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 مقدمه .1
سیاری از بان و پیاده 1۳۳۳سال  بال یک در سرمایه نامهتوالق تننیمپس از  سط ب صه سازی آن تو های لعال در عر

توجه بسررریاری از معالعاف به  ،۳۹اوایل دهه گیری تنفنای اعتباری در یالته و شرررکلالمللی در کشرررورهای توسرررعهبین
ز نسرربت کفایت سرررمایه جهت تامین سرر مت ها به صفظ سررعخ خاصرری اامکان تشرردید شرررایط رکودی در اثر الزان بان 

شدن صتی برخی از معالعاف همانند برگر و اودِلبانکی و صفظ ثباف مالی  سی اثر 1۳۳۴) 1جلب  صورف خاص به برر ت به 
گیری کلبندی عوامل موثر بر شگیری تنفنای اعتباری متمرکز شدندن برگر و اودِل در جمعنسبت کفایت سرمایه بر شکل

شررده ای از عوامل طرف عرضرره و تقاضررا را معرلی نمودند که از جمله عوامل طرف عرضرره معرلیمجموعهاین شرررایط، 
 اشاره نمودن 2توان به لرضیه بهران اعتباری براساس سرمایه مبتنی بر ریسکتوسط آنها، می

ها و توجه رمایه بان المللی بر ضرورف ارتقای الگوی مهاسبه نسبت کفایت سبا این وجود، با گذر زمان و اجماع بین
سک و به شتر به مقوله ری سرمایه، توالقبی سبت کفایت  سبه ن سک اعتباری در مها سرمایه باویشه ری ل دو در نامه جدید 

فی نامه وارد شد، الزایش شدف وابستتوسط کمیته بال انتشار پیدا کردن مهمترین انتقادی که به این توالق 2۹۹۱سال 
عیت اقتیادی از طریق اهمیت بیشتر ریسک اعتباری در مهاسبه نسبت کفایت سرمایه در نسبت کفایت سرمایه به موق

تر، در شررررایط رکودی و با الزایش ریسرررک اعتباری، نامه کفایت سررررمایه بال یک اسرررتن به بیان دقیقمقایسررره با توالق
 ایه در ننر گرلته شده و ازهای مندرج در مخرج نسبت کفایت سرمهای ریسکی بیشتری برای هر یک از خعرپذیریوزن

ها با لرض ثابت ماندن صررورف این نسرربت در شرررایط رکودی این رو منجر به کاهش شرردید نسرربت کفایت سرررمایه بان 
و کاهش شدید نسبت لوق در  ۳۸ها به صفظ نسبت کفایت سرمایه در سعخ دلیل الزان بان شودن در این شرایط بهمی

ی و دهشدف کاسته خواهد شد که این امر با کاهش شدید وانا در اععای تسهی ف بههشرایط رکودی، از توانایی بان 
تر شدن رکود اقتیادی خواهد شدن شدف این مساله صتی در صدی است گیری تنفنای اعتباری، منجر به عمیقشکل
 تواند از امکان اثربخشی سیاست پولی در خروج از شرایط رکودی بکاهدنکه می

نامه سرررمایه بال دو وارد، و راهکارهای های مشررورتی توالقبه آن شررد که انتقادهای زیادی به نسررخه این مسرراله منجر
نامه معرلی شرررود که منجر به اعمال اصررر صاتی در این متفاوتی جهت کاهش شررردف رلتار همسررروی  رخه این توالق

، مجدداً 2۹۹۲گیری بهران مالی سررال شررکل نامه سرررمایه بال دو بانامه شرردن با این وجود، همزمانی اجرای توالقتوالق
ار های مالی در اثر رلتبهران گیری و تشرررردید بهران مالی و امکان تعمیقنامه در شررررکلانتقاداتی را به نقش این توالق

همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه مععوف نمودن از این رو جهت برطرف نمودن انتقادهای وارد بر این نقعه ضعف، 
 رهنمودی جهت کاهش اثر منفی رلتار همسوی  رخه بال دو معرلی نمودن  2۹1۹ان بانکی بال در جوالی کمیته ناظر

                                                           
1- Berger & Udell. 
2 - Risk-Based Capital. 



 
 

3 

 

در  1۸۳2هایی توسرررط اداره معالعاف و مقرراف بانکی در سرررال نامهمرکزی ایران بخشصال با توجه به آن که در بان 
شود که آیا ، این سوال معرح می1اب غ شدندها و موسسه اعتباری توسعه خیوص نسبت کفایت سرمایه به تمامی بان 

ساس الگوی توالق سرمایه برا سرمایه بال یک تننیمدر ایران نیز با وجودیکه مقرراف کفایت  شنامه  اهد شده، همچنان 
و اثر بالقوه نامعلوب آن  2ها و از این رو رلتار مخالف  رخه سپر سرمایهرلتار همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه بان 

سازی و یا کاهش اثر سازی راهکارهایی جهت خنثیدنبال پیادهمرکزی به؟ آیا ضروری است بان ۸اقتیاد خواهیم بود بر
دهی و سازوکار انتقال پولی باشد، در صالی که در ها بر تیمیم وانمنفی رلتار همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه بان 

د به شرایط اقتیادی و شدف باالی رلتار همسوی  رخه نسبت کفایت نامه سرمایه بال دو با صساسیت زیاایران توالق
 سازی نشده است؟سرمایه پیاده

 . ادبیات نظری۲
ها و که مقوله ثباف مالی از طریق سررر مت مالی بان  1۳۳۳نامه کفایت سررررمایه در سرررال از زمان تننیم اولین توالق

ناظران لعال در عرصه بازار مالی قرار گرلت، همواره شاهد جدال گذاران و الزان نسبت کفایت سرمایه مورد توجه مقرراف
پدیده تنفنای  گیریتنفاتنفی بین طرلداران ایده ثباف مالی از طریق س مت بانکی )الزان کفایت سرمایهت و امکان شکل

ای سرررمایه بال یک و هنامهایمن این مسرراله با گذر زمان و همراهی رکودهای اقتیررادی پس از معرلی توالقاعتباری بوده
 تواند ثباف اقتیادی را به همراه داشته باشدن گیری این ایده کلی شده که الزاماً ثباف مالی نمیدو، منجر به شکل

ای که نامه کفایت سرررررمایه بال یک در صفظ نسرررربت کفایت سرررررمایهها در قالب توالقتر، ت ش بان به بیان دقیق
یمیم سود بان نها، بهسازی آبرخ ف رلتار قبلی ت سازی  ستقیم در تابع صداکثر شده و بهصورف م ن قید عنواها وارد 

دهی آنها را به شدف تهت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش شدید عرضه وان در شود، تیمیم وانموثری درننر گرلته می
آنها  گری مالیز لعالیت واسعههایی که به واسعه شرایط رکودی، سود ناشی اشودن در صقیقت بان شرایط رکودی می

کاهش یالته  با کاهش شدیدی در نسبت کفایت سرمایه مواجه شده و از امکان الزایش این نسبت در شرایط رکودی که 
هزینه تامین سرررمایه برای بان  از بازار سرررمایه بسرریار باال اسررت، برخوردار نخواهند بود )رلتار همسرروی  رخه نسرربت 

 اثر دور اول شرایط اقتیادی بر نسبت کفایت سرمایهتن  کفایت سرمایه در قالب

دهی را در راستای صفظ نسبت کفایت سرمایه خود در سعخ مورد ها تیمیم به کاهش واناز این رو، این گروه از بان 
د یانتنار و تعریف شررده، براسرراس قاعده سرر مت بانکی و ثباف مالی، دنبال خواهند کرد و در برخی موارد با کاهش شررد

یابند )رلتار مخالف  رخه سپر سرمایه در قالب ای لراتر از شرایط رونق دست میدهی، صتی به نسبت کفایت سرمایهوان
تواند اثر دور دون بر نسرربت کفایت سرررمایهتن در این شرررایط، سرریاسررت انبسررا  پولی اعمال شررده توسررط مقان پولی نمی

                                                           
شنامه -1  سال  1۳۱۲و  1۳۱۱،  1۳11شماره مب ننارتی های در این خیوص به بخ شره در  سط بان  1۸۳2منت س می تو مرکزی جمهوری ا

 ایران رجوع شودن
2 - Buffer Capital. 

