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 چکیده
ای از متغیرهای کالن و خرد )مبتنی بر کند، تحت تاثیر مجموعهدهی آنها ایفا میها که نقشی کلیدی در رفتار واممقدار سپر سرمایه بانک

ها، های مختلفی از بانک. آشنایی با چگونگی تاثیرپذیری سپر سرمایه از مجموعه متغیرهای فوق در گروهد مختلف ترازنامه بانک( استابعا

. از این رو با میزان اثربخشی سیاست های نظارتی بانک مرکزی را نیز به همراه دارد، بلکه انتقال پولینه تنها امکان تحلیل بهتر سازوکار 

 )مشتمل بر  های خصوصی و غیرخصوصیها در گروهبندی بانکبا طبقه کی ایران ارزیابی نشده،شبکه بانتوجه به آنکه این مساله تاکنون در 

دوره زمانی   با تمرکز بر اطالعات فصلی .می کنیمارزیابی  های تابلویی این مساله رادهدا با تکیه برو  (شده، دولتی و تخصصیخصوصی

در و عدم حساسیت به مدیریت ریسک اعتباری در تصمیم سپر سرمایه سپر سرمایه  چرخههمسوی نتایج بیانگر رفتار  ۱۳۸۶:۱ -۱۳۹۳:۴

 مورد بررسی بوده و سرعت تعدیل سپر سرمایه در هر دو گروه تقریباً مشابه است.  بانکی دو گروه

 

 نسبت کفایت سرمایه، سرعت تعدیل، ترازنامه بانک.های کلیدی: واژه

  JEL :E58, G21, G29 بندیطبقه
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 . مقدمه۱

شورهایی با نظام مالی بانک  ست     1محوردر ک سیا صی بر الزام تدوین  ستیابی به  ، همواره تاکید خا ها و راهکارهایی برای د

ها . البته به دلیل پیچیدگیشود میثبات در بخش بانکی برای جلوگیری از اثرات سرریز بحران بانکی به دیگر اجزای بازار مالی  

 مشتتتتمل بر این بازار های موجود در بازارهای مالی و ارتباط و وابستتتتگی بامی موجود بین اجزای مختل   و در هم تنیدگی 

ضرورت  و بیمه سرمایه  های پول،بازار سالمت بانک ،  ها و محدودکردن دامنه خطرپذیری آنها، به تدوین الزاماتی برای ارتقای 

 نیز دنبال شده است.   2های مالی بازارمحور، حتی در نظامی بازار پولهاخطرپذیری رل بهتر اثرات سرریزمنظور کنت

سیاستی انجام  نمونه بارز عنوان به   3نامه سرمایه بال یک تنظیم توافق توان بهالملل در این زمینه، میشده در عرصه بین  اقدام 

گیری  اشاره کرد. هر چند شکل 1۰5گروه در کشورهای  ٪۸ 4نسبت کفایت سرمایهتامین حداقل شدن آورو الزام 1۹۸۸در سال  

شتر در واکنش به بحران بدهی بین این توافق ستگی چندین بانک بزرگ،     ۷۰المللی اواخر دهه نامه بی شک سازی   پیادهالزام و ور

به دلیل درک بخش با این وجود  داشتتت  دنبالبه 1۰در کشتتورهای گروه  المللیبینای بزرگ فعال در عرصتتههدر بانک آن را

سالمت م  سرمایه، نه تنها دیگر بانک   حداقل بر شتمل بانکی از الزام برخورداری از حداقل الزامات  سبت کفایت  های فعال در ن

رد داخلی در نامه در سطح دیگر کشورها نیز به نرم و استاندانامه پرداختند  بلکه این توافقسازی این توافق این کشورها به پیاده 

با افزایش اطالعات مالی  البته  ای در حوزه پایش ستتتالمت بانکی پیدا کرد. ها تبدیل شتتتد و کاربرد گستتتترده نظارت بر بانک 

گذاری توسط عوامل اقتصادی  ها، کاربرد این متغیر از حوزه نظارت به حوزه سرمایهی فعالیت بانکبازیگران اقتصادی در ارزیاب

 یافت. نیز گسترش

ست که در ایران، با وجود بانک این  شبکه بانکی ب    ،محور بودن نظام مالیدر حالی ا سالمت  ساس حداقل   توجه به الزام  را

ستانداردهای بین  سال    المللی و پذیرفتها س    13۸2شده جهانی، با تاخیر زیاد و در  ها و ال بانکشکل گرفت. هر چند در این 

شابه بال یک   و در قالب الگویی م ٪۸نسبت کفایت سرمایه موزون به ریسک     موسسات مالی و اعتباری ملزم به برخورداری از  

رخورد با  بها به افشتتای موثر این نستتبت به عموم، و عدم وجود اقدامات انیتتباطی شتتفا  برای   شتتدند، اما عدم الزام بانک

سبت فوق را تامین نمی بانک شبکه بانک کنند، در نهایت اثرات خارجی مورد انتظار اعمال آن هایی که ن شور به را در  دنبال ی ک

 نداشت.

المللی برای برقراری ارتباط با نظام مالی  شتتدن ضتترورت پیروی از استتتانداردهای بین  های اخیر با پر رنگالبته در ستتال

ضرورت پیروی موثر بانک     بین سابرجام،  یای پ سبت فوق مورد توجه قرار گرفت. البته در این زمینه مقوله  المللی در ف ها از ن

ای ایران نیز های هستتتهالمللی ناشتتی از فعالیتهای بیناز تحریمهای پس در ستتالها افزایش شتتدید مطالبات ریرجاری بانک

                                                           
۱ - Bank-Based. 

2 - Market-Based. 

۳ - Basel I Capital Accord. 

۴ - Minimum Capital Adequacy Ratio. 

5 - Group 10. 
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کشور   ها برای پوشش ریسک اعتباری مطالبات ریرجاری ریالی و ارزی را در داخل   فیایی ناشی از عدم کفایت سرمایه بانک   

سازی  یک دهه تاخیر از پیادهبیش از ر حقیقت با ها افتاد. از این رو دها بر زبانوجود آورد و مقوله احتمال ورشکستگی بانکبه

 نامه و افشای آن مورد توجه قرار گرفت.در کشور، ضرورت الزام به این توافق نامه کفایت سرمایه بال یکتوافق

ستانداردهای  حداقل بر ناظر ضوابط »ای تحت عنوان این مقوله در نهایت منجر به تنظیم بخشنامه  شار  و شفافیت  ا  عمومی انت

ای  ها و موسسات اعتباری را ملزم به افشای دامنه گستردهتا تمامی بانک 6شد 13۹3در سال  « اعتباری مؤسسات   توسط  اطالعات

ضرورت الزام به  نی خاص نماید. این مقوله تا حدود بیشتریهای زمااز اطالعات مالی مشتمل بر نسبت کفایت سرمایه در بازه

بازار سرمایه  دلیل عدم حیور در بهکه  دنبال داشتبه های دولتیدر بانکبه صورت ضمنی نسبت فوق و افشای عمومی آن را 

 کنند.شده تبعیت نمیهای مالی حسابرسیاز استانداردهای افشا اطالعات صورت

های ریردولتی و مؤستتستتات اعتباری   برای بانک 2/5/13۹3بخشتتنامه فوق از  البته توجه به این نکته ضتتروری استتت که 

شد انکی مزمریرب ست امجرا  صورت  های دولتیدر ارتباط با بانک اما. ه ا شده خود را در  های مالی حسابرسی  که عموماً حتی 

  بندی اعالمی از سوی ، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان  دهندسایت در دسترس عموم قرار نمی  

شتتتورای پول و  توستتتط ۹/3/13۹6در بندی پیشتتتنهادی بانک مرکزی ه زماناستتتاس، برنام اینبانک مرکزی انجام پذیرد. بر 

صویب قرار  اعتبار ساس برنامه زمان  ۷گرفت مورد تأیید و ت سفند   13۹۷شده اعالمی، از فروردین  بندیو برا اجرا و  13۹۷تا ا

 های دولتی به طول خواهد انجامید.سازی کامل آن در بانکپیاده

سال  سرمایه       در کشور  هاهای اخیر توجه عوامل بازار به مقوله سالمت بانک از این رو در  سبت کفایت  ساس موقعیت ن برا

نامه کفایت ستترمایه، برای  های جدیدتر توافقه به الزام پیروی از نستتخهاستتت. در این راستتتا و با توجه وی آنها افزایش یافته 

بانک        فراهم نمودن  با  باط و همکاری موثر  بالقوه برقراری ارت بازار   امکان  ی در المللی، در گام دیگر بین مالی  های خارجی و 

سرمایه م      » 1۷/4/13۹6 سرمایه نظارتی و کفایت  سبه  ستورالعمل محا سات اعتباری   ود سط بانک  «س شد تو تا در  ۸مرکزی ابالغ 

   محاسبه نسبت کفایت سرمایه، گذری نسبی از بال یک به بال دو در شبکه بانکی کشور حاصل شود.

و همچنین گذر به   و الزام به افشای آن در شبکه بانکی،  شدن مقوله پیروی از نسبت کفایت سرمایه    در این راستا با پررنگ 

مرکزی شناخت دقیقی از  رویکردی جدیدتر و با توجه بیشتر به اثر ریسک اعتباری در محاسبه این متغیر، ضروری است بانک      

دهی آنها ر تصمیم وام ها دها داشته باشد. در حقیقت با موثرشدن قید سرمایه بانک    گذار بر تصمیم این متغیر در بانک عوامل اثر

مرکزی با تجهیزشدن به شناخت و آگاهی ، بانکاثربخشی سیاست پولیانتقال و در سازوکار   ۹بانک گیری کانال سرمایه و شکل 

                                                           
شماره     - ۶ شنامه  ستانداردهای  حداقل بر ناظر ضوابط  ابالغ»مبتنی بر  2/5/۹۳مورخ  ۱2۰2۹۳/۹۳به بخ شار  شفافیت  ا سط  طالعاتا عمومی و انت   تو

 رجوع شود. «اعتباری موسسات

شماره     - 7 شنامه  ضوابط »مبتنی بر  ۱۱/۴/۹۶مورخ  ۱۰57۴۹/۹۶به بخ ستانداردهای  حداقل بر ناظر ابالغ  شار  شفافیت  ا سط  اطالعات عمومی و انت  تو

 رجوع شود. «اعتباری دولتی موسسات

شماره     - ۸ شنامه  س          ابالغ »مبتنی بر  ۱7/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹7/۹۶به بخ س سرمایه مو سرمایه نظارتی و کفایت  سبه  ستورالعمل محا  «ات اعتبارید

 رجوع شود.

