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از ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺎزوﮐﺎر
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ
ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﯾﺎد
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺛﺮ آن ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﺛﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲:۲در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در دو
ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪای دال ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﭘﺲ از ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺑﺤﺮان
ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل دو ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻮق ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻮﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﮔﺎم اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ) ۲ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (۳در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
در دوره  ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲:۲در دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری
دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ( و ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ  ۲ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ  ۴ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ  ۵ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﭘﺎﯾﺎن و در ﺑﺨﺶ  ۶ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۸۸و وﻗﻮع ﺑﺤﺮان اﻋﺘﺒﺎری در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۱۹۹۰ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﺮﺗﻔﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن
رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ اوراقﺑﻬﺎدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وام ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی داراﯾﯽﻫﺎ از وام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اوراقﺑﻬﺎدار را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزار اوراقﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎر را در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪکﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
۱
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮ ،ﻫﺮﯾﻨﮓ و ﺟﺮﺟﻮ
) ،(۱۹۹۵ﺗﺎﮐﺮ (۱۹۹۶) ۲و ﺟﮑﺴﻮن ۳و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۹۹۸ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه رﻓﺘﺎر آرﺑﯿﺘﺮاژ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل
ﯾﮏ اﺳﺖ.
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،روﯾﮑﺮد ﻓﻮق در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺘﺪاول اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪمﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد،
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ و اﻧﻘﺒﺎض ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﮐﺮ ) (۱۹۹۶در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ در
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دوره  ۱۹۸۹ﺗﺎ  ۱۹۹۳ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮی اﯾﺴﺘﺎ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و از ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮدهای را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ،
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﯿﺎپ و اﺳﺘﯿﻦ (۱۹۹۴) ۱و ﮐﯿﺸﺎن و اﭘﯿﻼ (۲۰۰۰) ۲ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺮ و اودل (۱۹۹۵) ۳و ﺑﺮﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۵در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان
اﻋﺘﺒﺎری اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
٥
٤
در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻤﯽ و ﮐُﺰی َﻣ ُ
ﻦ ) (۲۰۰۱و ﺳﭙﺲ واندنﻫﯿﻮل
) (۲۰۰۲ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻧﺎﻗﺺﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﺪمﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ٦ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ
اﻟﺰامآورﺑﻮدن ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎی ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﺰامآورﺷﺪن ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در
ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل دو و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺮحﺷﺪن
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﺳﻪ ،ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ازاﯾﻦرو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺨﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎدی ،ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ) (۱۳۹۰ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

Hahn

1
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ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺮف ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ وام در ﻣﺪل ﺗﺼﺮﯾﺢﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮرم و در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف
ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و
ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ  -ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ  -ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وان دن ﻫﯿﻮل
) (۲۰۰۲و ﻫﺎن (۲۰۰۲) ۱اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه،

۲۱۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻫﺘﯿﮏ (۲۰۱۲) ۱اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺳﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۲در
۳
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﺎک ،ﻧﻮروﻧﻬﺎ و ﮐﺎﺟﻮﯾﺮو
) (۲۰۱۱در ﺑﺮزﯾﻞ ،و ﻣﺮﮐﻞ و اﺷﺘﻮﻟﺘﺰ (۲۰۰۹) ٤در آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮﻧﮑﺴﻮن (۲۰۱۲) ٥ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد.
ازاﯾﻦرو ،در ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﭼﺎﻧﻪ ،ﮔُﺶ و ﭘﺎرﺗﻬﺎ (۲۰۰۶) ٦ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل دو و ﻣﻬﻢﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻋﺘﺒﺎری داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﺪمﺗﻘﺎرن در ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪت اﻟﺰامآورﺑﻮدن ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
۷
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎن و اﺳﮑﺘﯽﻧﻨﺎ ) (۲۰۱۴ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ،
ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺧﻮد در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۸اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ
Ahtik
 ۲ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
3
Tabak, Noronha & Cajueiro
4
Merkl & Stolz
5
Junxun
6
Nachane, Ghosh & Partha
7
Cohen & Scatigna
 ۸در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد:
)Merkl & Stoltz (2009), Tabak et al (2011), Berrospide & Edge (2010
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وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