  ادبیاف ننری ارا ه شده استنبخش تفسیر بیشتر این دو الگوی رلتاری متفاوف در  -۸ 
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ه ای که بشررود، پدیدهایت امکان وقوع تنفنای اعتباری تشرردید میها در الزایش عرضرره وان باشررد و در نهمشرروق بان 
 می دی مشاهده شدن ۳۹نامه سرمایه بال یک در اوایل دهه لاصله زمانی اندکی پس از اعمال توالق

گیری تنفنای اعتباری لوق معرح شده، اما برخی از معالعاف همانند های مختلفی در مورد علت شکلهر  ند ننریه
شکلمعالعه  سرمایه بر  سبت کفایت  سی اثر ن صورف خاص به برر شبرگر و اودِل به  دندن گیری تنفنای اعتباری متمرکز 

شکلآنها در جمع ضا را مورد توجه قرار دادند که بندی عوامل موثر بر  ضه و تقا گیری این تنفنا، عوامل مختلف طرف عر
 اشدنبشده توسط آنها میمله عوامل طرف عرضه معرلیلرضیه بهران اعتباری براساس سرمایه مبتنی بر ریسک، از ج

تری در تیررررمیم عرضرررره وان عنوان عوامل کلیدیالبته در طرف مقابل ایده لوق، برخی نیز عوامل طرف تقاضررررا را به
ها در ننر گرلته و معتقدند در شرایط رکودی، این کاهش در تقاضای وان است که منجر به کاهش در مقدار تعادلی بان 
انجان  1در صوزه کشرررورهای منا 2۹۹۴-1۳۳۳ای که برای دوره زمانی شرررودن این نتیجه صتی در معالعهن اععایی میوا

شده و متمرکز بر بازه زمانی اجرای ت انجان2۹۹۳) 2شده نیز تا ید شده استن در این معالعه که توسط بن نا ور و کندیل
 ها به نفهداری نسررربتباشرررد، نتایح بیانفر آن اسرررت که الزان بان نامه سررررمایه بال یک در کشرررورهای نمونه میتوالق

شتر پس از اعمال این توالق ضا نقش کلیدینامه منجر به کاهش وانسرمایه بی شده، بلکه عوامل طرف تقا تری را دهی ن
 اندندر این زمینه ایفا کرده

ر در گیری بال دو که با صساسیت بیشتدهی، با شکلبا وجود ننراف مختلف در زمینه اثربخشی بال یک بر تیمیم وان
شررده و هدف رسرریدن به سررعخ باالتری از ثباف مالی را با الزان ارتقای سرر مت بانکی در راسررتای قبال ریسررک تننیم

کمتری  دهی از اهمیتکند، ننریه اثربخشی بیشتر عوامل طرف تقاضا بر تیمیم وانال میتر ریسک دنبمدیریت مناسب
 برخوردار شده استن

شته و بنابراین مقدار  سود انبا یادی به طور مستقیم و با تهت تاثیر قرار دادن مقدار  شرایط اقت در قالب بال یک، اثر 
سرمایه متبلور شده و شودن دهی بان  میاز این رو منجر به کاهش تیمیم وان سرمایه بان ، در صورف نسبت کفایت 

ها مسررررتقل از ریسررررک و نامه، وزن ریسررررکی هر یک از اجزای طرف داراییدر صقیقت از آنجا که در قالب این توالق
  بهادار برخوردارندها از وزن ریسررکی باالتری در مقایسرره با اوراقشررده و به طور متوسررط، وانربط تننیمخعرپذیری ذی
تواند از ها جهت صفظ نسررربت کفایت سررررمایه در سرررعخ مورد انتنار میهای موزون به ریسرررک بان کاهش در دارایی

 های بان  صورف پذیردنبهادار در طرف داراییو الزایش اوراق طریق راهبرد کاهش وان

ای بان  به شرررایط اقتیررادی، هبا این وجود در قالب بال دو، به دلیل وابسررتفی وزن ریسررکی هر یک از اق ن دارایی
های ریسررکی مندرج در مخرج نسرربت کفایت سرررمایه در کنار کاهش سرررمایه در شرررایط رکودی ها با الزایش وزنبان 

های موزون به مواجه شررده و در صررورف کاهش نسرربت کفایت سرررمایه از صداقل مقدار مورد نیاز، ملزن به کاهش دارایی
 بهادار خواهند شدندهی در مقایسه با اوراقنریسک خود از طریق کاهش شدید وا

                                                           
1- MENA. 

2- Ben Naceur & Kandil. 
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سه با بال به بیان دقیق شرایط رکودی در مقای سرمایه در  تر در قالب بال دو، اثر همسوی  رخه کاهش نسبت کفایت 
رود از شرردف اثربخشرری سرریاسررت پولی انبسرراطی اتخاذ شررده جهت خروج از رکود به مقدار یک تشرردید شررده و انتنار می

ها شودن در صقیقت، صرکت به سمت دستیابی به ثباف مالی بیشتر توسط ارتقای سعخ س مت بان  بیشتری کاسته
نامه خعر بیاندازدن هر  ند این مسرراله از زمان طرح اولین نسررخه مشررورتی توالقتواند ثباف اقتیررادی را بیشررتر بهمی

این  1تایح صاصررررله در قالب معالعاف اثرسرررررمایه بال یک در قالب انتقادهای مختلف معرح شررررده اسررررت، اما الزاماً ن
 سازی بال دو، تا یدکننده این اثر نبوده استننامه در کشورهای مختلف در دوره قبل از پیادهتوالق

ت اشررراره نمودن آنها با 2۹۹۲) 2شرررده در ایتالیا توسرررط لابی، لوی یوال و ریدتز توان به معالعه انجانعنوان مثال میبه
 ها در قالب الگوی بال دوهای غیر مالی لعال در ایتالیا به مهاسرررربه سرررررمایه قانونی بان بنفاهتخمین اصتمال نکول 

نونی گذاری وان و سرمایه قاپرداخته و با در ننر گرلتن سناریوهای خاصی به بررسی اثر شرایط رکودی بر سازوکار قیمت
تار  رخه یاای این متغیر پرداختهو رل ها ب عه آن تایح معال ندن ن تاثیر قرار نفرلتن الگوی قیمتا اری وان از گذنفر تهت 

سرمایه بال دو بوده و تا یدکننده عدن اثربخشی این توالقتوالق سرمایه نامه  سبت  شدف رلتار همسوی  رخه ن نامه بر 
 قانونی بوده استن

شده، رلتار ی انجانهای آلمانت در خیوص الگوی رلتاری بان 2۹۹۸) ۸با این وجود در معالعه دیگری که توسط هید
ه نسبت گیرندگان به مهاسبهای متفاوتی از قرضتیویر کشیده شده استن وی با تخمین اصتمال نکول گروهمتفاوتی به

نامه سررررمایه بال یک و دو پرداخته و اثر همسررروی  رخه این های آلمانی در قالب دو الگوی توالقسررررمایه قانونی بان 
قی ارزیابی نموده استن بر این اساس، هر  ند اثر همسوی  رخه بال دو بر اقتیاد صقیقی و نامه را بر اقتیاد صقیتوالق

یمیم وان یاد صقیقی  ندان تهت تاثیر قرار نمیدهی تا ید میت همچنین  گیردنشود  اما در قالب بال یک، تولید و اقت
ی بر گذر از رویکرد اسررتاندارد به رویکرد مبتن تر بابا الزایش صسرراسرریت سرررمایه قانونی به اصتمال نکول )و به بیان دقیق

 4های درونیت، اثر همسوی  رخه لوق تشدید خواهد شدنبندیرتبه

ای بال دو پرداخته، مسراله لوق را بیشرتر مورد بررسری قرار ت در معالعه دیگری که به بررسری اثراف  رخه2۹۹۲هید )
 2۹۹۴کشرررورهای عسرررو سرررازمان همکاری اقتیرررادی در سرررال  هایداده و نتایح معالعه وی که بر پایه اط عاف بان 

ها در سررعهی لراتر از مقدار قانونی نفهداری ای که بیشررتر بان واسررنجی شررده، بیانفر این نکته اسررت که سررپر سرررمایه
ای الزان قانونی بال داشرررته باشررردن با این وجود وی به این تواند نقشررری کلیدی در کاهش شررردف اثر  رخهکنند، میمی
العمل سپر سرمایه به نامعلوب شدن شرایط اقتیادی در قالب بال دو، متفاوف کند که الگوی عکسساله نیز اشاره میم

دهی در شرررایط العمل سرررمایه به شرررایط اقتیررادی، در قالب بال یک با کاهش واناز بال یک اسررتن صرررلننر از عکس
 دهی وکه در بال دو، با الزایش وزن ریسررکی و کاهش وانرکودی سررپر سرررمایه الزایش خواهد یالت  این در صالی اسررت 

مهور که غلبه عمومی اثر اول بر اثر دون، شررراهد کاهش در سرررپر سررررمایه خواهیم بودن از این رو، در اقتیرررادهای بان 

                                                           
1- Impact Studies. 