۹ - Bank Capital Channel. 

http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
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ست   فوق، بهتر می سیا ست پولی خود دنبال      تواند به  سیا شی  گذاری در بخش بانکی بپردازد و راهکارهای مزم را برای اثربخ

 کند.

ستای موج مطالعات از این رو  سی     به در این مقاله در را شورهای مختل  همزمان با گذر به بال دو در برر وجود آمده در ک

گیرد. از آنجا که این مساله تا کنون در  ها، این مقوله مورد بررسی قرار می بانک 1۰تر عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرمایه   دقیق

تواند شتتکا  موجود در این زمینه را برطر  نموده و میاین مطالعه استتت، شتتبکه بانکی کشتتور مورد بررستتی قرار نگرفته  

 ها و موسسات اعتباری نماید. گذاری پولی موثر و نظارت بهتر بر بانکمرکزی در سیاستموثری به بانککمک

شتمل بر نمونهدر این مطالعه بنابراین  صی،    بانک 2۰)بانک  32 ای م صو شده،      4های خ صی  صو ری بانک تجا 3 بانک خ

صی دولتی    5دولتی و  ص صلی مورد توجه قرار بر اطال با تکیه و 13۸6:1-13۹3:4در دوره زمانی  (بانک تخ ت. در گرف عات ف

ستا   شبکه بانکی       این را ضعیت  سی و سپس برر از منظر  با مرور ادبیات نظری و مطالعات تجربی در دو بخش بعدی مقاله، و 

ط فراهم شده  پایه متغیرهای ذی رب پر سرمایه در گروه های مختل  مورد بررسی و بر  کفایت سرمایه، امکان تحلیل تصمیم س   

ست به نحوی که   سه با دیگر مطالعات و مبتنی بر در بخش پایانی مقاله ا شرایط و وی گی های   به نتایج تقریباً متفاوتی در مقای

 دست می یابیم. کشور شبکه بانکی

 

 . ادبیات نظری۲

مالی ها را به مهمترین بحث در حوزه تامینکه ساختار سرمایه شرکت    1۹5۸در سال   11مدیلیانی و میلرپس از مقاله کلیدی 

یل کرد، دوره مقررات   بد هه   ت نده در د نک     ۷۰زدایی فزای با یت این متغیر در  بانکی افزود )ا     نیز بر اهم که  تیچی و ها و شتتتب

شتر در خصوص این متغی    2۰13 12گورسوی  سخه اولیه توافق (. البته بحث و بررسی بی نامه  ر و عوامل اثرگذار بر آن با معرفی ن

ها ملزم به نامه بانکتوسط کمیته بال منتشر شد. در حقیقت در این توافق    2۰۰4کفایت سرمایه بال دو شکل گرفت که در سال    

بیشتری برای تامین سرمایه    شدند که از این منظر هزینه  مقرراتی بیشتری در مقایسه با بال یک می  درنظر گرفتن مقدار سرمایه  

صاص بخش زیادتری از منابع  مورد نیاز و عدم سودمند وام  اخت از این رو با معرفی الگوی  شد.  بر آنها وارد میدهی به فعالیت 

جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه، نگهداری و تعیین نسبت کفایت سرمایه در حد نسبتًا کافی در صورت گذر به بال دو، به        

سخه جدید توافق    های بانکهمترین چالشیکی از م شدن ن شد که در آینده نزدیک و با نهایی  سرمایه،   هایی تبدیل  نامه کفایت 

 شدند. ملزم به تبعیت از آن می

کنند تا نه مرکزی را نگهداری میشده توسط بانک  ها مقداری فراتر از حداقل نسبت مقرراتی اعالم در حقیقت همواره بانک

سبه تنها از توانایی جذب زیان سب را در بخش       های آتی بالقوه محا سطح اطمینان به عملکرد منا شند، بلکه  شده برخوردار با ن

های  شتتده توستتط بانکمعرفی ٪۸ها فراتر از مقدار این مقدار اضتتافی ستترمایه که بانک در ادبیات عموماًبانکی افزایش دهند. 

                                                           
۱۰ - Buffer Capital. 

۱۱ - Modigliani & Miller. 

۱2 - Atici & Gursoy. 
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بحران عدم توانایی پرداخت دیون و ورشکستگی   در مقابل 13، تحت عنوان سپر سرمایه یا حاشیه امنیکنندنگهداری میمرکزی 

 شود.  نامیده می

کند که ( عنوان می1۹۹۹) 14عنوان مثال جکستتونکنند. بهان میها دمیل مختلفی را برای نگهداری این ستتپر عنوالبته بانک

ساس مدل      ساس رویکردی جامع برخی به دلیل محاسبه نسبت کفایت سرمایه برا تر و متفاوت نسبت به  های درونی خود و برا

سرمایه تحت توافق      سبت کفایت  سبه ن شتر این مدل     روش محا شتن به دقت بی سرمایه بال و اذعان دا ود را ملزم به خ ها،نامه 

سرما  شتر  یهنگهداری مقدار  سالمت مالی خود و اخذ رتبه اعتباری   می یبی کنند. در طر  مقابل نیز برخی برای انعکاس بهتر 

سات رتبه      س سط مو صر  ایجاد   (2۰۰1) 15البته مایلن و ولیدهند. این راهکار را مورد توجه قرار می اعتباری بندیبامتر تو

سرمایه مقرراتی تنظیم اطمینان داخلی در بان سط بانک   ک برای تامین  سرمایه در بانک   شده تو سپر  ها  مرکزی را علت نگهداری 

 اند.رو اشاره کردههای پیشدر فرصت سپر سرمایهامکان استفاده از به ( نیز 2۰۰۸) 16ژوکیپی و مایلنداند. می

را سپر سرمایه    زی اتخاذ شود  فایده -تحلیل هزینه  شود که تصمیم سپر سرمایه در بانک باید براساس     از این رو مشاهده می 

شتر،  سودمند وام    بی سعه فعالیت بانک را محدود کرده و منجر به کاهش فعالیت  شود و از این منظر در  دهی بانک میامکان تو

شود.    می زبعد کالن نی صادی منجر  شد اقت شواهد تجربی نیز با توجه به ا  با این وجود تواند به کاهش ر سبت   برخی  ثر مثبت ن

   (.2۰13ورسوی تیچی و گ)ا  کنندافزایش سود بانک در اثر این متغیر اشاره میتر ریسک، به کفایت سرمایه بر مدیریت مناسب

صم  سرمایه بانک تا حدود زیاد   به این ترتیب با توجه به مطالب فوق، ت سپر  صیت     یم  ی تحت تاثیر متغیرهای بیانگر خصو

شی از فعالیت وام   گیرد، بانک قرار می سک و بازده نا سی بانک به    متغیرهایی که عموماً مبتنی بر ری ستر دهی بوده و یا میزان د

سرمایه )متغیر           شامل بازده  شش قرار دهد. این متغیرها در حالت کلی  سرمایه مزم تحت پو سرمایه را برای تامین مقدار  بازار 

سبت مطالبات ریرجاری )متغیر   1۷ بیانگر بازدهی( سک( و ن ستند  1۸بیانگر ری از متغیرهایی   به ترتیب در برخی مطالعات نیز .ه

سُئِدارمونو  ( و 2۰۰۸) 1۹بوچینها – مانند بازده دارایی سِتیانتوکو و  سبت ذخایر مطالبات مشکوک   - (2۰1۰) 2۰پرا  -الوصول  و ن

سِتیانتوکو و سُئِدارمونو )  (، 2۰۰۸بوچینها ) ی بیانگر متغیرها به تصویر کشیدن بهتر  برای   -( 2۰14)21و اِلیسکوسکی   (2۰1۰پرا

سک و بازده  ست.       ری شده ا ستفاده  صورت ریر اا ستقیم مبین میزان باز ز جمله متغیرهایی که به  شی از فعالیت وام م دهی ده نا

                                                           
۱۳ - Cushion. 

۱۴ - Jackson. 

۱5 - Milne & Whalley. 

۱۶ - Jokipii & Milne. 

 توان به مطالعات زیر مراجعه نمود: در این خصوص می - ۱7
- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Prasetyantoko & Soedarmono 

(2010), Tabak, Noronha & Cajueiro (2011), Atici & Gursoy (2013), Eliskovski (2014). 

 توان به مطالعات زیر مراجعه نمود:در این خصوص می - ۱۸
- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Tabak, Noronha & Cajueiro 

(2011), Atici & Gursoy (2013), Eliskovski (2014). 
۱۹ - Boucinha. 

2۰ - Prasetyantoko & Soedarmono. 

2۱ - Eliskovski. 
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  ( و اِلیستکوستکی  2۰13(، ا تیچی و گورستوی ) 2۰۰4) 22ا یوزو، پِرِز و ستئئورینا  - میزان رشتد وام توان به نیز می هستتند بانک 

پراستتِتیانتوکو و ستتُئِدارمونو    ( و2۰۰۷)23دِآواک و لِوئژو(، 2۰۰4ا یوزو، پِرِز و ستتئئورینا ) - یا نستتبت وام به دارایی -( 2۰14)

 اشاره کرد.   - (2۰1۰)

ست            شده ا ستفاده  سرمایه نیز از اندازه بانک ا سی به بازار  ستر صوص میزان د ستدمل مورد توجه نیز مبتنی بر   24در خ و ا

های بزرگتر است و در برخی موارد نیز به این نکته اشاره شده است که در     امکان دسترسی بیشتر به بازار سرمایه توسط بانک      

وجود آمدن ریسک سیستمی، از    دلیل اندازه بزرگ خود و احتمال بهها، بهوجود آمدن مشکالتی برای این نوع بانک صورت به 

 اطمینان ضمنی تزریق منابع مالی مزم توسط دولت برای مدیریت بحرانی برخوردارند.