۲۱۷

1

Gambacorta & Marques-Ibanez
Berrospide & Edge
 ۳ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫـﺎن ) ،(۲۰۰۲در ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ ،اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
4
capital purchase program
2
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺎﺑﺎک و ﻫﻤﮑﺎران )،(۲۰۱۱
ﮔﻤﺐﮐﻮرﺗﺎ و ﻣﺎرﮐﻮس اﯾﺒﺎﻧﺘﺰ.((۲۰۱۱) ۱
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﺳﭙﺮدهای و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮه
ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎن ) (۲۰۰۲در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪکﺑﻮدن اﺛﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻗﺮضﮔﯿﺮی ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوﺳﭙﯿﺪ و ِادج ) (۲۰۱۰ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ( در آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه و اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻧﺪک ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ۳.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  -ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ - ٤ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ
ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻧﺪک ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ وام اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﮐﻞ و اﺷﺘﻮﻟﺘﺰ ) (۲۰۰۹ﻧﯿﺰ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻧﺪازه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دو ﺳﻮم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﻘﺶ اﻧﺪازه ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دﺳﺘﺮس آن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
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ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﯿﺮهای در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﭽﯽ ،(۲۰۰۵) ۱ﻣﺮﮐﻞ و اﺷﺘﻮﻟﺘﺰ ) (۲۰۰۹و ﮐﺮﯾﻢ،
آزﻣﺎنﺳﯿﻨﯽ و ﺑﮑﺮی (۲۰۱۱) ۲ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎن و ﻣﺎﻟﺰی ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻟﻤﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺪک و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﺮﺿﻪ وام در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﮔﻤﺐ ﮐﻮرﺗﺎ و ﻣﺎرﮐﻮس اﯾﺒﺎﻧﺘﺰ ) (۲۰۱۱ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮده و ﻣﻘﺪار ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اوراقﺑﻬﺎدارﺳﺎزی و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درآﻣﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وی ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ اﻧﺪک ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻏﯿﺮﺑﻬﺮهای در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺧﻮد را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل در اﯾﻦ
دوره ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺛﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺎﭼﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۶ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل دو ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )اوراق ﺑﻬﺎدار( و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری
ﭘﺮﺗﻔﻮی آن اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ازاﯾﻦرو ،درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺪازه ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ و اﻟﮕﻮی ﺗﺠﺎری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮی
اﻋﺘﺒﺎری و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺮرات اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان
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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺮرات
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ )ﺳﯿﭽﯽ(۲۰۰۵ ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﻟﻄﻔﯽ ) (۱۳۸۵اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
را در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .رﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮوز ،داﺋﯽ ﮐﺮﯾﻢزاده و اﻣﺮاﻟﻬﯽ
ﭘﻮرﺷﯿﺮازی ) (۱۳۸۸ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را در اﯾﺮان ،در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺪون
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﻠﯽ ﺑﮕﻠﻮ ) (۱۳۹۰اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ
اﺟﺰای ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﯿﻦ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮدهای ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۱ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ
)ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﻧﺮخ ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ( در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻟﺺ
ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﭽﺮا و ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ ) (۱۳۹۰ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ) ،(۱۳۹۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻓﻌﺎلﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪﻣﻘﺪار ﻻزم ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ

۲۲۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﻈﺎرﺗﯽ( ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 ۱ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۱۱/ﻣﻮرخ  ،۸۲/۱۱/۱۶آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾـﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری.
 ۲ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۶۶/ﻣﻮرخ  ،۸۲/۱۲/۲۹آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ( و ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۱۹۶۷/ﻣﻮرخ ،۸۲/۱۲/۲۹آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
)ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ(.
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در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﻘﺮرات ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺪ .ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت آن در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺬر از ﺑﺎل دو ﺑﻪ ﺑﺎل ﺳﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﺳﺎل ۱۳۸۲
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎل دو ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ۱و
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۲ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﺎل ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻨﻮانﺷﺪه در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰ﺳﺎل از
اﺑﻼغ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ
ذیﻧﻔﻌﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران اﻋﻼم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻋﻼوهﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ( ﻋﺪمﺗﻤﮑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات اوﻟﯿﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

۲۲۱

 ۱ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮﺟﻮد در اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
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و ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻟﺰام در ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،درﻣﺠﻤﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم
ﺑﺮای ﺳﻮق دادن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺣﯿﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ ۱ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻔﺎﻓﯽ از
اﻫﻤﺎلﮐﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻓﺸﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۱ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ در
اﻓﺸﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪمﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .درﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۵۴٫۸۴درﺻﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۷ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق
را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰ﺳﺎل از اﺑﻼغ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را
اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ۲اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲:۲ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺼﻞ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ،(۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان از رﻓﺘﺎری
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷و  ۱۳۹۰ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲۲۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ۷۵ ،درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۸درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ و در ﺳﺎل  ،۱۳۸۸ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺻﺮﻓ ًﺎ  ۶۴٫۵درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶۹٫۷درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ و در
 ۳۰٫۳درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۱
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
اﻋﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه
ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

۴
۵
۳
۱۹
۳۱

۰
۱
۱
۱۲
۱۴

۰
۲۰
۳۳٫۳۳
۶۳٫۱۶
۴۵٫۱۶

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ  ٨ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ٨ﺩﺭﺻﺪ

ﺷﮑﻞ  .۱ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
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١٣٩١

١٣٩٠

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨۶

ﺩﺭﺻﺪ
٨٠
٧٠
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

۲۲۳

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۲
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻤﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