2- Fabi, Laviola & Reeztz. 

3 - Heid. 

 نآمیزی صاصل شده باشدمدف، نتیجه اغراقها در کوتاهبا لرض عدن امکان الزایش سرمایه بان  سازیکند که شاید در مدلالبته وی به این مساله نیز اشاره می -4
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سرمایه در تامینبنفاه سی کمتری به منابع بازار  یادی دستر سرمایه بانهای اقت سپر  ها بر   مالی دارند، اثر  کاهش در 
 دهی آنها منجر به اثر انقباضی شدیدتر بر اقتیاد خواهد شدنکاهش تیمیم وان

ای را از سررپر ت در معالعه خود در صوزه کشررور اسررپانیا، همانند هید، اثر مخالف  رخه2۹۹۴) 1ایوزو، پرتز و سرردورینا
که یک  رخه  2۹۹۹-1۳۳۱وره زمانی کشرررندن نتایح معالعه آنها برای دسررررمایه در قالب الگوی بال یک به تیرررویر می

گیرد، همانند معالعه هید بیانفر آن اسرررت که رلتار مخالف  رخه سرررپر سررررمایه کامل را در اقتیررراد اسرررپانیا در بر می
  شودنها منجر به خنثی کردن اثر همسوی  رخه نسبت سرمایه در این کشور نمیبان 

ت انجان شررده، و در طرف مقابل تمامی رویکردهای موجود در 2۹۹2) 2لوق که توسررط ایتین با این وجود در نقد مقاله
امکان الزایش شرردف رلتار مخالف  رخه سررپر سرررمایه در قالب بال دو و الزایش شرردف رلتار همسرروی  رخه نسرربت 

و وارد ال دنامه سرررمایه بکند که الزاماً انتقاداف لوق بر توالقنامه، وی به این مسرراله اشرراره میسرررمایه تهت این توالق
پذیری نیسرررتن به ننر وی با به کارگیری بهتر مدیریت ریسرررک و شرررناسرررایی و مقداری نمودن آن، از شررردف نوسررران

گیری ای ذخیرهشودن همچنین با کاهش شدف اثر  رخههای اقتیادی کاسته میدهی در طول  رخههای وانسیاست
 رلتار همسوی  رخه بال دو به شدف کاسته خواهد شدن  منتج از مدیریت نامناسب ریسک در بانکداری سنتی، از شدف

ها به الزایش نسررربت  کفایت نامه در نقش ناظران ملی در امکان ملزن نمودن بان وی با اشررراره به رکن دون این توالق
، بر این عقیده اسررت که آزاد شرردن این سررپر در شرررایط ۳۸سرررمایه خود در شرررایط رونق اقتیررادی به سررعهی لراتر از 

سرمایه بان ن سبت کفایت  یادی با صفظ ن سب اقت سعخ مورد انتنار در دورهامنا های رکودی، منجر به الزان آور ها در 
 ها نخواهیم بودندهی بان نبودن این قید شده و شاهد اثر شدید شرایط اقتیادی بر تیمیم وان

در کاهش شررردف رلتار همسررروی  رخه نسررربت ت نیز مشرررابه ایتین در صمایت از توانایی بالقوه بال دو 2۹۹۲) ۸کروانا 
ه با صساسیت نامه کبندی درونی این توالقکند که در قالب رویکرد مبتنی بر رتبهکفایت سرمایه به این موضوع اشاره می

ها و دیبنتر در ارزیابی رتبهها ملزن به در ننر گرلتن الق زمانی بلندمدفزیادتر به ریسررررک تننیم شررررده اسررررت، بان 
شرروند و به نوعی ملزن به در ننر گرلتن شرررایط رکودی و سررناریوهای اسررترس در مهاسررباف اصتمال نکول می مهاسرربه
ای لراتر از مقدار قانونی را نفهداری خواهند کرد که این سپر، ها به صورف ضمنی سرمایهشوندن از این رو بان خود می

سرمایه قانونی بان  شدف اثر رلتار همسوی  رخه  سک می هاخود از  ساس رویکرد بال دو ری کاهدن در صقیقت، اگر برا
میم ای سرمایه قانونی بر تیبینی شده و سرمایه الزن برای آن نفهداری شده باشد، از شدف اثر رلتار  رخهخوبی پیشبه
 شودنها کاسته میدهی بان وان

سه بال دو با الزان اط ع ها را در ها، توانایی آنشفالیت بیشتر بان رسانی و همچنین وی بر این عقیده است که رکن 
از صسررررابداری تا مقرراف  -مالی از بازار الزایش داده اسررررتن به ننر وی تمان مقرراف اثرگذار در صوزه بانکداری تامین

های اقتیادی دارد و بال دو نیز دهی به  رخهسعی در کاهش ریسک منتج از صساسیت باالی تیمیم وان -اصتیاطی 

                                                           
1 - Ayuso, Pèrez & Saurian. 

2 - Ettin. 

3 - Caruana. 
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دهی و سرررمایه خود لها  ها شرررایط آتی بازار را در تیررمیم وانکند و در صررورتی که بان این رویکرد را دنبال میدقیقاً 
 کرده باشند، این هدف تهقق خواهد یالتن

شدف رلتار  رخه شتر در خیوص اخت ف ننرها در مورد  سیت بی سا سرمایه در قالب بال دو و ص سبت کفایت  ای ن
گیری معالعاتی در زمینه ارا ه راهکارهایی برای کاهش ر بالقوه همسوی  رخه، منجر به شکلامکان الزایش شدف رلتا

ت اشراره نمودن آنها با 2۹۹۴) 1توان به معالعه کشریا  و اسرتینشردف این رلتار بالقوه شرد که از جمله مهمترین آنها می
های ریسررک اعتباری مورد ان  و مدلای نسرربت سرررمایه به ترکیب مشررتری بوجود تا ید وابسررتفی شرردف رلتار  رخه

ضرورف در ننر گرلتن مجموعه ستفاده، به  شاره میای از منهنیا سک ا سی بین های ری کنند به نهوی که ارتبا  معکو
ها را ملزن به الزایش نسرربت شرررایط اقتیررادی و نسرربت سرررمایه بان  پدید آمده و در شرررایط مناسررب اقتیررادی، بان 

ا در شرررایط رکودی و با کاهش نسرربت سرررمایه، از این سررپر اسررتفاده شررود و از شرردف وابسررتفی سرررمایه قانونی نمایند ت
       2تیمیم سرمایه به شرایط اقتیادی کاهش یابدن

سازی شدن هر  ند قبل از بهران سال این ایده صتی در قالب رهنمود سپر سرمایه مخالف  رخه بال سه دنبال و پیاده
نامه سرمایه بال دو در خیوص صرکت به سمت س مت بانکی ص مدیریت ریسک و توالقاعتماد زیادی در خیو 2۹۹۲

های موجود را بیش از پیش نمایان و ثباف مالی بیشرتر بر پایه مدیریت ریسرک وجود داشرت، اما این بهران نقعه ضرعف
یریت ن توجه صررررف به مدنمودن صتی صرکتی به سرررمت تبیین بیشرررتر مقوله ثباف مالی و توجه به گسرررتره ابعاد آن و عد

های اصتیاطی ک ن در صوزه ثباف تر، سیاستنفر بودن آن، به وجود آمدن به بیان دقیقریسک، بدون اطمینان از واقعی
ای قرار گرلتند تا نقش موثری در ارتقای تثبیت اقتیرررادی و کاهش شررردف رلتار همسررروی  رخه مالی، مورد توجه ویشه

 های اقتیادی در شرایط رکودی بکاهندن     یفا نماید و از تسعیف اثر سیاستها انسبت کفایت سرمایه بان 

 پیشینه تحقیق .3
ها در ایران باید در درجه اول شرررناخت کاملی از معالعاف ای سرررپر سررررمایه بان جهت تبیین بهتر نهوه رلتار  رخه

آنها، رویکرد الزن را در صوزه شرربکه شررناسرری انجان شررده در این صوزه در دیگر کشررورها به دسررت آوریم تا براسرراس روش
شرررویم که بر خ ف معالعاف مورد توجه در بانکی ایران دنبال نماییمن از این رو در این قسرررمت بر معالعاتی متمرکز می

شبیه سرمایه بان قسمت قبل، بر  ساس اط عاف واقعی نسبت کفایت  لتار آن ها، به بررسی رسازی متمرکز نبوده و برا
 ندنپرداخته باش

های ای سرررمایه بان ت که بر ارزیابی رلتار  رخه2۹11) ۸شررده توسررط پوکیپی و میلنعنوان مثال در معالعه انجانبه
-1۳۳۲نامه سرمایه بال یک در دوره زمانی ها مستخرج از توالقای سپر سرمایه بان اروپایی متمرکز است، رلتار  رخه

ستن آنها در م 2۹۹۴ سرمایه مورد مورد توجه قرار گرلته ا سپر  سی رلتار  عالعه خود نقش نوع بان  و اندازه آن را در برر

                                                           
1 - Kashyap & Stein. 