گیرند، متغیرهای کالن نیز  در کنار متغیرهای خصوصیتی فوق که عموماً در بررسی تصمیم سپر سرمایه مورد توجه قرار می      

شده    صی برخوردارند. در این زمینه در تمامی مطالعات انجام  شد تکیه       ،از اهمیت خا صادی با شرایط اقت بر متغیری که مبین 

شکا  تولید     عموماًشود و  می شد تولید ناخالص داخلی و یا  ستفاده قرار می نرخ ر سی    گیردمورد ا که در مطالعات مورد برر

. علت  شتتتکا  تولید را مورد توجه قرار دادند -( 2۰11) 25( و تاباک، نورونها و کجویِیرو2۰۰۸بوچینها ) -صتتترفاً دو مطالعه 

سرمایه بانک، بر  تمرکز بر این متغیر نیز نقش کلیدی آن سا در تعیین مقدار  ستگی   سا شتر واب سبه   بی های موزون به داراییمحا

ستتته با رویکرد  در مقای  26های درونی بندی رویکرد مبتنی بر رتبه  درنامه کفایت ستتترمایه بال دو         ریستتتک اعتباری در توافق 

 است.   2۷استاندارد

که در ارتباط   شتتوداستتتفاده می ییهاهای موزون به ریستتک اعتباری از وزنتر در بال دو در محاستتبه داراییبه بیان دقیق

وزن ال یک، . این در حالی استتت که در بشتتودتعیین می متقاضتتی اعتبارنزدیک با رتبه اعتباری و بنابراین ریستتک اعتباری 

سک اعتباری         صرفنظر از ری سهیالت و  ساس نوع ت سکی برا ضی اعتبار ری شار  شد.  می منظور متقا سخه اولیه  ناز این رو با انت

ای نسبت کفایت سرمایه    گیری رفتار چرخهای از مقامت مبتنی بر شکل نامه کفایت سرمایه بال دو، موج گسترده  مشورتی توافق 

نظیم تشده جهت خروج از رکود  های پولی انبساطی اعمال شدن سیاست   ی و امکان خنثیهای تجارو از این رو تشدید چرخه 

مرکز بر این تمحاسبه نسبت کفایت سرمایه، صر       شرایط اقتصادی بر ریسک اعتباری و   بنابراین با توجه به نقش کلیدی  شد. 

   کند.ها کفایت میمتغیر کالن در بررسی تصمیم سپر سرمایه بانک

ها برای دوره زمانی خاص و تکیه بر مدل ا نیز عموم مطالعات با استتتتفاده از اطالعات تعداد زیادی از بانکدر این راستتتت

شتاورهای تعمیم یافته برای داده  سترس به  گ سی پرداختند.  های مقطعی در د ساس دوره   برر در هر یک از این مطالعات نیز برا

                                                           
22 - Ayuso, Pèrez & Saurina. 

2۳ - D’Avack & Levasseur. 

 توان به مطالعات زیر مراجعه نمود: در این خصوص می - 2۴
- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Prasetyantoko & Soedarmono 

(2010), Tabak, Noronha & Cajueiro (2011), Atici & Gursoy (2013). 
25 - Tabak, Noronha & Cajueiro. 

2۶ - Internal Rating Based Approach. 

27 - Standardized Approach. 
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های متفاوت   کفایت ستتترمایه بال یک یا دو در آن کشتتتور بوده، و وی گی نامه زمانی مورد استتتتفاده که مبتنی بر اعمال توافق  

 های آن کشور، به نتایج متفاوتی دست یافته است.بانک

 

 مطالعات تجربی. ۳

شتر   شدن در این حوزه با  مطالعات تجربیبی سک           زمزمه پدیدار  شتر به ری سیت بی سا ضرورت ح های گذر به بال دو و 

سرم    سبه کفایت  سرمایه به چرخه         اعتباری در محا سبت کفایت  شتر ن ضمنی بی سیت  سا شکل   های تجاری ایه و از این رو ح

به  ،2۸نامه کفایت سرمایه بال دو توافق طرح ازابالغ اولین  بهدر واکنشی سریع   ( 42۰۰یوزو، پِرِز و سئئورینا ) ا گرفت. برای مثال 

پرداختند.  1۹۸6-2۰۰۰براساس اطالعات سامنه دوره زمانی    انداز اسپانیا تجاری و پسهای بررسی رفتار سپر سرمایه در بانک   

سهام   در این مدل اندازه بانک در ک صاحبان  سبت مطالبات ریرجاری در کنار دیگر متغیرهای کنترلی    نار نرخ بازده حقوق  و ن

ر  بیانگر رفتار مخال  چرخه سپ نامه سرمایه بال یک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج   ر سرمایه تحت توافق در بررسی رفتار سپ  

ر سرمایه را به  ای سپ کشورها با وجود رفتار چرخه  ر سرمایه در این تواند مدیریت مناسب سپ  که می ها بودسرمایه در این بانک 

شد. جدا کردن اثر اندازه بانک در قالب بانک            شده با شرایط رکودی حاصل  شد یا در اثر کاهش وام دهی در  شیده با صویر ک ت

 و کوچک نیز به نحو مناسبی در این مقاله اثر صرفه ناشی از مقیاس در کاهش سپر سرمایه را به تصویر کشیده است.بزرگ 

سبت   شرقی، دِآواک   در بانکبال یک سرمایه  کفایت با توجه به کاهش پایدار ن شورهای اروپای مرکزی و    و لِوئژو های ک

سپر سرمایه در دوره     کشور این منطقه بر مطالعه عوامل اثرگذار بر  11ل در های فعااستفاده از اطالعات سامنه بانک   ( با2۰۰۷)

شدند. آنها با تحلیل داده  2۰۰5-1۹۷۷ سرمایه در این م  متمرکز  سپر  نطقه در کنار رفتار  های مقطعی پویا به هزینه تعدیل بامی 

سرمایه دا    همسوی چرخه این متغیر دست یافتند. همچنین مطالبات ریرجاری اثر منفی معنادا   سپر  صمیم  شته و بیانگر   ری بر ت

سپ      پذیر این بانکسک رفتار ری شتر را با  سک بی ست که ری سرمایه کمتر تقبل کرده ها بوده ا ی اثر نرخ بازده  اند. عدم معنادارر 

دهی لی در شکل لی داخها به منابع مااز این رو تمرکز بیشتر این بانک  سهام نیز بیانگر محدود بودن دسترسی به بازار سرمایه و    

 سپرمایه بوده است.

سپر سرمایه در کشور پرتغال، بوچینها )    رار داده است   قرا مورد توجه  1۹۹4-2۰۰4( دوره 2۰۰۸در مطالعه عوامل موثر بر 

یتی  تری از متغیرهای خصوصبانک، دامنه گسترده 1۷ات سامنه که بال یک در این کشور اجرایی بوده است. وی براساس اطالع

شکا  تولید  را  ست. از آنجا   در مدل خود مبتنی بر دادهدر کنار  ستفاده قرار داده ا سرمایه به     های مقطعی پویا مورد ا سپر  که 

ت که گذر به  دهد، وی بر این عقیده اسگزین ریسک اعتباری واکنش نشان مینحو مثبتی نسبت به انواع مختل  معیارهای جای

دهد. همچنین سپر سرمایه    ها را در حد زیاد تحت تاثیر قرار نمیهای سرمایه بانک ت، نسب به ریسک  بال دو با حساسیت بیشتر   

صویر می رفتار مخال  چرخه سد نتیجه قبلی وی قابلیت اتکای زیادی شد که از این رو به نظر نمی کای را به ت شد.      ر شته با دا

است که این   سپر سرمایه نیز به تائید رسیده   در مدل وی نتایج ضعیفی در خصوص اثربخشی هد  کسب رتبه اعتباری بام بر     

 مقوله تا کنون به صورت عملی در مطالعات قبلی بررسی نشده بود.

                                                           
 منتشر شد.  2۰۰۱و در ژانویه نامه کفایت سرمایه بال دو به سرعت پس از انتشار اولین طرح از توافق 2۰۰2نسخه اولیه این مقاله در آوریل سال  - 2۸
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که شتاهد اصتالحات گستترده در خصتوص سترمایه        2۰۰4-2۰۰۷تمرکز بر دوره  ( با2۰1۰پراستِتیانتوکو و ستُئِدارمونو )  

ست و اطالعات ماهانه  بانک سرمایه این بانک     بانک تجاری و  ۹۹ها در اندونزی ا سپر  ستفاده از مدل اثر ثابت، رفتار  ها را با ا

ها براساس حیور یا عدم حیور در بازار سرمایه و اندازه، در     بندی بانکتحت بال یک بررسی نمودند. در این مطالعه با طبقه 

های  چرخه این متغیر در بانک کنار بررسی اثر متغیرهای خصوصیتی بر تصمیم سپر سرمایه، به نتایجی در تائید رفتار همسوی        

ستی آنها در آماده          سیا صیه  ست یافتند. از این رو تو صی تجاری د صو شبکه بانکی برای پیاده   بزرگ و خ سازی بال دو  سازی 

شویق بانک مبتنی بر ادرام بانک یور در          های کوچک و ت شی از ح یباط بازاری نا ست زیرا ان سرمایه ا یور در بازار  ها به ح

سرمایه   شای اطالعات خاص، کمک موثری در رفتار  بازار  سوی و الزام اف سرمایه بانک می   هم سپر  کند. همچنین نتایج  چرخه 