۲۷٫۸
۷۲٫۲
۱۸

۲۵
۷۵
۲۰

۳۵
۶۵
۲۰

۳۳٫۳
۶۶٫۷
۲۴

۲۵
۷۵
۲۸

۳۵٫۵
۶۴٫۵
۳۱

۳۰٫۳
۶۹٫۷
-

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۵ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ از روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ روﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه
ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل زﯾﺎدی از ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺣﯿﺚ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آن از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و درﺻﺪ ﺑﺎﻻی
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻘﺮرات اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺪت اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﻗﯿﻘ ًﺎ  ۳۵٫۵درﺻﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻤﺘﺮ از  ۸درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم در ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
آن اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺪلﺳﺎزی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

۲۲۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۱اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
 ۲اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
 ۳ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ،در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار و در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﻧﺪازه داراﯾﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﺣﯿﻄﻪ
ﺧﺎص در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار در راﺳﺘﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻧﻤﻮد .ازاﯾﻦرو ،اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
ﭘﻮﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺑﺎک و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۱و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻤﺐ ﮐﻮرﺗﺎ و
اﯾﺒﺎﻧﺘﺰ ) (۲۰۱۱ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ،از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۱۳۸۳ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ،اﻧﺪازه ،ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص ۲و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ؛ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﭙﺮده ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ؛ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮏ( و ﺷﺎﺧﺺ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﻧﺪازه داراﯾﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ۳؛ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﮐﻞ
داراﯾﯽﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦ

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان
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 ۱اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ – ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت وامدﻫﯽ -در ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﺳﭙﺮدهای در
ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ،در ﻣﺪل وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص ۱ﻧﯿﺰ ﺑُﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را در
ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﯿﺮه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ،رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﻃﺮف
داراﯾﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ وامدﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺐ ﮐﻮرﺗﺎ و اﯾﺒﺎﻧﺘﺰ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰد ،ﻣﻘﺪار ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و
اوراقﺑﻬﺎدارﺳﺎزی در ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان
و ﻋﺪموﺟﻮد ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوراقﺑﻬﺎدارﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﺗﮑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰد -ﺑﺮﺧﻼف اﻟﮕﻮی راﯾﺞ ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ -اﻣﮑﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ
آزﻣﻮن درآﻣﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺮهای در ﻣﺪل ،از ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ در ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﮔﺮوه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ -ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل،
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ﻣﺪل ﻓﻮق ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪل ﺑﺮای دوره
 ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲:۲و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺤﺪودﯾﺖ
دادهﻫﺎی در دﺳﺘﺮس در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ۲۷
ﺑﺎﻧﮏ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﻣﺪل ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۱ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻧﺪﯾﺲ  ،و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
از  ۱ﺗﺎ  ،۹دوره زﻣﺎﻧﯽ از  ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۱:۲و ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪّ ا از  ۱ﺗﺎ  ℎﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن،
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
۲
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخ
( و ﺗﻔﺎﺿﻞ
( ،ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )
ﺗﻮرم )
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ) ۲

( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻘﺪار

 ۱اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ از داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﯽ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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( ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻧﺮخ
ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )
( ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ
( ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ )
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ)
( ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ
ℎ
وﻗﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص )
۱
ℎ
وﻗﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )
(.
( و ﻣﻘﺪار ﺑﺎ وﻗﻔﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ )
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وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

Coef.

|p>|z

Coef.

|p>|z

L.D. logLoans
D. logGDP
inflationRate
D.logM۲
L.RegulatoryCapitalRatio

۰٫۰۷
۴۵٫۶۲
۰٫۱
۴٫۶
-۱٫۶۸
۷٫۱۱
-۲٫۶۴
-۷٫۶۶
۱٫۲۵
-۰٫۴
-۱٫۸۵
۰٫۹۱
۱٫۳۲
-۲۱٫۹۶
۶٫۹۷
---۳٫۴۲

۰٫۶۷
۰٫۱۲
۰٫۱۱
۰٫۱۲
۰
۰٫۰۱
۰٫۰۷
۰٫۲۳
۰
۰٫۷۹
۰٫۲۱
۰٫۸۹
۰٫۱۹
۰
۰٫۰۵
--۰٫۰۳

۰٫۰۷
۴۳٫۸۲
۰٫۱
۷٫۹۵
-۲٫۰۵
۰٫۷۳
-۰٫۳۶
۱٫۷۱
۰٫۴۳
-۴٫۳۴
-۳٫۶۸
-۴٫۴۳
۰٫۷۸
-۸٫۴
---۰٫۲۲
-۱٫۲۳

۰٫۶۲
۰٫۱۲
۰٫۱۱
۰٫۰۱
۰
۰٫۸
۰٫۸۵
۰٫۷۹
۰٫۲۸
۰
۰
۰٫۵۱
۰٫۲۷
۰٫۱۷
--۰٫۴۵
۰٫۴۵

LRegulatoryCapitalRatioDlogM2

L.ROA
LROADlogM۲
L.depositeRatio
LdepositeRatioDlogM۲
LNetChargeOffRatio
LNetChargeOffRatioDlogM۲
L.TCashRatio
LTCashRatioDlogM۲
LSize
L.logTA
_cons
آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن

۱

)chi۲(۶

=۹٫۴۰

۰٫۱۵

)chi۲(۶

=۶٫۵۴

۰٫۳۷

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ  D.logLoansاﺳﺖ.