 توان به مقاالف زیر مراجعه نمود:شده در این زمینه و راهکارهای معرلی شده میبا دیگر معالعاف انجان برای آشنایی -2 

- Gordy & Howells (2006), Repullo & Saurez (2008), Repullo (2013).   
3 - Jokipii & Milne. 
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بان  ن بررسرررری قرار داده و  با بان های تجاری و پسها را از ننر نوع در دو گروه  نداز، و  عاونی طبقها بندی های ت
 اندن نموده

ها در آخرین سرررال نمونه اسرررتفاده شرررده ان های بها از ننر اندازه نیز از توزیع داراییدر تمایز قا ل شررردن بین بان 
، در گروه 2۹۹۴های نمونه در سرررال هایی با اندازه دارایی بیش از میانه توزیع دارایی بان اسرررتن بر این اسررراس، بان 

 اندن بندی شدههای کو ک طبقههای با دارایی کمتر از این مقدار، در گروه بان های بزرگ  و بان بان 

مبتنی بر الگوی تعدی ف  1های نمونه نیز از مدل تعدیل جز یای سررپر سرررمایه بان ه رلتار  رخهدر شررناسررایی نهو
ها استفاده شده است و در این مدل، متغیرهای مختلف اثرگذار بر تیمیم سپر سرمایه مدف در سپر سرمایه بان کوتاه

دن در انر ترازنامه بان ، در مدل تیررریش شرردهبان ، مشررتمل بر  رخه تجاری، اندازه بان  و متغیرهای مختلف نمایانف
سرمایه در بان  سپر  سب به بازار و بهاین معالعه، منعق لها   سیگنال منا ساف رتبهها، ارا ه  س ندی بخیوص به مو

ای که در اثر انسبا  بازاری مورد انتنار از اعتباری در برخورداری بان  از س مت مالی در ننر گرلته شده است  مساله
سپر بهان ب ستن همچنین این  شده ا صل  سرمایهعنوان پوششی برای صفظ موقعیتها صا سودآور توسط های  گذاری 

 شودنبان  در ننر گرلته می

عنوان شررراخا  رخه تجاری و براسررراس نتایح صاصرررله، با در ننر گرلتن نرخ رشرررد تولید ناخالا داخلی صقیقی به
سی، رلت شده که در نمونه مورد برر سرمایه بان مشاهده  سپر  شته و در بان ار  ستفی دا های ها به اندازه و نوع بان  ب

های ای به تیرررویر کشررریده شرررده، و در طرف مقابل، در بان انداز، رلتار مخالف  رخههای تجاری و پسبزرگ و بان 
 صورف همسوی  رخه استن های تعاونی این رلتار بهتر و بان کو ک

نجر به مالی مهای تعاونی به بازار سرمایه در تامینهای کو ک و عدن دسترسی بان  در صقیقت دسترسی کمتر بان
های های بزرگتر و بان ها شده استن این در صالی است که بان رلتار همسوی  رخه سپر سرمایه در این گروه از بان 

ه ای را از سپر سرمای، رلتار مخالف  رخهمالی از طریق بازار سرمایه دارندانداز که قدرف بیشتری در تامینتجاری و پس
 تواند اثر همسوی  رخه بال دو را تشدید نمایدنبه تیویر می کشند که این رلتار می

های آلمانی در دوره های مختلفی از بان برای گروه ت2۹11) 2در معالعه مشررابه دیگری که توسررط اشررتولتز و وِدوو    
سررازی بال یک مورد توجه قرار گرلته لعه پوکیپی و میلن، دوره زمانی پیادهانجان شررده اسررت، مانند معا 1۳۳۸-2۹۹۴

بندی شرررده و الگوی رلتاری سرررپر های با نسررربت سررررمایه کم و زیاد طبقهها در گروه بان اسرررتن در این معالعه بان 
کول بان ، شرررراخا ادغان سرررررمایه آنها در قالب مدل تعدیل جز ی با توجه به بازده دارایی، اندازه، نقدینفی، اصتمال ن

   ۸ای ارزیابی شده استنبانکی، و شاخا  رخه تجاری منعقه

                                                           
1 - Partial Adjustment Model. 
 
2 - Stolz & Wedow. 

ه باز این رو توجه الزن سررازی زیاد مدل شررده و منجر به سرراده ،اسررتفاده از یک شرراخا کلی برای تبیین شرررایط  رخه اقتیررادیبه ننر آنها  -۸ 
 پذیردنهای لعال در مناطق خاص، صورف نمیدهی بان بر تیمیم وان ثرگذارای اتفاوف در شرایط اقتیادی منعقه
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ها براسرررراس مقدار سرررررمایه، تاکید در صقیقت در این معالعه، بر خ ف معالعه پوکیپی و میلن، با جدا کردن بان 
ندازه بان  در مدل و ها صررورف گرلته و در طرف مقابل، با صرررف وارد کردن شرراخا ابیشررتری بر مقدار سرررمایه بان 

 ها صورف پذیرلته استنها براساس اندازه، تاکید کمتری بر اندازه بان بندی بان عدن طبقه

لتار ها بوده که خود تشدیدکننده رنتایح صاصل از معالعه آنها نیز بیانفر رلتار شدیداً مخالف  رخه سپر سرمایه بان 
های با سرمایه اندک نیز مشاهده شده است که رلتار سپر سرمایه ان همسوی  رخه مقرراف بال خواهد بودن در گروه ب

ستن به بیان دقیقهای تجاری کام ً متفاوف از رلتار بان آنها در طول  رخه سرمایه زیاد بوده ا ها تر، این بان های با 
ون به ریسررررک کاهش های موزهای رکودی و رونق با کاهش سرررررمایه و الزایش داراییسررررپر سرررررمایه خود را در دوره

سرمایه و کاهش داراییکه بان دهند  در صالیمی سرمایه زیاد، در دوران رکود با الزایش  های موزون به ریسک، های با 
 دهندنسپر سرمایه خود را الزایش می

ت ر مدیریخاطگذارند و یا بهگریز کمتری را از خود به نمایش میهای با سرررررمایه کمتر، رلتار ریسررررکاز این رو بان 
ه کنندن بنابراین باید از ننر ننارتی به این مسالریسک نامناسب، الگوی مورد انتنار در رلتار سپر سرمایه را دنبال نمی

کاهند و از این رو براساس دیدگاه دهی خود نمیها در شرایط رکودی از لعالیت سودمند وانتوجه شود که این نوع بان 
 ها در هر دو دوره رکود و رونقکه این بان شرایط رکودی نخواهند شدن البته ننر به آن تدوریک موجود، منجر به تشدید

نفر های آیندهتوان در مجموع رلتار آنها را در گروه بان کشند، نمیتیویر میای از سپر سرمایه را بهرلتار مخالف  رخه
سرمایه  - ت12۹۹) 1مقابل و معابق با ننریه بوریو، لرلین، و لوهو یا در طرف سپر  ضرورف صفظ  به علت عدن توجه به 

 بندی نمودننفر طبقههای کوتهدر گروه بان  -دهی در شرایط رکودیبرای تداون لعالیت وان

ها در قالب سازی رلتار سپر سرمایه بان در معالعه دیگری که در تشابه زیادی با دو معالعه قبلی و با استفاده از مدل
شده است، همانند معالعه پوکیپی و انجان 2۹1۹-1۳۳۱های کشور کلمبیا در دوره زمانی ای بان مدل تعدیل جز ی بر

های کو ک و بزرگ جداگانه ها در ننر گرلته شررررده اسررررت و رلتار لوق در بان میلن، اهمیت زیادی برای اندازه بان 
 بررسی شده استن

ت در مدل خود متغیری دامی برای اندازه 2۹12) 2جو گارتزا تر، گر ا سرررروازا، گومز گونزالس، پبون و تنبه بیان دقیق
ساس میانه توزیع دارایی بان  سال برا های با اندازه دارایی لراتر از میانه توزیع لوق ها، بان بان  معرلی کرده و در هر 

های گروه بان های با اندازه دارایی کمتر از میانه توزیع در آن سررررال را در های با اندازه بزرگ و بان را در گروه بان 
اندن آنها ع وه بر متغیر اندازه، متغیرهای دیگر خیرروصرریتی ترازنامه بان  را در کنار متغیر نرخ بندی کردهکو ک طبقه

سرررپر  مدفعنوان متغیر بیانفر  رخه تجاری در مدل مننور نموده و الگوی تعدیل کوتاهرشرررد تولید ناخالا صقیقی به
 دندن ها را شناسایی نموسرمایه بان 

                                                           
1 - Borio, Furfine & Lowe. 