 ای در ارتقای سپر سرمایه بوده است.  تائید کننده نقش درآمد ریر بهره

سرمایه بانک   2۰11تاباک، نورونها و کجویِیرو ) سپر  بال یک و بال  که  2۰۰۰-2۰1۰های برزیل در دوره زمانی ( در مطالعه 

و تمرکز بر اثر شتکا  تولید در کنار دیگر متغیرهای خصتوصتیتی بانک و با استتفاده از روش      یی بوده دو در این کشتور اجرا 

FGLS در شتترایط  به نتایجی در تائید رفتار مخال  چرخه ستتپر ستترمایه در این کشتتور دستتت یافتند که  و اطالعات فصتتلی

و از این رو ضرورت اتخاذ رهنمودهای کمیته بال در بال سه  دهی همراه بوده استوام رکودی با افزایش سپر سرمایه و کاهش

زیرا صتتر  افزایش ستتالمت بانک بدون توجه به اثرات کالن آن در  شتتودتر رفتار این متغیر مشتتاهده میدر مدیریت مناستتب

، متغیرهای خصوصیتی در کنار نوع مالکیت در . در این مطالعهدنبال خواهد داشتدهی، مشکالتی را برای اقتصاد به تصمیم وام 

 خارجی اثر معناداری بر رفتار سپر سرمایه نداشته است. -خصوصی و داخلی –قالب دولتی

سوی ) ا  سرمایه بانک     2۰13تیچی و گور سپر  صمیم    2۰۰۹-1۹۸۸های ترکیه در دوره زمانی ( با بررسی عوامل اثرگذار بر ت

شور اجرایی   سعه   بندی بانکبوده و با طبقهکه بال یک در این ک ساس نوع در دو گروه تجاری و تو گذاری و سرمایه -ایها برا

ای سپر سرمایه بوده و   ای که رسیدند نقش نوع بانک در رفتار چرخه در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته به مهمترین نتیجه 

سرمایه       سپر  شور بیانگر رفتار مخال  چرخه  شواهد تجربی در این ک صرفنظر از بانک در بانک حتی  های تحت های تجاری )

دلیل اتکا به صرفه ناشی از مقیاس و امکان دسترسی     های بزرگ بهنظارت شدید شرکت بیمه سپرده( بوده است. همچنین بانک    

 اند.بهتر به بازار سرمایه، مقدار سپر سرمایه کمتری نگهداری نموده

های کشور مقدونیه با توجه   ها در پوشش ریسک اعسار بانک   ر سرمایه بانک ( نیز با تاکید بر نقش سپ 2۰14) اِلیسکوسکی  

شده در این  که بال یک در این کشور اجرایی بوده، برخال  بیشتر مطالعات انجام   2۰۰3-2۰13به اطالعات فصلی دوره زمانی  

. وی در مطالعه خود و در تصریح  های اقتصادی بر تصمیم سپر سرمایه دست یافت      زمینه، به نتایجی مبنی بر عدم تاثیر چرخه

سک اعتباری، وضعیت باز ارزی بانک    متغیرهای خصوصیتی بانک   ها را نیز ها، در کنار متغیرهای متعار  مبتنی بر وضعیت ری

   ها از ابعاد مختلمورد بررسی قرار داد و نتایج بیانگر تاثیرپذیری تصمیم سپر سرمایه بانک      وان متغیر بیانگر ریسک بازار عنبه

سک اعتباری و بازار  صله، بانک         بوده ری ساس نتایج حا سک اعتباری نیز برا صوص ری ست. در خ شور وقتی این  ا های این ک

سرمایه خ        سپر  سبت به افزایش  سک تحقق پیدا کرد ن سبت به افزایش   کنند و قبل از تحقق آود اقدام میری ن تمایل چندانی ن

 سپر سرمایه ندارند.  
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مختل  و عمدتاً با توجه به ضرورت گذر به بال دو، در فاصله زمانی دوره گذر، ضرورت انجام با وجودیکه در کشورهای 

ست اما در ایران تا کنون مطالعات         سرمایه و ابعاد مختل  آن مورد توجه قرار گرفته ا سپر  صمیم  سترده در زمینه ت مطالعات گ

مرکزی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه  یم بخشنامه جدید بانکاز تنظ بعداند و حتی زیادی این مقوله را مورد توجه قرار نداده

در حد مورد ، ضتترورت پرداختن به این مقوله 2۹تر به بال دوستتک و در قالبی تا حدودی نزدیکو با حستتاستتیت بیشتتتر به ری

های  ر گروهای سپر سرمایه را دبه صورت خاص رفتار چرخه( 13۹5احساس نشده است. صرفاً خوشنود و اسفندیاری )    انتظار

های خصوصی به رفتاری همسوی چرخه  بانک اند که برایبررسی قرار دادهانکی ایران مورد های فعال در شبکه بمختل  بانک

چرخه دست یافتند. رفتار سپر سرمایه در در این     مخال شده به رفتاری  های تجاری، تخصصی و خصوصی     و در گروه بانک

 مخال  چرخه گزارش شده است. مطالعه و برای کل شبکه بانکی نیز 

ظر از اثر دیگر  با این وجود به دلیل آنکه در مطالعه فوق صتترفاً ارتباط بین دو متغیر ستتپر ستترمایه و چرخه تجاری، صتترفن

سی قرار گرفته بود، بنابرا      صیتی بانک مورد برر صو ست همانند رویکر عمومی   متغیرهای خ ضروری ا ستفاده در  ین  تر مورد ا

ه چرخه تجاری بصرفاً   ،که عموماً -ها در کنار متغیرهای کالن سپر سرمایه بانک   کشورها، در بررسی تصمیم    بسیاری دیگر از 

کنند  ایفا میآن  صمیم سرمایه قانونی  اثر دیگر متغیرهای کلیدی موجود در ترازنامه بانک که نقشی کلیدی در ت  -شود بسنده می 

 اتی موجود در اینن است تا شکا  مطالع  در نظر گرفتن رویکرد فوق سعی بر آ  نیز ارزیابی شوند. از این رو در این مطالعه با 

 ود.به تصویر کشیده ش گیری در مورد آنو نحوه تصمیم تر از رفتار این متغیرزمینه برطر  شود و تصویری واقعی

 

 وضعیت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه. ۴

«  عتباریا مؤسسات   توسط  اطالعات عمومی انتشار  و شفافیت  استانداردهای  حداقل بر ناظر ضوابط » با توجه به آنکه بخشنامه 

 امجرا شتتدزمهای ریردولتی و مؤستتستتات اعتباری ریربانکی مبرای بانک 2/5/13۹3ها ابالغ و از به بانک 24/4/13۹3که در 

شبکه بانکی و بازیگران فعال در بازار مالی      می شتر  سیت بی سا س    تواند نقش کلیدی در ح سبت کفایت  ها  رمایه بانکبه مقدار ن

صمیم در خصوص این متغیر را در سطوح بامی مدیر           سبت به چگونگی ت سیت ن شد و از این رو حسا شته با ها به کیتی باندا

توان به ارزیابی ضمنی میزان  بنابراین با بررسی گزارش نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال جاری می      دنبال داشته باشد   

 . (1)جدول  ربخشی این بخشنامه دست یافتاث

 ۱۳۹۷وضعیت گزارش نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی در سال  – ۱جدول 

 تعداد نوع بانک
 اعالم نسبت کفایت سرمایه

 درصد تعداد

 %۰ ۰ 3 تجاری دولتی

 %۰ ۰ 5 تخصصی دولتی

                                                           
شماره    - 2۹ شنامه  س       ابالغ »مبتنی بر  ۱7/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹7/۹۶به بخ سرمایه مو سرمایه نظارتی و کفایت  سبه  ستورالعمل محا  «یسات اعتبار د

 رجوع شود.
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 ٪1۰۰ 4 4 شدهخصوصی

 ٪5۷.۸۹ 11 1۹ خصوصی

 ٪4۸.3۹ 15 31 کل

 .یا در سایت کدال هاماخذ: اطالعات مندرج در سایت بانک

 

ها و یا سایت کدال هنگام نگارش مقاله که براساس اطالعات مندرج در سایت بانک 1مندرج در جدول  رقامدر خصوص ا

اطالعات مرکزی رویکرد متفاوتی را برای افشتتا بانک توجه به این نکته ضتتروری استتت کهاستتتخراج شتتده،  13۹۷در خرداد 

عنوان زمان را به 13۹۷پایان سال ، ۹/3/13۹6 منتشره در در بخشنامه ونظر گرفته  های دولتی درموضوع بخشنامه فوق در بانک

های  اجزای آن در بانک و ناظر بر ابالغ نستتبت کفایت ستترمایه  این بند ( از این بخشتتنامه در نظر گرفته که15-1اجرای بند )

ست   سایت    بنابراین عدم دولتی ا شای این متغیر در  صی دولتی   های های بانکاف ص دور از انتظار  در زمان حال تجاری و تخ

سیاری از این بانک   ست. همچنین ب سرمایه خود از طریق منابع دولتی بر پایه  نی شده در   منابعها به دنبال افزایش  در نظر گرفته 

هستند و از این رو این فاصله زمانی، برای کمک  می الجمهوری اسدی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله ششم توسعه اقتصا   برنامه 

 .3۰ها به واسطه منابع فوق منظور شده استبه افشای وضعیت بهتر در برخی از این بانک

ها با پیروی از  شود و تمامی این بانک مشاهده می  1در جدول شده وضعیت به نسبت بهتری    های خصوصی  در بانکالبته 

شنامه   ستانداردهای  حداقل بر اظرن ضوابط »بخ شار  و شفافیت  ا سط  اطالعات عمومی انت سات   تو س   2/5/13۹3که از « اعتباری مؤ

مناستتبی   یتعهای خصتتوصتتی وضتتاند. با این وجود در بانکامجرا شتتده، به افشتتای این متغیر پرداختهها مزمبرای این بانک

اند و یا اطالعات مالی مربوط  ها به افشای این متغیر در سایت خود نپرداخته شود و برخال  انتظار، همه این بانک مشاهده نمی 

