را در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻨﮏ
اﺳﮑﻮپ ،٤ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎل  ۳و ﺑﺎ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز و اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در ﻣﺪلﺳﺎزی ،راﺑﻄﻪ
ﮐﻠﯽ زﯾﺮ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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 ۱ﻣﻨﻈــﻮر از ﻣﺎﺑــﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧــﺮخ وامدﻫــﯽ ) (Lending Spreadﻣﯿــﺰان اﺧــﺘﻼف ﺑــﯿﻦ ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه وام اﻋﻄــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ و ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ آن از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﭘﺮدازد.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺪازه داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﻓﺰاﯾﺶ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده و اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ،راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻬﺮهای و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ وامدﻫﯽ ۱دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎزده داراﯾﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد از راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ
در ﻣﻘﺪار داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار داراﯾﯽﻫﺎ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻫﺶ در وامدﻫﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ راﻫﮑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻪﻧﻘﺪ و وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ
وامدﻫﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺎل  ۳در ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ داراﯾﯽﻫﺎ
و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار وامدﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮد اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۱
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن روﯾﮑﺮد ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روﯾﮑﺮد آﻧﻬﺎ
در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ذﯾﻞ ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎد ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺿﺮورت اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺑﺎل ﯾﮏ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ذﯾﻞ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪاری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻓﻮق را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﺪ.
از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﯿﻨﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮد
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ،و ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺪلﺳﺎزی ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮری زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺪرج
در ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮری زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
»ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻟﺤﺎظ
ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺮﺗﻔﻮی
ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺌﻮری ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮری زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از
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ﺷﮑﻞ  .۱ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

۴۱۳

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺳﭙﺮده در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻮر اﯾﻤﻨﯽ
ﺿﻤﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞدار ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻧﮏﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺿﻤﻨﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره
ﺧﻄﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻻزم را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮ و ﯾﺎ ﺗﺌﻮری
ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻏﯿﺮﺟﺎری و از اﯾﻦ رو ﻋﺪم ذﺧﯿﺮهﮔﯿﺮی ﻻزم ،ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در واﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺿﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ارزش ﭼﺎرﺗﺮ و ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﻣﺸﺎﻫﺪات در دﺳﺘﺮس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،در ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک و زﯾﺎد ،و ﯾﺎ
ﻧﺤﻮه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ از زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺎل ﯾﮏ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪه و
ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﺳﺎلﻫﺎی اﻓﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮕﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺪرج در
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ﺷﮑﻞ  .۲دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار دورهﻫﺎی رﮐﻮدی )ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻃﻮﺳﯽ( و روﻧﻖ )ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻋﯿﻨﯿﺎن ۱۳۹۳

 ۱اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ اﺳﺖ.
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ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ از ﺳﺎل  ۱۳۸۲در اﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻮق ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دورهﻫﺎی رﮐﻮدی و روﻧﻖ ذیرﺑﻂ،
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﻃﻼﻋﺎت  ۳۲ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻮازن ﻧﺒﻮدن
آن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ )ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﺣﺠﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ۱۹ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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ﻧﯿﺰ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ( در اﻧﺘﻬﺎی دوره ) (۲:۱۳۸۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای دوره  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ  ۲:۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۳
ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۳:۱۳۸۸ﺗﺎ  ۲:۱۳۹۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺮای دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۱ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﻮرد
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در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎن ) (۱۳۹۳ﻣﺘﻐﯿﺮ روﻧﺪزداﯾﯽﺷﺪه ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ رﮐﻮد و روﻧﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﻋﯿﻨﯿﺎن و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن
 (۱۳۹۳ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﺷﮑﻞ  ۲از
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ
رﮐﻮد  ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ،۲:۱۳۸۸روﻧﻖ  ۳:۱۳۸۸ﺗﺎ  ،۲:۱۳۹۰و دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ) ۳:۱۳۹۰ﺗﺎ
 (۲:۱۳۹۲ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،دوره ﮐﺎﻣﻞ رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ را
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دوره ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۳:۱۳۹۰ﺗﺎ  ،۴:۱۳۹۱ﺑﻪﻋﻨﻮان
دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ ،در ﻫﺮ دوره ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره ذیرﺑﻂ )دوره رﮐﻮدی ﯾﺎ روﻧﻖ( ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﺟﺰای ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .در وزندﻫﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰا ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ
داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ در آن دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ زﯾﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﺟﺰء
از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دوره رﮐﻮدی  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۸۸ :۲
)  ( ۸۶:۱ ۸۸:۲ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ زﯾﺮ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد:
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ﺟﺪول ۱
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ۲و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺟﺰای ﺻﻮرت و
ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
راﺳﺘﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ،
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ  ۱۱ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺑﻼغ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و اﻗﻼم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن – ﺑﻪوﯾﮋه
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران -ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺟﺪول  ۱ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه رﺟﻮع ﺷﻮد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذﯾﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﻋﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮﺷﻨﻮد و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری۱۳۹۳ ،

ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﻮق در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره و در
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﮐﻞ آن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دادهاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی
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ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

۴۱۷

ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ )اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎل( ﺑﻮده،
در آن دوره اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ،اﻟﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر از
ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .۳ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دوره رﮐﻮدی  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ ۲:۱۳۸۸

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دوره رﮐﻮدی  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ
 ۲:۱۳۸۸ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دوره ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﺒﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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 ۱.۴دوره رﮐﻮدی  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ ۲:۱۳۸۸
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ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ و ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻮد و
۱
زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ وارد
ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در زﯾﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ وزن
 ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ وزنﻫﺎی  ۲۰درﺻﺪ و ﺻﻔﺮ درﺻﺪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ
داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن رﯾﺴﮑﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺘﺞ از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ آن در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره رﮐﻮدی  ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ  ۲:۱۳۸۸اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،در ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی در
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق – ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ -ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ۱اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ دال ﺑﺮ روﻧﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺒـﺎب
ﻗﯿﻤﺘﯽ در دوره ﻓﻮق اﺳﺖ.
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در ﺧﺼﻮص دوﻣﯿﻦ دوره از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﺶ
در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﺒﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﯾﻦ دوره در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دوره ﻗﺒﻞ،
ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در دوره اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺷﮑﻞ
 ۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دوره روﻧﻖ در ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ دوره رﮐﻮدی ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد،
اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،رﯾﺴﮏ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺪﯾﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﮑﺮده و در ﻣﺠﻤﻮع رﯾﺴﮏ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ در راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ،
ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در راﻫﺒﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻢ ﻣﻘﺪار داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ روﯾﮑﺮد دﻧﺒﺎل ﺷﺪه در
دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻮد ،راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ دو را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﯿﺸﺘﺮی ذﺧﯿﺮه ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ دوره ،اﯾﻦ راﻫﺒﺮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ رﮐﻮدی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و داراﯾﯽﻫﺎ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ وارد ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در زﯾﺮ ﺧﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ در
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم داراﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻣﻘﺪار داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ در ﻫﯿﭻ وزﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد دو ﻗﻠﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد وامﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از روﻧﻖ زﯾﺎدی در
ارزش وﺛﯿﻘﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ در
اﯾﻦ ﮔﺮوه از داراﯾﯽﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ارزش
ﺑﻪ ﺷﺪت ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ دوره و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ وامﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ دوره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺘﺞ از اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ
رﯾﺴﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺧﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﺟﺎری ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻔﺎفﺗﺮی را
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ رﯾﺴﮏ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮق
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وارد ﺷﺪن ﻧﻘﺶ رﯾﺴﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺛﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

۴۲۱

 ۴.۴ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺟﺪول  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ در دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻟﺰام
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدی در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت رﮐﻮدی
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۳:۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۱:۴ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﻗﯿﻖﺗﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻗﺪام ﺷﻔﺎف و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻫﺪف ﻏﺎﺋﯽ از اﻟﺰام
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻧﺒﻮدن اﻓﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ – ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  -۱دور از اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .۵ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دوره رﮐﻮد  ۱۳۹۰:۳ﺗﺎ ۱۳۹۱:۴
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ﺟﺪول ۲
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

دوره زﻣﺎﻧﯽ

 ۱:۱۳۸۶ﺗﺎ
۲:۱۳۸۸

دوره روﻧﻖ

 ۳:۱۳۸۸ﺗﺎ
۲:۱۳۹۰

دوره رﮐﻮدی

 ۳:۱۳۹۰ﺗﺎ
۴:۱۳۹۱

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

در ﻋﺪم
راﺳﺘﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ
در ﻋﺪم
راﺳﺘﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ
در راﺳﺘﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ

ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮ
)(۱

ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮ
)(۲

ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺎ ﺣﺪودی
در راﺳﺘﺎی
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ

در راﺳﺘﺎی
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو در ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ در راﺳﺘﺎی اﻟﮕﻮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ( ،در ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮ )(۱؛ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﺟﺎری ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮ ) (۲ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۱ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻓﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﯿﺶ از  ۵۰٪ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دورهﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ) ۳و  ۴ﺑﺎﻧﮏ( در ﻃﻮل دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ ) ۱۱ﺑﺎﻧﮏ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﯿﻨﯽﺗﺮﺷﺪن ارﻗﺎم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
اﺳﺘﯿﺼﺎل آﻧﻬﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ دو و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
داراﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻧﮏ
راﻫﺒﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﯿﺰ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ دو را
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دوره رﮐﻮدی

ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ در
داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ
رﯾﺴﮏ

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ
داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ
رﯾﺴﮏ

ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻏﯿﺮ ﺟﺎری

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

۴۲۳
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دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ(
در ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ذﯾﻞ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ۹۴ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ در
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮﻇﻬﻮر در  ۲۳ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰۰۹ﺗﺎ ) ۲۰۱۲دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ( ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﺮان در آﺧﺮﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ( ،ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﯾﺪی در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در دوره رﮐﻮدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ در
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎ وزن رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﭘﺮﺗﻔﻮی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻼ
ﺣﺘﯽ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ دوره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از راﻫﺒﺮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﻫﺎ در دوره رﮐﻮدی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ دوره روﻧﻖ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان در آﺧﺮﯾﻦ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻟﮕﻮی ﺳﺎزوﮐﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻫﻦ و اﺳﮑﺘﯽﻧﯿﺎ ،در ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ
راﻫﺒﺮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖﺗﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ رﯾﺴﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺛﺮ
اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻋﻤﺎل واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و
ﭘﯿﺮوی از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ و ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ
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 ۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰی و رادﭘﻮر ) (۱۳۹۰و ﻧﻈﺮﭘﻮر و رﺿﺎﯾﯽ ) (۱۳۹۲رﺟﻮع ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ و ﻋﺎدل رﺳﺘﺨﯿﺰ ) (۱۳۹۱ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﺘﻌﺎرف و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎی اﯾﺮان ﺟﺰ دو ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،از ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺰﯾﺮهای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﺼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺿﺮورت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪن
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺟﻬﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮﯾﺎی رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ،از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮﯾﺎی رﯾﺴﮏ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺒﺼﺮهای ﻧﯿﺰ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻔﺖ
و ﺳﺨﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻮﯾﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف از ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ.
ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎراﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ،و ﺻﺮف ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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ﻫﺪف از اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺘﺞ از ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪف در ﺻﻮرﺗﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ ،و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶدﻫﻨﺪه آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۱۱ﺳﺎل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ۱۳۸۶ﺗﺎ
 ،(۱۳۹۱ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﯽ ذﯾﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺘﺞ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻼﯾﻢ رﯾﺴﮏ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
واﻗﻌﯽ ﺟﺪای از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﻠﯽ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوره آﺧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو در اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺿﻤﻨﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ذﯾﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل و اﻟﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ – ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل -ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻋﺪول از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶدﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺴﮏ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺴﮏﻫﺎی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

۴۲۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴
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اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری آﻧﻬﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ رﯾﺴﮏ ﻗﺒﻞ از وامدﻫﯽ در دورهﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ رﯾﺴﮏ( ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﺻﻮرت اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺣﺪ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر رﯾﺴﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ ،ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻟﺰام
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﻮق در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ اداره
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه رﯾﺴﮏ و اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﻟﺰامآوری آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1394.8.25.4.2

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۱۱/ﻣﻮرخ  ،۸۲/۱۱/۱۶آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۶۶/ﻣﻮرخ  ،۸۲/۱۲/۲۹آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ(.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۶۷/ﻣﻮرخ  ،۸۲/۱۲/۲۹آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ(.
ﺧﻮﺷﻨﻮد ،زﻫﺮا و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،ﻣﺮﺿﯿﻪ .۱۳۹۳.وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.۲۳۵-۲۱۱ ،۲۰ ،۷ ،
ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ و ﻋﺎدل رﺳﺘﺨﯿﺰ ،ﻋﻠﯽ .۱۳۹۱ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺑﺪون رﺑﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ .دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ-اﺳﻼﻣﯽ.۳۶-۵ ،۱۳۹۱ ،۳ ،۲ ،
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺬر از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

: ﺗﻬﺮان.۲  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.۱۳۹۰ . ﻣﯿﺜﻢ، ﺣﺴﯿﻦ و رادﭘﻮر،ﻋﺒﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰی
.اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺸﺒﺮد
 در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻗﺘﺼﺎد. وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد.۱۳۹۳ . ﻣﺠﯿﺪ،ﻋﯿﻨﯿﺎن
. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﺗﻬﺮان.۹۲-۸۳ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ،اﯾﺮان
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد.۱۳۹۳ . ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی، ﻣﺠﯿﺪ و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن،ﻋﯿﻨﯿﺎن
.۱۹۴-۱۶۱ ،۲۰ ،۷ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ- ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ.اﯾﺮان
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد.۱۳۹۲ . ﻋﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻧﻘﯽ و رﺿﺎﯾﯽ،ﻧﻈﺮﭘﻮر
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