2 - Garcìa- Suaza, Gòmez’Gonzàlez, Pabòn & Tenjo- Galarza. 
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ضریب متغیر  رخه تجاری در  صرف به  شابه لوق، عدن توجه  سه با معالعاف م یکی از نقا  تمایز معالعه آنها در مقای
بین سپر سرمایه و متغیر  رخه تجاری در  1تعیین الگوی رلتاری سپر سرمایه استن آنها از ضریب همبستفی اسپیرمن

سا شکار و در ل ساس صقایق آ سایی رلتار لوق برا ستفاده مییی خارج از مدلشنا ضریب سازی ا کنندن مقدار منفی این 
بیانفر رلتار مخالف  رخه اسررت که برای اط عاف کل شرربکه بانکی صاصررل شررده اسررت و در قالب نتایح مدل نیز تا ید 

 شده استن 

های  ک در طول  رخههای بزرگ و کوها در بان از دیگر نتایح کلیدی معالعه آنها، رلتار نامتقارن سپر سرمایه بان 
کند، رلتار های تجاری مقدار اندکی تغییر میهای کو ک در طول  رخهتجاری اسررتن در صالی که سررپر سرررمایه بان 

تواند اثراف شرردیدی را بر اقتیرراد صقیقی ایفا شرردف مخالف  رخه اسررت و از این رو میهای بزرگ بهسررپر سرررمایه بان 
این دو گروه بان  نیز منتج از سررعخ متفاوف دسررترسرری آنها به بازار سرررمایه اسررتن  نمایدن تفاوف در رلتار سررپر سرررمایه

دهندن این در های رونق، مقدار سپر سرمایه خود را کاهش میهای بزرگ با دسترسی بهتر به بازار سرمایه در دورهبان 
مدف در نسبت به تغییراف کوتاهالعمل کمتری های کو ک با دسترسی کمتر به بازار سرمایه، عکسصالی است که بان 
 دهندنبازار از خود نشان می

ریق تر در تامین سرمایه از طهای کو کبنابراین در صورف گسترش بازار سرمایه در این کشور و الزایش توانایی بان 
ندگان براین نویسها الزوده شودن بنارود در بلندمدف بر شدف رلتار مخالف  رخه سپر سرمایه بان این بازار، انتنار می

 دنانهای اصتیاطی ک ن برای کاهش شدف این اثر بر اقتیاد صقیقی تاکید نمودهمقاله بر ضرورف اعمال سیاست

تواند نقش موثری در اثربخشی رلتار از این رو براساس معالعاف مورد بررسی، نوع بان ، اندازه و مقدار سرمایه آن می
ز تواند در قالب اندازه بان  نیادی ایفا نمایدن البته اثر مقدار سرررمایه بان  میهای اقتیررسررپر سرررمایه در تشرردید  رخه

ر با این وجود د های بزرگ عموماً از توانایی بیشرررتری در تامین سررررمایه برخوردارندنمورد بررسررری قرار گیرد، زیرا بان 
کرد ایتین که در قسررمت قبل به آن تر ریسررک نیز براسرراس رویهای لوق، توانایی بان  در مدیریت مناسرربکنار شرراخا

ای از متغیرهای ای سرررپر سررررمایه ایفا کندن از این رو مجموعهتواند نقش موثری در کاهش رلتار  رخهاشررراره شرررد، می
 ای سپر سرمایه بان  و اثر آن بر اقتیاد ک ن را تهت تاثیر قرار دهدنتواند رلتار  رخهها میخیوصیتی بان 

 ای سپر سرمایه قانونیچرخهتحلیل رفتار  . ۴
تواند منجر به تشررردید شررررایط نامناسرررب اقتیرررادی در با توجه به آنکه رلتار مخالف  رخه سرررپر سررررمایه قانونی می

شده و یا صتی میدوره سیاستهای رکودی  شده برای خروج از رکود را های پولی انبساطی اعمالتواند میزان اثربخشی 
ها در شبکه بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، ای سپر سرمایه بان دهد، بنابراین بررسی رلتار  رخه کاهش

 ای در این زمینه در کشور انجان نشده استنویشه که تاکنون معالعهبه

شکل سرمایه بال دو با تاکید بر رتبهگیری توالقهر  ند  سیت زیادتر به نامه  یادی، شرایط ابندی اعتباری و صسا قت
دو شد   کارگیرنده بالای سپر سرمایه و ضرورف ارزیابی آن در کشورهای بهمنجر به تاکید بیشتر به بررسی رلتار  رخه

                                                           
1 - Spearman’s Correlation Coefficient. 
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اما معالعه این الگوی رلتاری در بخش بانکی ایران نیز از اهمیت خاصررری برخوردار اسرررتن با وجودیکه در شررربکه بانکی 
شده نامه سرمایه بال یک تننیمهایی در خیوص کفایت سرمایه بر پایه الگوی توالقهبخشنام 1۸۳2کشور صرلاً در سال 

ست، و از این رو انتنار نمیسازی توالقو تاکنون گان موثری در خیوص پیاده شده ا شته ن سرمایه بال دو بردا رود نامه 
ی ایرانی از الگوی مخالف  رخه با شدف هانامه سرمایه بال دو، سپر سرمایه بان کننده توالقهمانند کشورهای اعمال

زیادی برخوردار باشررد  با این وجود دسررتیابی به شررناخت الزن از الگوی رلتاری جاری این متغیر در شرربکه بانکی کشررور 
 گذاری در ننان بانکی کشور نمایدنتواند کمک زیادی به الق مقررافمی

رود نه تنها در شرررایط برداشررتن خه سررپر سرررمایه، انتنار میتر در صررورف وجود رلتار شرردیداً مخالف  ربه بیان دقیق
هایی جهت کاهش اثراف سو این الگوی سازی بال دو، بلکه در شرایط موجود  الزان اعمال سیاستهایی جهت پیادهگان

ه ب رلتاری متغیر لوق بر اقتیررراد موجود باشررردن در صقیقت در این شررررایط، رویکردهایی که به این مننور در بال سررره
های اصتیاطی ک ن و یا راهبردهای دیگری، باید در صوزه ننارف و کارگرلته شررررده اسررررت، از جمله اعمال سرررریاسررررت

 ها مورد توجه قرار گیردنگذاری بر سرمایه بان مقرراف

ار تهای کشور به بال یک در مهاسبه نسبت کفایت سرمایه و شدف کمتر رلاز این رو در این مقاله با وجود الزان بان 
نامه، با توجه به تهلیل لوق به ارزیابی الگوی رلتاری این متغیر در شبکه بانکی ای سپر سرمایه در قالب این توالق رخه

یویر بهتر از الگوی رلتاری این متغیر، عموماً بررسی در کشور می ستا از آنجا که جهت دسترسی به ت پردازیمن در این را
یلی انجانقالب تناوب ستن با توجه به می های زمانی ل یلی مورد توجه قرار گرلته ا شود  در این معالعه نیز اط عاف ل

رویکرد  شود، با استفاده ازصورف ساالنه در ترازنامه منتشر میها صرلاً بهآنکه اط عاف نسبت کفایت سرمایه اکثر بان 
-۴: 1۸۳۱-1ه بانکی در بازه زمانی نسبت کفایت سرمایه لیلی برای کل شبک ت1۸۳۸معالعه خوشنود و اسفندیاری )

 شودن تخمین زده می 1۸۳۸

که به بررسی سپر سرمایه  ت1۸۳۸)میرهاشمی  و زادهصسن به این ترتیب در این معالعه در تمایز با معالعه شاهچرا،
ای تمامی رها و متغیرهای اثرگذار بر آن پرداخته بود، از نسرربت سرررمایه قانونی لیررلی تخمین زده شررده بپشررتیبان بان 

به سپر در مهاس -مرکزی های کفایت سرمایه بان براساس الگوی بال یک و بر پایه بخشنامه -های شبکه بانکی بان 
ای دهد و از این رو مقولهشررود که تخمین دقیقی از سررپر سرررمایه را برای ارزیابی در اختیار قرار میسرررمایه اسررتفاده می