Sargan test
generalized method of moment

1
2
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﯾﺎی ﻧﺎﻣﺘﻮازن در ﻗﺎﻟﺐ روش اﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ در ﻣﺪل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺎﺗﻮرش و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﻮد )آﻫﺘﯿﮏ،(۲۰۱۲ ،
از روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ۲ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺰاری
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ وام اﺳﺖ.
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Arellano & Bond

1
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ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪل از روش آرﻻﻧﻮ و ﺑﺎﻧﺪ ۱در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﻂﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺎ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮرش ﻣﻨﺘﺞ از وﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ
وﻗﻔﻪ و ﺗﻮرش ﻧﺎﺷﯽ از درونزاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ( را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ )آﻫﺘﯿﮏ،
 .(۲۰۱۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﻠﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽداری اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺼﻮص
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ،از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزاری و در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ اﻧﺪازه داراﯾﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ( ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازاﯾﻦرو ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری
اﻧﺪک ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺞ از اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺗﺒﺼﺮهای ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮده و
ازاﯾﻦرو وﻗﻮع ﺑﺤﺮان اﻋﺘﺒﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان دور از اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺷﺪت
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ وامدﻫﯽ
در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

۲۲۹

 ۱ﻣﻘﺪار آن از اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻣﻌﻨﯽداری ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ،اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽداری ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه
از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻮد را اﻓﺸﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
دوره ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وامدﻫﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ از اﺛﺮ
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
۱
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ و ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از
ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،آن ﮔﺮوه از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ،آن
ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ وام ﺧﻮد را
ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ.

۲۳۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮی
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی در ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه و
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺮخ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﺧﻨﺜﯽﻧﻤﻮدن اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺎل
وامدﻫﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ،از ﻋﺮﺿﻪ وام ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه
ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ،در دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺑﻮرس و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ
اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۳درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن و ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰درﺻﺪ ،اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﻌﻨﯽداری
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ( ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد

وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان

۲۳۱

 ۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ اﻧﺪک اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ در
ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ از  ۴ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
)ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده و اﻧﺪازه( ﺑﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص(
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ،اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﻣﻌﻨﯽدار
و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری و اﺛﺮ آن ﺑﺮ
ﻋﺮﺿﻪ وام اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺌﻮری ،ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﭙﺮده در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ وام آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وامدﻫﯽ در دوره رﮐﻮدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وامدﻫﯽ وﺟﻮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺘﺒﺎر و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮑﯽ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻨﯽداری ﺿﺮﯾﺐ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ(
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻮﺛﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-09-26

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﮔﺰارشدﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه آن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ازاﯾﻦرو ،ﻋﺪم اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﺨﺶ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﭘﺎﻧﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﭘﻮﯾﺎی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮای
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۶:۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲:۲ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺼﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ وام ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ در دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻣﻮﺛﻘﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ -درﻣﺠﻤﻮع در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ و در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺧﺎص از ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﯽداری
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و در ﮔﺮوه
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری -ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻏﯿﺮ
ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ -از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ درﻣﺠﻤﻮع در ﻓﻀﺎی ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ،
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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اﻫﻤﯿﺖ واﻓﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۸درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﺿﺮورت
ﺣﻔﻆ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻗﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ وامدﻫﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻘﺶ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ازاﯾﻦرو ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ
اﺛﺮات ﺿﻤﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻘﻮی ،م ،.و ﻟﻄﻔﯽ ،ع .ا .(۱۳۸۵) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر )ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  .(۱۳۸۲-۱۳۷۴ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی.۱۶۶-۱۳۱ ،
ﺷﺮﯾﻔﯽرﻧﺎﻧﯽ ،ح ،.ﻫﻨﺮور ،ن ،.داﺋﯽ ﮐﺮﯾﻢزاده ،س .و اﻣﺮاﻟﻬﯽ ﭘﻮرﺷﯿﺮازی ،ف .(۱۳۸۸) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل وامدﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی.۴۸-۲۷ ،۳ ،
ﻗﻠﯽﺑﮕﻮ ،م .ر .(۱۳۹۰) .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای آن در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.۹۴-۵۹ ،۱۹ ،
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