 اند. افشا نکرده های جدید را به دمیل مختل  هنوز در سایت خود و یا در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهاداربه سال

بانکی   شتود که در مجموع در شترایط فعلی، ستطح مورد انتظار تمکین به بخشتنامه فوق در شتبکه     ه میاز این رو مشتاهد 

شای این متغیر در بانک       شده و حتی با موکول کردن اف صل ن شور حا سال جاری، کم توجهی  ک های  انکبهای دولتی به پایان 

 در کل شبکه بانکی کشور شده است.( ٪4۸.3۹خصوصی به پیروی از آن منجر به سطح پایین اعالم این نسبت )

تری از علت عدم گزارش آن و عدم تمکین تصویر دقیق تواند ها میمقدار نسبت کفایت سرمایه این بانک  البته دسترسی به   

شنامه ذی  سبت فوق برای به بخ ست،   تمامی بانک ربط را در اختیار قرار دهد. از آنجا که ن سترس نی سبه  ها در د  و تخمین محا

عنوان راهکار جایگزین  به ،پایگاه اطالعات محرمانه فصلی  در های در دسترس های نمونه و براساس داده این نسبت برای بانک 

شتمل بر داده   . وجه قرار گرفتمورد ت ساس اطالعات این پایگاه م سرمایه       و  13۹3:4-13۸6:2های برا سبت کفایت  سبه ن محا

                                                           
و رفاه اجتماعی؛ و در بند   ، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار  پنجساله ششم   برنامه قانون  ۱۹در ماده  - ۳۰

نون برنامه پنجساله   ست. قا این قانون، افزایش سرمایه بانک کشاورزی از طریق فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده ا     ۳۳)ج( ماده 

 دهد. را تحت پوشش قرار می ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶ششم دوره زمانی 
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 ٪۸های برخوردار از نسبت کفایت کمتر و بیشتر از   ها به بانکبندی بانکو طبقه 31مرکزیربط بانکنامه ذیبراساس سه بخش  

 کنیم.دست پیدا می 2جدول به اطالعات مندرج در 

 

 بررسی رفتار نسبت سرمایه قانونی در شبکه بانکی – ۲جدول 
 درصد()                                                                                                                                                  

 نسبت مقدار

  سرمایه

 متوسط ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹0 ۱۳8۹ ۱۳88 ۱۳8۷ ۱۳86

 33٫۹۸ 55٫۸۸ 34٫۳۸ 35٫۴۸ 25 33٫۳۳ 35 25 2۷٫۸۷ %8کمتر از 

 66٫۰۲ 44٫۱۲ 65٫۶۳ 64٫52 ۷5 66٫۶۷ 65 ۷5 ۷2٫۲۲ %8بیشتر از 

  34 32 31 2۸ 24 2۰ 2۰ 1۸ تعداد بانک

 ماخذ )محاسبات محقق(

 

شبکه بانکی و ماندگاری بل     اعداد مندرج در جدول فوق به خوبی اثر تحریم سالمت  صادی اخیر را بر  ندمدت این  های اقت

  کشد.ها به تصویر میشاخص نسبت کفایت سرمایه بانک در ربطدلیل اثر تجمعی ذیهای اخیر بهدر سالاثر و شدت یافتن آن 

ها با کاهش تعداد بانکتخمینی اما روند کاهشی در نسبت کفایت سرمایه     ،ر داردهر چند تایید این مطلب نیاز به بررسی بیشت  

ر کشیده شده   خوبی به تصوی به ٪۸سرمایه کمتر از   های با نسبت ایش تعداد بانکو افز ٪۸سرمایه بیش از  نسبت  های با بانک

انجامیده  فوق های موجود در دو گروهانکد ببه برابری تعداحتی های اخیر رود این روند در ستتالاستتت. از این رو انتظار می

 باشد.  

ن توستتط  با وجود الزام گزارش آ (1ها )جدول از این رو عدم گزارش نستتبت کفایت ستترمایه در تعداد بستتیاری از بانک 

ستانداردهای  حداقل بر ناظر ضوابط »مرکزی و ذیل بانک شار  و شفافیت  ا تواند می« اعتباری مؤسسات   توسط  اطالعات عمومی انت

ها با تاکید  افزایش حساسیت عموم به وضعیت سالمت بانک     ها در کنار ناشی از کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه در بانک     

 د.ها به مرحله ورشکستگی باشها و عدم اطمینان عمومی به عدم ورود برخی بانکبندی بانکمرکزی برای رتبهبانک

سیا      ساسیت    بیانگر عدم حهای خصوصی نه تنها   خصوص بانک ها و بهری از بانکبنابراین عدم انتشار این نسبت توسط ب

سبت به این متغیر     شبکه بانکی به این متغیر نبوده، بلکه می  شبکه بانکی و عموم را ن سیت  صویر بکشد.   به تواند افزایش حسا ت

شنامه بانک  صت زمانی و برنامه زمانی مرحله حتی بخ شا نکشده به با بندیمرکزی در اعطای فر ی عمومی  های دولتی برای اف

 ربط نیز تاییدکننده این ادعا است.اطالعات ذی

                                                           
صوص   - ۳۱ سرمایه پایه بانک آیین»در این خ سات اعتباری   نامه مربوط به  س سرمایه بانک آیین»، «ها و مو نامه کفایت  آیین» ، و«های دولتینامه کفایت 

 اند.مورد استفاده قرار گرفته «های غیردولتیسرمایه بانک
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  33در محاسبه نسبت کفایت سرمایه    32مرکزیبخشنامه جدید بانک موارد فوق در کنار توجه به شود که  مشاهده می بنابراین 

ها را ملزم به محاسبه نسبت کفایت سرمایه خود در    و بانک 35به شبکه بانکی ابالغ شده   5/2/13۹۷که در  34نسخه نهایی آن  و

در دیگر کشورها    حاصله روندی همانند روند  گیریل جاری براساس این رویکرد نموده، به صورت ضمنی منجر به شکل     سا 

سرمایه        از این رو در گذر از بال یک به بال دو و  صمیم  شتر به عوامل اثرگذار بر ت ست شده  ضرورت توجه بی لبته نمونه ا .ا

مبتنی بر استتتانداردهای  ۹53۷های اصتتالحی آن در ستتال  و نمونه ۹436مرکزی در ستتال صتتورت مالی ابالری توستتط بانک 

، بر های اعتباری، بازار و عملیاتینقدینگی در کنار ریستتک ریستتکنستتبی بر بال دو و توجه به گزارشتتگری مالی و با تمرکز 

   شبکه بانکی افزوده است.ضرورت توجه بیشتر به مقوله فوق در 

گذاران،   تر شتتتدن ستتتپردهمرکزی و حستتتاسوجود آمده در رویکرد نظارتی بانک    بنابراین با توجه به تمامی تغییرات به      

انک و هلدینگ  بو  ها به مقوله نسبت کفایت سرمایه  های با درآمد ثابت وابسته به بانک گذاران در صندوق سهامداران و سرمایه  

ه تصتتویر نوعی رویکرد حفاظتی بانک در مقابل عدم توانایی پرداخت دیون را بمیم ستتپر ستترمایه که به ، بررستتی تصتت بانکی

های مختلفی گروه از این رو در ادامه با تمرکز بر کشد از اهمیت بامیی در شرایط فعلی شبکه بانکی کشور برخوردار است.    می

 پردازیم.ور میها به بررسی این مساله در شبکه بانکی کشاز انواع بانک

 

 تحلیل تصمیم سپر سرمایه در شبکه بانکی ایران. ۵

سرمایه    سبت کفایت  سیاری از بانک در این مقاله با توجه به آنکه ن سترسی به      ها در دسترس نیست و   ب حتی در صورت د

از حداقل نستتبت  ها به برخورداری دوره کوتاه مدت الزام بانکشتتده ستتامنه، های مالی حستتابرستتیاین اطالعات در صتتورت

در اختیار قرار  های مالی ستتامنه در قالب صتتورتای از اطالعات را دامنه گستتترده تا کنون( 13۸3)از ستتال  کفایت ستترمایه

                                                           
لمللی از جمله اسناد منتشره   اگیری از آخرین استانداردهای بین سعی بر آن بوده که با بهره  محاسبه نسبت کفایت سرمایه،    در دستورالعمل جدید  - ۳2

قتضائات فعلی  ابه شرایط و  توجهبا و (Islamic Financial Services Board) در این زمینه توسط کمیته بـال و هیـأت خدمات مالی اسالمی  

المللـی   نداردهای بـین نظام بـانکی کشـور، چـارچوب مقـررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنـگ بـا اسـتا       

شـــــد  ست     نامهبا توجه به آنکه آیین .با سرمایه مبتنی بر بال یک بودند، در د سبه کفایت  ی گذر به بال دو و ورالعمل جدید، تا حدودهای قبلی محا

 حسایت بیشتر به ریسک اعتباری هر خطرپذیری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.

شماره    - ۳۳ شنامه  س       ابالغ »مبتنی بر  ۱7/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹7/۹۶به بخ سرمایه مو سرمایه نظارتی و کفایت  سبه  ستورالعمل محا  «سات اعتباری د

 رجوع شود.

 شنامه پرداخت.سازی این دستورالعمل مواجه شد، شورای پول و اعتبار به بازنگری در این بخبا ابهاماتی که شبکه بانکی در پیاده - ۳۴

رمایه موسسات سمحاسبه سرمایه نظارتی و کفایت دستورالعمل  ابالغ اصالحیه»مبتنی بر 5/2/۱۳۹7مورخ  ۳۱۴۳۴/۹7به بخشنامه شماره  - ۳5

 رجوع شود. «عتباریا

شماره     - ۳۶ شنامه  صورت   »مبتنی بر  25/۱۱/۱۳۹۴مورخ  ۳۴۳72۳/۹۴به بخ سخه نهایی  سات اعت   های مالی نمونه بانکابالغ ن س رجوع   «باریها و مو

 شود.