 رد بررسی قرار خواهد گرلتنمتمایز از سپر سرمایه پشتیبان، مو

با توجه به آن که در این معالعه براسرراس پایگاه داده در دسررترس، امکان مهاسرربه نسرربت کفایت سرررمایه برای دوره 
لراهم است  بنابراین دوره زمانی این معالعه نیز به این بازه زمانی مهدود شده استن با این  1۸۳۸-۴: 1۸۳۱-1زمانی 

اند و از این رو تعداد مشاهداف زیادی برای ها در اواسط این دوره زمانی تاسیس شدهری از بان وجود به دلیل آنکه بسیا
شد، بنابراین برای انتخاب بان آنها موجود نمی صرلاً بر آن گروه از بان با تدا تا شویم که از ابها متمرکز میهای نمونه، 

شته ا نیز در هتر از رلتار سپر سرمایه بان دن از این رو تیویری واقعیانانتهای بازه زمانی مورد بررسی در نمونه وجود دا
 گری مالیهای تازه تاسرریس که  ندان وارد عرصرره واسررعهگیردن در صقیقت رلتار سررپر سرررمایه بان دسررترس قرار می

 کنیمنتواند منجر به تورش در نتایح معالعه شود و از این رو آنها را از نمونه صذف میاند مینشده
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واسررعه ترکیب متفاوف الهسررنه بههای قرضهمچنین به این مسرراله توجه شررده اسررت که موسررسرراف اعتباری و بان 
ن  با ید در مجموعه  با یان دقیقپرتفوی خود ن به ب ندن  عه قرار گیر ن های مورد معال با ای هتر، پرتفوی تسررررهی ف 

تواند رلتار مورد انتنار سپر سرمایه در سک اندک، نمیهای خرد و با ریالهسنه و موسساف اعتباری با تمرکز بر وانقرض
هایی  الهسنه و دیگر بانهای قرضشبکه بانکی متعارف را به تیویر بکشدن از این رو با صذف موسساف اعتباری، بان 

 ۸۴ه از ونهای موجود در نمکردند، کل بان که از ابتدا تا انتهای بازه زمانی مورد بررسرررری در شرررربکه بانکی لعالیت نمی
 یابدنبان  کاهش می 1۲بان  به 

ای سپر سرمایه قانونی های قبل، ارزیابی رلتار  رخهدر ادامه براساس معالعاف تدوری و تجربی مورد اشاره در قسمت
 گیردن در صقیقت از آنجا که اندازه بان ها مورد بررسی قرار میدر شبکه بانکی نمونه براساس نوع، اندازه و ریسک بان 

سازوکار لوق می سرمایه بان  بر  شد، در این معالعه اثر مقدار  سرمایه نیز اثرگذار با سی آن به بازار  تواند بر میزان دستر
 گیردنصورف جداگانه مورد بررسی قرار نمیبه

 

 براساس نوع بانک ای سپر سرمایه قانونیرفتار چرخه . 1.۴
گیردن در صقیقت در این مقاله همانند نوع بان  مورد توجه قرار می عنوان اولین گان در تهلیل رلتار سررپر سرررمایه،به

ر  هار های نمونه دبه عنوان اولین شرراخا متمایز کننده  در ننر گرلته شررد و بان  معالعه پوکیپی و میلن، نوع بان 
ها در ان ی ببندمننور طبقهبندی شدندن بهشده و خیوصی طبقهگروه )دولتیت تجاری، )دولتیت تخییی، خیوصی

شده نیز، در صورتی که دوره زمانی اندکی )کمتر از نیف دوره زمانی مورد بررسیت از های تجاری و خیوصیگروه بان 
بندی شده است و در غیر اینیورف های تجاری طبقهربط در گروه بان شدن آن بان  گذشته باشد، بان  ذیخیوصی

 ن1ستشده منتقل شده اهای خیوصیبه گروه بان 

ر جامعی از شویم تا به تیویای سپر سرمایه، ابتدا بر کل شبکه بانکی متمرکز میدر گان بعد برای مهاسبه رلتار  رخه
، مقدار اخت ف بین نسرربت 1نیز براسرراس رابعه  (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡)رلتار این متغیر دسررت پیدا کنیمن در مهاسرربه سررپر سرررمایه 

شررود که ها اسررتفاده میو صداقل مقدار کفایت سرررمایه بان  (𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡)ا هکفایت سرررمایه تخمین زده شررده لیررلی بان 
ساس بخشنامه ستانه معادل مرکزی و همگان با رویکرد بینهای بان برا شده  ۳۸المللی در بال یک، این آ در ننر گرلته 

 استن 

𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 ت                                              1) = 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 − ٪۸ 
𝑖 = 1 ،۲ … ، 1۱                             𝑡 = 13۸۱: 1 − 13۱3: ۴ 

                                                           
  در بان  سه تخییی، هایبان  گروه در بان   هار تجاری، هایبان  گروه در بان   هار نمونه، در موجود بان  1۲ مجموع از رو این از -1 

 نگرلتند قرار خیوصی هایبان  گروه در بان  شش و شدهخیوصی هایبان  گروه



 
 

13 

 

مهاسرربه  2های نمونه براسرراس رابعه در ادامه، مقدار متوسررط وزنی سررپر سرررمایه در کل گروه  برای هر یک از لیررل
های نمونه های بان به کل دارایی (𝑇𝐴𝑖𝑡)شرررودن در این رابعه، وزن مورد اسرررتفاده برابر با نسررربت دارایی هر بان  می

(𝑇𝐴𝑡) باشدن در رابعه زیر، ربط میدر لیل ذیn  استن  1۲های موجود در نمونه و برابر با بیانفر تعداد بان 

𝐵𝑈𝐹𝑡                                                       ت2)  = ∑ 𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 ∗
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑡

𝑛

𝑖=1 

𝑖 = 1 ،۲ … ، 1۱                             𝑡 = 13۸۱: 1 − 13۱3: ۴ 

شررررده توسررررط پوکیپی و میلن، و گر ا سرررروازا و در ارتبا  با متغیر بیانفر  رخه تجاری نیز همانند معالعاف انجان
ولید نرخ رشررد تالبته در این معالعه بر  دیگران، از نرخ رشررد تولید ناخالا داخلی به قیمت ثابت اسررتفاده شررده اسررتن

ت این 1۸۳۸تمرکز شده است زیرا براساس معالعه عینیان و برکچیان ) 1۸۲۱ به قیمت ثابت سالبا نفت لا داخلی ناخا
سری زمانی این متغیر که از معالعه لوق استخراج  نکشدتیویر میهای تجاری را در کشور بهنهو بهتری  رخهمتغیر به

نهوی که روند بلندمدف و نوسرراناف روندزدایی شررده بهشررده اسررت، ع وه بر لیررلی زدایی، توسررط لیلترهای مختلف 
 1مدف از آن صذف شده استنامننم کوتاه

در گان بعد، ترسرریم همزمان نرخ رشررد تولید ناخالا داخلی و متوسررط وزنی سررپر سرررمایه شرربکه بانکی جهت ارزیابی 
تواند نتیجه شود که این مقایسه نمیمشاهده می 1گیردن براساس شکل الگوی رلتاری این متغیر مورد استفاده قرار می

وره زمانی مورد بررسی به تیویر بکشدن از این رو همانند رویکرد ای سپر سرمایه را برای کل ددقیقی از نوع رلتار  رخه
گر ا سررروازا و دیگران، مهاسررربه ضرررریب همبسرررتفی بین سرررپر سررررمایه و متغیر بیانفر  رخه تجاری در ارزیابی رلتار 

 گیردن ای سپر سرمایه مورد توجه قرار می رخه

ازا و دیگران و استفاده از ضریب همبستفی اسپیرمن البته جهت مهاسبه ضریب همبستفی صرلاً به معالعه گر ا سو
شرررودن در این راسرررتا برای تعیین دقیق نوع ضرررریب همبسرررتفی مورد نیاز، آزمون نرمال بودن دو متغیره اسرررتناد نمی

های مورد بررسررری در این معالعه انجان بین متغیر سرررپر سررررمایه و  رخه تجاری را برای انواع گروه 2دورنیک هانسرررن
بین دو  ۸ن براساس این آزمون در صورف تا ید لرضیه نرمال بودن توزیع، استفاده از ضریب همبستفی پیرسوندهیممی

 متغیر لوق باید مورد توجه قرار بگیردن 

 

  

                                                           
یلی رلتار وجود عدن علت به سرمایه سپر متغیر خیوص در البته -1  سبه صالت در  ه متغیر، این در ل سبه صالت در  ه و گروه کل برای آن مها  ایبر مها

 نمدف برخوردار نبوده استهمچنین این متغیر از نوساناف نامننم کوتاه ناست نشده مشاهده متغیر این زداییلیلی به نیازی مختلف، بانکی هایگروه
2 - Bivariate Normality Doornik Hansen Test. 
3 - Pearson’s Correlation Coefficient. 
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 تجاری چرخه و بانکی شبکه سرمایه سپر متوسط.  ۱ شکل

 

 

، مشرراهده 1از این رو در گان اول و با تمرکز بر کل شرربکه بانکی، براسرراس نتایح صاصررل از انجان این آزمون در جدول 
های تجاری رد و از این رو برای بررسی شود که لرض نرمال بودن توزیع دو متغیره سپر سرمایه شبکه بانکی و  رخهمی

 ی باید از ضریب همبستفی اسپیرمن استفاده کردن ای سپر سرمایه شبکه بانکی مورد بررسرلتار  رخه
 

 آزمون نرمال بودن دو متغیره دورنیک هانسن بین سپر سرمایه و چرخه تجارینتایج .۱جدول 

 سطح معناداری دو -آماره کای های بانکیگروه
 ۹ 2۲.۳۳ شبکه بانکی

 ۹.2۳ ۴.۳۲ های تجاریبان 
 ۹.۹1 1۴.۲۱ های تخیییبان 
 ۹ 1۹۱.۲۳ خیوصی شدههای بان 
 ۹.۲۳ 2.۳۳ های خیوصیبان 
 ۹ ۴۲ شدههای خیوصی و خیوصیبان 
 ۹ 1۹۲.۴2 شده بزرگهای خیوصی و خیوصیبان 
 ۹.۸۲ ۴.2۲ شده کو کهای خیوصی و خیوصیبان 
 ۹.12 ۲.2۱ های خیوصی بزرگبان 
 ۹ ۳2.۲۳ های خیوصی کو کبان 

 استنیادداشتن منبع مهاسباف نویسندگان 

در این مقاله در مهاسبه ضرایب همبستفی اسپیرمن و پیرسون به این مساله توجه شده است که وقفه نقشی کلیدی 
داری ضرررریب و در خیررروص در مورد ضرررریب همبسرررتفی اسرررپیرمن، سرررعخ اصتمال معناکند و بهدر این زمینه ایفا می

قفه را ای از وضریب، ضرورف بررسی در دامنه خیوص ضریب همبستفی پیرسون، دسترسی به باالترین سعخ و مقدار
 به همراه داردن
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در این راسررتا با راهبرد درننر گرلتن  هار وقفه مثبت و منفی در مهاسرربه ضررریب همبسررتفی اسررپیرمن و براسرراس 
داری و مقدار ضریب صاصله، همبستفی شود که براساس سعخ اصتمال معنامشاهده می 2اط عاف مندرج در جدول 

و متغیر لوق در شرربکه بانکی منفی بوده و رلتار مخالف  رخه سررپر سرررمایه از  هار لیررل تقدن نسرربت به  رخه بین د
تر در مقایسه صورف واقعینیز با لها   هار لیل تقدن در  رخه تجاری به 2تجاری برخوردار استن این مساله در شکل 

شکل  ستن از این رو این رلتار د 1با  شده ا شیده  یویر ک شبکه بانکی میبه ت شدف  رخهر  شدیتواند  د های تجاری را ت
 کرده و از اثربخشی سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود بکاهدن

ی که با نفرانه در شررربکه بانکی اسرررت، به نهونتیجه لوق براسررراس تفسررریر بوریو، لرلین و لوه بیانفر رلتار کلی کوته
در سال آتی و الزایش اصتمال کاهش نرخ رشد تولید ناخالا داخلی، به  الزایش اصتمال ورود اقتیاد به شرایط رکودی

دلیل باال رلتن اصتمال تبدیل معالباف جاری به غیرجاریت، و ویشه بهدهی )بهواسعه الزایش ریسک ناشی از لعالیت وان
غیرجاری در شرررررایط واسررررعه الزایش معالباف ها در اثر زیان وارده بههمچنین الزایش اصتمال کاهش سرررررمایه بان 

های شبکه بانکی نمونه مورد بررسی که اغلب خیوصی نبوده و به بازار سرمایه دسترسی مناسبی ندارند، رکودی، بان 
 اندن دهی سعی در صفظ نسبت سرمایه قانونی خود در سعخ مورد انتنار نمودهبا کاهش وان

 

 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای شبکه بانکی. ۲جدول 

 همبستگی نمودار سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن وقفه 

کی
بان

که 
شب

 

-۴ ۹.۸۳ ۹.۹۴ 

 

-۸ ۹.2 ۹.۸ 
-2 ۹.۹۲ ۹.۲۳ 
-1 -۹.۹۱ ۹.۲۴ 
۹ -۹.1۲ ۹.۴1 
1 -۹.۸1 ۹.۹۳ 
2 -۹.۴۳ ۹.۹1 
۸ -۹.۱۸ ۹ 
۴ -۹.۱۳ ۹ 

های با سعخ اصتمال معناداری صفر درصد یادداشتن در انتخاب وقفه، ابتدا براساس سعخ اصتمال معناداری ضریب همبستفی اسپیرمن، وقفه
 شودن عنوان وقفه مناسب انتخاب میشوند و سپس بین آنها سعخ وقفه با باالترین ضریب همبستفی اسپیرمن بهانتخاب می

 منبع مهاسباف نویسندگان استن
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 تجاری* چرخه و بانکی شبکه سرمایه سپر متوسط.  ۲ شکل

 

 

 در این نمودار متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی با تقدن زمانی  هار لیل مورد توجه قرار گرلته استن *

 

اند با صفظ مقدار باالی سرررپر سررررمایه در شررررایط رونق به امکان تداون لعالیت خود در تر سرررعی نکردهبه بیان دقیق
رکودهای اقتیادی توجه نمایندن از این رو امکان تشدید شرایط رکودی در کشور در اثر تیمیم کاهش عرضه وان دور از 

سته مشوق بان انتنار نبوده و صتی این گمانه وجود دارد که اعمال  شرایعی نتوان ست پولی انبساطی در  نین  ها سیا
سازی اثر سیاست پولی انبساطی در این شرایط بعید نیست هر  ند به انجان به الزایش عرضه اعتبار بوده و امکان عقیم
 معالعاف خاص در این زمینه نیاز استن 

مهاسبه شده و آزمون دو متغیره دورنیک  2س رابعه در گان بعد متوسط سپر سرمایه در  هار گروه مورد بررسی براسا
ربط و  رخه تجاری انجان شده استن براساس های ذیهانسن برای ارزیابی نرمال بودن توزیع بین سپر سرمایه در گروه

ل دلیهای تجاری و خیوصی بهشود که در بررسی رلتار سپر سرمایه در گروه بان مشاهده می 1نتایح مندرج در جدول 
ل نرمال شده، به دلیهای تخییی و خیوصیرمال بودن توزیع لوق باید از ضریب همبستفی پیرسون و در گروه بان ن

 نبودن این توزیع، از ضریب همبستفی اسپیرمن استفاده شودن

در این راسرررتا و با مهاسررربه ضررررایب لوق براسررراس راهبرد درننرگرلتن  هار وقفه زمانی مثبت و منفی، و براسررراس 
های تجاری از رلتار مخالف  رخه با تقدن زمانی یک شود که سپر سرمایه بان مشاهده می ۸عاف مندرج در جدول اط 

های تخییی از رلتار مخالف  رخه با تقدن زمانی  هار لیل نسبت به  رخه، لیل نسبت به  رخه، سپر سرمایه بان 
سرمایه بان  صیسپر  یو سرمایه شده از رلتار مخالف  رخه با تقهای خ سپر  سبت به  رخه و  یل ن دن زمانی  هار ل

 های خیوصی از رلتار همسوی  رخه و همزمان نسبت به  رخه )وقفه صفرت برخوردارندن بان 
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 های مختلف بانکینتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای گروه. ۳جدول 

های با اصتمال معناداری صررفر درصررد یادداشررتن در انتخاب وقفه، ابتدا براسرراس سررعخ اصتمال معناداری ضررریب همبسررتفی اسررپیرمن، وقفه
مورد  شرودن در انتخاب وقفه درعنوان وقفه مناسرب انتخاب میانتخاب و سرپس بین آنها سرعخ وقفه با باالترین ضرریب همبسرتفی اسرپیرمن به

 شودن ون، از وقفه با باالترین مقدار ضریب همبستفی پیرسون استفاده میضریب همبستفی پیرس
 منبع مهاسباف نویسندگان استن