شماره    - ۳7 شنامه  صورت  »مبتنی بر  2۶/۱2/۱۳۹5مورخ  ۴2۰۴۱۸/۹5به بخ صالح  سات اعت  ها و های مالی نمونه بانکابالغ آخرین ا س رجوع   «باریمو

 شود.
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صورت فصلی تخمین زده شود تا حجم نمونه افزایش یابد و امکان  مونه بههای نضروری است این نسبت برای بانک، دهدنمی

  یم سپر سرمایه در اختیار قرار گیرد.بررسی ابعاد بیشتری از تصم

سی فراهم     ستر ستا با توجه به د صلی شده به پ در این را ستفاده از بخشنامه   ایگاه اطالعات ف سبت کفایت    و ا سبه ن های محا

شبکه بانکی    سرمایه برای    ، امکان تخمین 3۸سرمایه مبتنی بر بال یک در  سبت کفایت  شده     بانکن صلی فراهم  صورت ف ها به 

اختال  بین نسبت کفایت سرمایه تخمین زده شده فصلی  ،1نیز بر اساس رابطه  (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡)در محاسبه سپر سرمایه حال  است.

مرکزی و های بانککه براستتاس بخشتتنامه مورد توجه قرار می گیرد الزامی و حداقل مقدار کفایت ستترمایه (𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡)ها بانک

 در نظر گرفته شده است.   ٪۸ن آستانه معادل المللی در بال یک، ایهمگام با رویکرد بین

(۱                                              ) 𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 = 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 − ۸٪ 
𝑖 = ۱، ۲، … ،n                             𝑡 = ۱۳۸۶: ۱ − ۱۳۹۳: ۴ 

n   براساس پایگاه   خواهد بودمتفاوت  ، تعدا بانک هاهای مورد بررسی گروه از بانکهر نیز بیانگر تعداد بانک است که در .

نستتبت  امکان تخمیناز این رو محدود شتتده استتت و  13۸6:1-13۹3:4داده در دستتترس نیز دامنه اطالعات در دستتترس به 

نمونه با  البته توجه به این نکته ضروری است که تطابق دامنه زمانی   برای چند سال اخیر فراهم نیست.    کفایت سرمایه بانک ها 

شور  های تجاریزمانی چرخه هایهرود ست که ( 13۹3در مطالعه عینیان و برکچیان ) ک سی  دامنه بیانگر آن ا   ،نمونه مورد برر

 . 3۹دوجود نخواهد آملی در مطالعه بهگیرد و از این منظر اخالرا در بر می کامل بیشتر از یک چرخه تجاری

  در کنار متغیر مبتنی بر چرخه تجاری    ،مطالعات قبلی   همگام با  در مطالعه عوامل اثرگذار بر تصتتتمیم ستتتپر ستتترمایه نیز        

(𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡) خواهد گرفت تا قرار ای از متغیرهای خصوصیتی بانک نیز مورد توجه   ، مجموعه4۰ترین متغیر کالنعنوان کلیدیبه

 ود.بررسی نش  با صر  تمرکز بر چرخه تجاری  (، رفتار چرخه ای سپر سرمایه   13۹5برخال  رویکرد خوشنود و اسفندیاری )  

ستا در کنار توجه به   و با تمرکز بر متغیرهای کلیدی مورد توجه آنها که مبتنی   (2۰۰4سئئورینا ) یوزو، پِرِز و ا  رویکرددر این را

سهام    صاحبان  سبت مطالبات ریرجاری  (𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡) 41بر نرخ بازده حقوق  ست  )(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 43و اندازه بانک )(𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 42ن از  ،ا

 شود. اند نیز استفاده میکه در مطالعات مختل  مورد توجه قرار گرفته برخی متغیرهای دیگر

سی در این مقاله به آنها         در این مطالعه به بیان دقیق تر  صیتی فوق که در اکثر مطالعات مورد برر صو سه متغیر خ در کنار 

ست     شده ا شاره  سبت وام به کل دارایی  44ا شد وام  )(𝐿𝑂𝐴𝑁𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡، دو متغیر ن صریح مدل   )(𝐷𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡و نرخ ر نیز در ت

                                                           
صوص   - ۳۸ سرمایه پایه بانک آیین»در این خ سات اعتباری   نامه مربوط به  س سرمایه بانک آیین»، «ها و مو نامه کفایت  آیین» ، و«های دولتینامه کفایت 

 اند.مورد استفاده قرار گرفته «های غیردولتیسرمایه بانک

 اند.نیز به ضرورت پوشش یک چرخه کامل تجاری در نمونه مورد بررسی اشاره کرده( 2۰۰۴)اَیوزو، پِرِز و سَئورینا  - ۳۹

رد اســتفاده قرار داده اند،  ( شــکات تولید را در مدل خود مو2۰۱۱( و تاباک، نورونها و کجویِیرو )2۰۰۸در ارتباط با متغیر چرخه تجاری، بوچینها ) - ۴۰

س  ست، در این مطا     اما با توجه به آنکه در دیگر مطالعات مورد برر شده ا ستفاده  شد تولید حقیقی ا شد تولید   ی در این مقاله از نرخ ر لعه نیز از نرخ ر

 برای به تصویر کشیدن چرخه تجاری استفاده شده است. ۹۰حقیقی به قیمت ثابت سال 

 بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. - ۴۱

 نسبت مطالبات غیرجاری از تقسیم مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی به دست می آید.  - ۴2

 در محاسبه اندازه بانک، بر لگاریتم طبیعی اندازه دارایی بانک تمرکز شده است. - ۴۳

 .ابهی را استفاده نکرده اندهمگی متغیر مشالبته در خصوص متغیر اندازه بانک، رویکردهای مختلفی در برخی از مطالعات دنبال شده و الزاماً  - 44
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در مدل دیگر متغیرها این دو متغیر را در کنار نیز ( 2۰13) 45ا تیچی و گورسوی ( و2۰۰4ا یوزو، پِرِز و سئئورینا ) لحاظ شده اند.

  است  2تصمیم سپر سرمایه بانک ها به صورت رابطه     از این رو تصریح کلی مدل در بررسی   خود مورد استفاده قرار داده اند.  

تابع  ،به این نحو که تصمیم سپر سرمایه در هر دوره    ؛فاده می شود تدر تصمیم سپر سرمایه بانک ها اس     46ل جزئیو مدل تعدی

مقدار این متغیر در دوره قبل بوده و مجموعه ای از متغیرهای خصتتوصتتیتی بانک و چرخه تجاری استتت. در حقیقت به دلیل 

سرمایه، الگوی تعدیل جزئی در  سرمایه      هزینه مبادمتی افزایش  سپر  صمیم  شود.   ت   بیانگر δدر این رابطه بانک ها دنبال می 

ɳ  جزء ثابت،
𝑖

شاهده  ست  ای مبین وی گی های خاص هر بانک متغیر ریرقابل م  휀𝑖𝑡، و باقی می ماند که در طول زمان ثابت ا

 نیز شوک های تصادفی را دربردارد.

𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡−1 +  𝛽1𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝐴𝑁𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛿 +  ɳ
𝑖

+  휀𝑖𝑡  

 

 

(۲)                                                                        

𝑖 = ۱، ۲، … ،n                             𝑡 = ۱۳۸۶: ۱ − ۱۳۹۳: ۴ 

ستیم تا بُ این رو در این مقااز  سرمایه را از       له به دنبال آن ه سپر  صمیم  سک مورد توجه در ت شی از   عد ری حالت بالفعل )نا

سک   سک اعتباری تحقق یافته( به ری سک اعتباری تحقق نیافته       مطالبات ریرجاری و ری سهیالت اعطایی و ری شی از ت بالقوه )نا

شی از انتظارات           سرمایه را که می تواند نا سپر  سترش دهیم و جزئی پنهان از هزینه تعدیل  سبت وام به دارایی( گ در قالب ن

و براستتاس آن به بررستتی بپردازیم. در حقیقت این مدل همگام با رویکرد    د کردهضتتای وام باشتتد را در مدل وار بانک از تقا

سئئورینا )  سرمایه         (2۰13( و ا تیچی و گورسوی ) 2۰۰4ا یوزو، پِرِز و  سپر  صمیم  می تواند ابعاد گسترده تری از ریسک را در ت

    . 4۷شبکه بانکی ایران به تصویر بکشد

                                                           
 ( هستند. 2۰۰۴)اَیوزو، پِرِز و سَئورینا در این مطالعه بیشتر متغیرها مشابه مدل  - ۴5

نا  برای درک چگونگی رســیدن به رویکرد مدل تعدیل جزئی در انتخاب مقدار بهینه ســپر ســرمایه بانک می توان به مطالعه اَیوزو، پِرِز و ســَئوری    - ۴۶

  ( رجوع کرد. آنها با تصریح فرآیند حداقل سازی هزینه نگهداری سرمایه توسط بانک با اذعان به هزینه سود سرمایه      2۰۱۴( یا اِلیسکوسکی )  2۰۰۴)

سرمایه در بازار، به رابطه بهینه ای            سک اعتباری و هزینه مبادله ای تامین  ستگی به دلیل ری شک سک ور شدن بانک با ری   از گذاران، هزینه مواجه 

)هزینه تعدیل سرمایه    t-1 (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡−1)به مقدار آن در زمان  t (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡) مقدار سپر سرمایه دست می یابند که در آن مقدار سپر سرمایه در زمان     

ست. از این            سته ا سرمایه گذاران واب سود مورد انتظار  رو در ناشی از هزینه مبادالتی(، مقدار ریسک و خطرپذیری ناشی ار ریسک اعتباری و هزینه 

ی تصریح کننده هزینه سود مورد    ، عموماً متغیرها t   (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡)تصریح و بومی سازی مدل تعدیل جزئی فوق، عالوه بر مقدار سپر سرمایه در زمان     

صاحبان سهام(، مقدار سرمایه مورد انتظار برای پوشش ریسک اعتباری وام ها )نسبت مطالبات غیرجاری( و یا          ازده حقوقانتظار سرمایه گذاران )ب 

قرار می گیرند. حتی متغیرهایی که   مورد توجه ،متغیرهایی که می توانند در مجموع بر هر دو متغیر ریســک و بازده اثرگذار باشــند )چرخه تجاری(

سرمایه اثرگذارند )مانند اندازه بانک( نیز در این فرآیند           سرمایه و کاهش هزینه مبادله ای تامین منابع از بازار  سی به  ستر سهولت د مورد توجه  بر 

 قرار می گیرند.

ی بیشــتر در مدل  همخطی در مدل شــود، از وارد کردن متغیرها از آنجا که وارد کردن متغیرهای بیشــتر خصــوصــیتی ترازنامه می تواند منجر به - 47

 اجتناب شده است.
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نه را با توجه به بازه زمانی در دستتتترس به دو گروه بانک های خصتتتوصتتتی و  در این راستتتتا بانک های موجود در نمو

ریرخصوصی )مشتمل بر بانک های دولتی تجاری و تخصصی در کنار بانک های تخصصی شده( تقسیم می کنیم. در حقیقت           

دادن آنها در گروه بانک  تمامی بانک های خصوصی شده از ابتدای سال نمونه در این گروه قرار نگرفته بودند و از این رو قرار

صرفاً بر آن گروه       . بنابراین4۸نتایج این گروه از بانک ها را تورش دار می کرد ،های خصوصی   در گروه بانک های خصوصی 

و  دارنددر گروه بانک خصوصی قرار  ،از بانک های خصوصی متمرکز می شویم که در تمامی فصول دوره زمانی مورد بررسی

نیز به دلیل مقدار بامی نستتبت کفایت ستترمایه در ستتال های اولیه تاستتیس و  رو بانک های خصتتوصتتی تازه تاستتیس از این

. از این رو کل تعداد بانک های خصتتوصتتی شتتده استتتدر بانک های نمونه منظور ن ،جلوگیری از انحرا  و تورش در نتایج

شد  12 روه ریرخصوصی به تعداد  بانک و کل تعداد بانک های موجود در گ 2۰موجود در نمونه به  و انتظار می  بانک محدود 

رود مجموعه بانک های موجود در گروه ریرخصوصی، به صورت رالب رفتار بانک های دولتی را در تصمیم سپر سرمایه به        

 تصویر بکشند.

اثر متغیر نرخ رشتتد  ابتدا مدل را بدون لحاظ ،در هر یک از دو گروه بانک های مورد بررستتی و 2تخمین رابطه حال برای 

سک و بازده در کنار یک بعد از هزینه مبادمتی       صریح کننده ری صرفاً بر اجزای ت وام برازش می کنیم. در حقیقت در گام اول 

سرمایه   سط روش         تامین وجه از بازار  شویم. با تخمین مدل تو سرمایه( متمرکز می  شی از مقیاس در تامین  صرفه نا )اندازه و 

 1و در قالب ستتتون مربوط به مدل  3به نتایج مندرج در جدول  4۹باندیافته و استتتفاده از روش آرمنو و  مگشتتتاورهای تعمی

ست پیدا می کنیم.  سارگان      بر ای د شود که آماره آزمون  شاهده می  ساس م سی معنادار   5۰ن ا برای هر دو گروه بانک مورد برر

  است.

ل از  صتتترفنظر از نوع متفاوت بانک های موجود در هر دو گروه و برخال  نتایج حاصتتت         ،با این وجود در هر دو مدل  

نیستند. عدم  سهام و نسبت مطالبات ریرجاری از ضرایب معنی داری برخوردار  حقوق صاحبان  متغیرهای بازده مطالعات قبلی، 

یر می کشد که بانکی کشور را به تصومعنی داری نسبت مطالبات ریرجاری تا حدود زیادی عدم مدیریت ریسک بالفعل در شب

 تی مطالبات ریرجاری و ریسک اعتباری تحقق یافته، اثری بر تصمیم سپر سرمایه بانک ایفا نمی کند.حکه 

اصل  سهام در گروه بانک های ریرخصوصی، نتیجه ای خال  انتظار ح  حقوق صاحبان  در خصوص عدم معنی داری بازده 

شته با          سرمایه دا سپر  صمیم  ست. در حقیقت به دلیلی ماهیت این بانک ها، این متغیر نباید اثری بر ت شده ا شد، اما بی معنی  ن

 بودن آن در گروه بانک های خصوصی تا حدودی دور از انتظار است.

اندازه در گروه بانک های ریرخصتتوصتتی و عدم اثربخشتتی اندازه بر قدرت بانک در تامین   همچنین بی معنی بودن متغیر 

سرمایه      سپر  ست  ،سرمایه از بازار و اثر نهایی آن بر متغیر  صرفنظر از اندازه،      دور از انتظار نی سرمایه آنها  زیرا عموماً مقدار 

ا این وجود در گروه بانک های خصوصی شده این متغیر    تغییر می کند. بو در قالب برنامه های توسعه  براساس تصمیم دولت   

به این ترتیب با افزایش اندازه معنی دار بوده و مطابق با انتظار و مشتتابه مطالعات قبلی، عالمتی منفی را به تصتتویر می کشتتد. 

                                                           
سال   - ۴۸ صی           ۱۳۹۱به عنوان مثال بانک رفاه کارگران در  صو سال عملکرد آن در قالب بانک های خ صرت دو  شد و  صی  صو ر به انحرات  منج ، قطعاًخ

  د.ونتایج این گروه از بانک ها می ش

49  - Arellano & Bond. 
50 - Sargan Test. 
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سپر         سرمایه از بازار، مقدار  شتر بانک در تامین  شی از مقیاس و در نهایت توانایی بی صرفه نا سرمایه بانک کاهش پیدا  بانک و 

در خصوص بانک های بزرگ ایران صادق است و از این منظر  ۵۱«به اندازه کافی بزرگ بودن که ورشکست نشدن»می کند و اثر 

  با خطر پوشش داده نشده ریسک ورشکستگی مواجه هستند.

شود که اثری             شاهده می  ست م شی از اعطای وام ا سک بالقوه نا سبت وام به دارایی که معیاری از ری در ارتباط با متغیر ن

 52نسبت وام به کل دارایی و افزایش ریسکمعنی دار و منفی در هر دو گروه بانک مشاهده می شود. به بیان دقیق تر با افزایش 

سپ ، پرتفوی بانک صرفنظر از      برخال  انتظار، مقدار  سک پذیری بانک ها  سرمایه بانک کاهش می یابد و این امر بیانگر ری ر 

( و ا تیچی و 2۰۰4ا یوزو، پِرِز و سئئورینا )  کی کشور است. این در حالی است که   نوع )خصوصی و ریرخصوصی( در شبکه بان     

 عالمتی منفی برای این متغیر به دست آورده اند. (2۰13گورسوی )

شود، اث            در مورد هزینه ت شیده می  صویر ک سرمایه به ت سپر  ضریب متغیر با وقفه  سرمایه که توسط  سپر  ری مثبت و  عدیل 

صی         صو شود و مقدار آن با اختالفی اندک در بانک های ریرخ شیده می  صویر ک شت  ،مطابق با دیگر مطالعات به ت ر از بانک  بی

 های خصوصی گزارش می شود.

را به   و صرفنظر از نوع بانک )خصوصی یا ریرخصوصی( رفتاری همسوی چرخه       متغیر بیانگر چرخه نیز در شبکه بانکی  

ست که عمومًا بر رفتاری مخال  چرخه دم         شین ا یاد با نتایج مطالعات پی ساله نیز در ت صویر می کشد. این م لت می کردند. ت

غیرهای  ستتت و توجه به مت( ا13۹5البته نتیجه مربوط به بانک های خصتتوصتتی در تطابق با نتایج خوشتتنود و استتفندیاری )  

ایفا  وقفدر مقاله  خصوصیتی در کنار متغیر بیانگر چرخه، تغییری در رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانک های خصوصی        

 نمی کند.

ر سرمایه   )خصوصی و ریرخصوصی( در تصمیم سپ       نتیجه حاصله به نوعی بیانگر رفتار منفعل شبکه بانکی صرفنظر از نوع   

سبت کفایت   شرایط اقتصادی است به نحوی که حتی بانک در شرایط رکودی با کاهش وام دهی سعی در افزایش ن     در با تغییر 

صویر         شبکه بانکی به ت سرمایه را در  سبت کفایت  ساله عدم توجه به مدیریت پویای ن شد. هر   سرمایه خود ندارد. این م می ک

اثربخشتتی   معد بت می دهند، اما نتایج حاصتتله در ارتباط باچند برخی رفتار همستتوی چرخه را به توانایی مدیریت بهتر نستت

سبت مطالبات   صمیم       رن سبت وام به کل دارایی بر ت سرمایه و اثر معکوس ن سپر  دیریت مغفول ، بیانگر ماین متغیریرجاری بر 

سرمایه و بی توجهی به نقش ریسک      سبت مطالبات ریرجاری( و چه در حالت   –سپر  سک  ری چه در حالت ریسک بالفعل )ن

 در تصمیم سپر سرمایه است. - (بالقوه )نسبت وام به کل دارایی
  

 نتایج حاصل از تخمین مدل گشتاور تعمیم یافته عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرمایه –۳جدول 

                                                           
51 - Too big to fail. 

نجا که عموماً ریســک  عموماً چنین در نظر گرفته می شــود که در حالت ســاده، پرتفوی بانک در طرت دارایی شــامل وام و اوراق بهادار اســت. از آ - 52

رتفوی بانک اســـت.  پبیانگر افزایش ریســـک اعتباری اوراق بهادار کمتر از ریســـک اعتباری وام در نظر گرفته می شـــود، افزایش وام به کل دارایی 

 اختصاص وزن ریسکی کمتر برای اوراق بهادار در مقایسه با وام در رویکرد بال یک نیز منتج از این برداشت است.
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 ۲مدل  ۱مدل   

 خصوصی  
تجاری، تخصصی و 

 شدهخصوصی
 خصوصی

تجاری، تخصصی و 

 شدهخصوصی

 p-value یبضر p-value یبضر p-value یبضر p-value یبضر متغیرها

BUFit-1 ۰.56 0.00 ۰.5۷ ۰.۰۰ ۰.56 ۰٫۰۰ ۰.66 ۰.۰2 

ROE ۰.۰۰2- 0.19 ۰.۰1 0.13 ۰.۰۰3- ۰٫۰1 ۰.۰1 ۰٫12 

NPLRatio ۰.۰3- 0.17 ۰.14 0.45 ۰.۰3- ۰٫32 ۰.۰2- ۰٫۹6 

Size 1.54- 0.00 2.2۹- 0.47 1.1۷- ۰٫۰3 3.۷2- ۰٫35 

Loanratio ۰.22- 0.00 ۰.21- 0.00 ۰.21- ۰٫۰۰ ۰.1۸- ۰٫۰۰ 

DLoan     ۰.۰۰1- ۰٫۰۰ ۰.۰۰4- ۰٫۸2 

GDPG ۰.۰4 0.00 ۰.۰3 0.01 ۰.۰3 ۰٫۰۰ ۰.۰3 ۰3٫۰  

cons 2۹.۹5 0.00 42.26 0.28 25.۸۷ ۰٫۰۰ 5۹.۰3 ۰٫24 

 34۷ 3۸4 34۷ 3۸6 تعداد مشاهدات

Sargan 16٫56 1٫۰۰ 6٫4۸ 1٫۰۰ 16٫36 1٫۰۰ 4٫43 1٫۰۰ 

 ای تخمین زده شده است.مدل دو مرحلهباند و در قالب -این مدل براساس روش آرمنو -یادداشت

 )محاسبات محقق( ماخذ

 

( به عنوان متغیر توضیح دهنده هزینه تعدیل 3در جدول  2مدل ستون مربوط به با وارد کردن متغیر نرخ رشد وام در مدل )

در توضیح دهندگی متغیرهای قبلی و جهت عالمت آنها حاصل نشده و از این سپر سرمایه، مشاهده می شود که تغییر شگرفی     

مدل جدید نیز که براساس   از استحکام کافی برخوردار هستند.( 3در جدول  1مدل ستون مربوط به منظر نتایج در حالت قبل )

براساس آماره  ،ی تخمین زده شده استمدل دو مرحله ارویکرد آرمنو و باند و  روش گشتاورهای تعمییم یافته و با استفاده از

 آزمون سارگان برای هر دو گروه بانک مورد بررسی معنی دار است.

خ رشد وام در گروه بانک های خصوصی، اثر منفی معنی داری بر سپر سرمایه بانک       مشاهده می شود که متغیر نر  همچنین 

شتتدید تقاضتتای وام در این گروه از بانک ها باشتتد که منجر به ها دارد. این مستتاله می تواند ناشتتی از عدم پیش بینی افزایش 

ست         شده ا سی  سرمایه آنها در طول دوره مورد برر سپر  ضای افزایش یافته اعتبار با ت که به این نحو  کاهش  سط    امین تقا تو

سرمایه آ     بانک،  سپر  سرمایه و  سبت کفایت  ساله بیانگر بام بودن هزینه تعدیل ن ست که در    ن کاهش می یابد و این م سرمایه ا

شتترایط افزایش تقاضتتا و پرهزینه بودن افزایش ستترمایه، بانک ترجیح می دهد با وجود کاهش نستتبت کفایت ستترمایه خود،   

 تقاضای سودمند اعتبار را تامین کند. 

عات          طال تایج م با ن نا ) ا  نتیجه حاصتتتله در مورد این متغیر  و   (2۰13ا تیچی و گورستتتوی ) (،2۰۰4یوزو، پِرِز و ستتتئئوری

در خصوص بانک های توسعه ای و سرمایه      (2۰13ا تیچی و گورسوی ) ( در تطابق است. البته در مطالعه  2۰14اِلیسکوسکی )  
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های                نک  با ته این متغیر در گروه  بت برای این متغیر گزارش شتتتده استتتت. الب مدل، عالمت مث حامت  گذاری در برخی 

 ریرخصوصی نتیجه معنی داری را به تصویر نمی کشد.

سرمایه در گروه بانک های خصوصی       سرمایه از طریق افزایش  سپر  صویر    ،از این رو بام بودن هزینه تعدیل  به خوبی به ت

صی می تواند مبتنی بر عدم امکان مدیریت پویای          صو شود و بی معنی بودن این متغیر در گروه بانک های ریر خ شیده می  ک

 تصمیم سرمایه آنها باشد. سرمایه توسط این بانک ها و نقش بیشتر دولت در

 

 جمع بندی و پیشنهادها. 6

با توجه به موج جدید بخشنامه های بانک مرکزی در افزایش حساسیت نسبت به افشا و محاسبه متغیرهای کلیدی مندرج       

سرمایه بانک ها        سبت کفایت  سبه ن صورت های مالی و تمرکز بر تدوین و ابالغ رویکرد جدیدی در محا با گذر از بال  –در 

شتر به ریسک اعتباری و نزدیک تر به بال دو      یک به رویکردی  سیت بی سیت بازاری مزم       –با حسا شود که حسا مشاهده می 

سی عوامل اثرگذار بر          ست. از این رو برر شبکه بانکی پدید آمده ا ضرورت مدیریت پویای آن در  سرمایه و  سبت به کفایت  ن

س     سپر  صمیم این متغیر در قالب  صویر کلی چگونگی رفتار احتمالی این متغیر    ت شکل گیری ت رمایه می تواند نقش موثری در 

 در شرایط جدید و در عکس العمل به بخش نامه های فوق داشته باشد.

شور در دوره زمانی          صلی برای بانک های ک سرمایه ف سپر  سبه و تخمین    ،13۸6:1-13۹3:4از این رو در این مقاله با محا

متغیرهای کالن و خصتتوصتتیتی بانک در تصتتمیم ستتپر ستترمایه مورد توجه قرار گرفت و برخال  خوشتتنود و     ارزیابی اثر

سفندیاری )  شد. از این رو با تمرکز بر    13۹5ا سی  ( در کنار چرخه تجاری، نقش متغیرهایی از ترازنامه بانک در این زمینه برر

اثر   ؛و مبین چرخه تجاری به عنوان کلیدی ترین متغیر کالن ۹۰نرخ رشتتد تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت ستتال  

نرخ رشد وام به عنوان متغیرهای  حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات ریرجاری، اندازه بانک، نسبت وام به کل دارایی و  بازده

ری و خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه بانک های خصوصی و ریرخصوصی )شامل بانک های خصوصی شده، تجا                

 تخصصی دولتی( ارزیابی شد. 

مورد بررستتی، برخال  نتایج اکثر مطالعات تجربی، از رفتار   ن استتت که ستتپر ستترمایه در دو گروه بانک   بیانگر آنتایج 

سرمایه                سپر  صمیم  سیت ت شتر مبتنی بر عدم حسا شواهد موجود، بی ساس  ساله برا ست و این م  بههمسوی چرخه برخوردار ا

سک  سبت مطالبات ریرجاری( و     معنی بودن متغیر به بیبا توجه  –ری سک بالفعل )ن سیت معکوس به    بیانگر ری سا سک  ح ری

ساس ریسک در دوره مورد بررسی در گروه        است   –بالقوه )نسبت وام به دارایی(   و مدیریت پویای نسبت کفایت سرمایه برا

خاص انیباطی و برنامه های عمل در صورت    های بانکی فوق مشاهده نمی شود که این امر شاید در اثر عدم وجود مقررات    

 عدم تمکین به الزام نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حاصل شده باشد.

همچنین شواهدی دال بر نگهداری سپر سرمایه کمتر در بانک های بزرگتر خصوصی مشاهده می شود که نشان از اعتماد           

ت تر به بازار سرمایه دارد که این مساله همانند بحران مالی اخیر جهانی،    بیشتر آنها به صرفه ناشی از مقیاس در دسترسی راح      

 می تواند در صورت وقوع خطراتی در شبکه بانکی، به مشکالت ریر قابل جبرانی منتهی شود.
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تایجی در جهت مخال  از این رو در مجموع براساس شواهد ناشی از پیاده سازی بال یک در شبکه بانکی و دستیابی به ن       

مبتنی بر بال یک، انتظار می رود گذر از بال یک و یا حتی حستاستیت بیشتتر بانک مرکزی به افشتا و محاستبه        طالعات قبلیم

از پشتوانه اجرایی و تنبیهی مزم برخوردار نباشد، منجر به اثربخشی بر    تا زمانیکه  ایت سرمایه در شبکه بانکی کشور   نسبت کف 

سرمایه و الزام آو    سپر  صمیم وام دهی      مدیریت پویای  سرمایه بانک ها در ت شدن قید  شود ر  . از این رو انتظار نمی رود در ن

شود و از این منظر            صمیم وام دهی تلقی  سرمایه به عنوان قید موثری در ت سبت کفایت  شور، الزام تمکین به ن شبکه بانکی ک

 قرار گرفته باشد.این قید در شبکه بانکی سیاست پولی بانک مرکزی تحت تاثیر انتظار نمی رود 

متغیرهای کلیدی و فراهم  ءبنابراین توصتتیه می شتتود بانک مرکزی در کنار تدوین بخشتتنامه های نظارتی مبتنی بر افشتتا  

ساختن زمینه حساسیت بیشتر به مدیریت ریسک و محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس استانداردهای جدیدتر، به ضرورت            

در صتورت عدول از این بخشتنامه ها نیز توجه کافی نماید تا چرخه مزم برای تمکین به   تدوین اقدامات نظارتی و انیتباطی  

 بخشنامه های ذی ربط که زیربنای پیاده سازی مدیریت پویای ریسک در شبکه بانکی کشور است شکل بگیرد.
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