 

 نمودار ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن وقفه 

ری
جا

ت
 

-۴   -۹.2۸ 

 

-۸   -۹.۸۳ 
-2   -۹.۴۸ 
-1   -۹.۴۸ 
۹   -۹.۴۸ 
1   -۹.۴۴ 
2   -۹.۸۲ 
۸   -۹.2۴ 
۴   -۹.1۴ 

صی
ص

تخ
 

-۴ -۹.22 ۹.2۲  

 

-۸ -۹.2 ۹.۸  
-2 -۹.1۱ ۹.۸۳  
-1 -۹.1۴ ۹.۴۱  
۹ -۹.1۸ ۹.۴۲  
1 -۹.2۸ ۹.21  
2 -۹.2۲ ۹.1۴  
۸ -۹.۸2 ۹  
۴ -۹.۸۲ ۹  

صی
صو

خ
ده

ش
 

-۴ ۹.۲ ۹.۹1  

 

-۸ ۹.۴ ۹.  
-2 ۹.22 ۹.2۲  
-1 ۹.۹۸ ۹.۳۳  
۹ -۹.11 ۹.۲۴  
1 -۹.2۲ ۹.1۴  
2 -۹.۴۸ ۹.۹2  
۸ -۹.۲۴ ۹  
۴ -۹.۱1 ۹  

صی
صو

خ
 

-۴   -۹.۹۸ 

 

-۸   ۹.۹2 
-2   ۹.1۲ 
-1   ۹.۸۸ 
۹   ۹.۲ 
1   ۹.۴۱ 
2   ۹.۸1 
۸   ۹.1 
۴   -۹.۹۲ 

-۰.۷ ۰.۳

-۴

-۳

-۲

-۱

۰

۱

۲

۳

۴

-۰.۷ ۰.۳

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

-۰.۷ ۰.۳

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

-۰.۷ ۰.۳

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹



 
 

18 

 

 
 
 

های خیرروصرری این متغیر از رلتار شررود که صرررلاً در بان مشرراهده می ۸از این رو براسرراس نتایح مندرج در جدول 
های بانکی از است که سپر سرمایه در دیگر گروه همسوی  رخه و همزمان نسبت به  رخه برخوردار استن این در صالی

های تخیرررریرررری و رلتار مخالف  رخه برخوردار اسررررت و نسرررربت به  رخه تجاری از تقدن زمانی  هار لیررررل )بان 
تواند رلتار همسرروی  رخه بال دو را در صررورف های تجاریت برخوردار اسررت و میشرردهت یا یک لیررل )بان خیرروصرری

های تجاری کی کشور تشدید نمایدن تقدن زمانی رلتار مخالف  رخه سپر سرمایه نسبت به  رخهسازی در شبکه بانپیاده
تر بودن اثر الزایش معالباف غیرجاری در مقدار سرررررمایه آنها از طریق کاهش سررررود ها بیانفر مهمدر این گروه از بان 

 های خیوصی از سهولت امکاندر مقایسه با بان ها بان  با توجه به رلتار آتی  رخه تجاری است زیرا این گروه از بان 
 باشند و دسترسی کمتری به بازار سرمایه دارندنالزایش سرمایه برخوردار نمی

صرلاً در گروه بان بنابراین از بین انواع مختلف بان  شبکه بانکی کشور،  ار متمایزی رلت های خیوصیهای لعال در 
ها در ان متفاوتی نسبت به دیگر ب نفرانهها از الگوی رلتاری آیندهو این بان  از سپر سرمایه به تیویر کشیده شده است

ر کاهش تواند در اثیابد که این امر میشبکه بانکی برخوردارند به نهوی که در شرایط رکودی سپر سرمایه آنها کاهش می
که  نهویشررده باشررد بهها صاصررلبان  های موزون به ریسررک در ایننسرربی سرررمایه قانونی در مقایسرره با الزایش دارایی

 تواند کاهش نیابدن های خیوصی صتی میهای مورد بررسی، عرضه وان توسط بان برخ ف دیگر انواع بان 

ی سازی اثر سیاست پولتواند منجر به عقیمها صتی میاز این رو رلتار همسوی  رخه سپر سرمایه در این گروه از بان 
شده در  ساطی اعمال  شود و تا ید کننده رلتار ریسکانب سه با دیپذیرانه بان شرایط رکودی ن گر های خیوصی در مقای

د بیانفر توانهای بانکی میتر رلتار مخالف  رخه سرررپر سررررمایه در دیگر گروههای بانکی باشررردن به بیان دقیقانواع گروه
های بانکداری سررنتی در کنار عدن دسررترسرری شرلتار ریسررک گریزانه آنها در اثر مدیریت نامناسررب ریسررک و اتکا به رو

 مناسب به بازار سرمایه باشدن

های ها در مقایسرره با دیگر بان کارگیری رویکرد مناسررب مدیریت ریسررک در این بان تواند منتج از بهاین مسرراله می
رمایه های بعد از بازار سدوره نهوی که با امکان تامین سرمایه درکشور و یا امکان دسترسی بهتر به بازار سرمایه باشد به

گری مالی، صتی رویکرد کاهش عرضه وان در شرایط نامناسب تر ریسک اعتباری منتج از واسعهدر کنار مدیریت مناسب
 کندناقتیادی را دنبال نمی

 

 براساس اندازه بانک ای سپر سرمایه قانونیرفتار چرخه . ۲.۴
ثری تواند نقش موگیرد زیرا اندازه بان  میدر مرصله دون تهلیل رلتار سرررپر سررررمایه، اندازه بان  مورد تاکید قرار می

 های مورددر میزان دسررترسرری آن به بازار سرررمایه و از این رو تیررمیم سررپر سرررمایه ایفا نمایدن از آنجا که از بین بان 
تدا بر پردازند، بنابراین ابمالی از طریق بازار سرمایه میشده به تامینیهای خیوصی و خیوصبررسی، صرلاً گروه بان 

شویم که از ماهیت خیوصی برخوردارندن در صقیقت اگر تمامی شده و خیوصی متمرکز میهای خیوصیمجموعه بان 
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ساس اندازه در دو گروه کو ک و بزرگ طبقهبان   ای تجاری و تخیییهدلیل وارد شدن بان بندی کنیم، بهها را برا
شررویمن با این وجود در گان بعد، به این مسرراله با عدن دسررترسرری به بازار سرررمایه در گروه، با تورش در نتایح مواجه می

ویشه در دسررترسرری به بازار های خیرروصرری، بهشررده از ماهیت کام ً مشررابه بان های خیرروصرریشررود که بان توجه می
 شویمنهای خیوصی متمرکز میها صرلاً بر بان ن در مرصله بعد، با صذف این بان سرمایه، برخوردار نیستندن بنابرای

 

 شدههای خصوصی و خصوصی. بانک۲.۴.1
های کو ک و بزرگ، براساس رویکرد پوکیپی شده، در دو گروه بان های خیوصی و خیوصیبندی بان برای طبقه

های با ت اسررتفاده کرده و بان 1۸۳۸-۴نه در آخرین لیررل از نمونه )های نموو میلن، از میانه توزیع اندازه دارایی بان 
های ها را در گروه بان های بزرگ و دیگر بان ها در این لیررل را در گروه بان اندازه دارایی بیش از میانه توزیع دارایی

 ۴های کو ک و بان  بان  در گروه ۲بان  مورد معالعه،  ۳ن به این ترتیب از مجموع 1کنیمبندی میکو ک طبقه
 بندی شدندنهای بزرگ طبقهبان  دیگر در گروه بان 

ای مهاسرربه و رلتار  رخه 2های بانکی براسرراس رابعه در ادامه، متوسررط وزنی سررپر سرررمایه برای هر یک از این گروه
ای رسری رلتار  رخهشرود که برای برمشراهده می 1براسراس نتایح مندرج در جدول  این متغیر مورد بررسری قرار گرلتن

سرمایه در کل بان  ضریب های خیوصی و خیوصیشده، و بان های خیوصی و خیوصیسپر  شده بزرگ باید از 
 شده کو ک از ضریب همبستفی پیرسون استفاده نمودنهای خیوصی و خیوصیهمبستفی اسپیرمن و برای بان 

شررود که سررپر های زمانی مورد بررسرری مشرراهده میوقفهبرای  ۴با اسررتفاده از ضرررایب لوق و نتایح مندرج در جدول 
شده در مجموع از رلتار مخالف  رخه با  هار لیل تقدن زمانی برخوردار استن های خیوصی و خیوصیسرمایه بان 
شده بزرگ نیز همچنان با  هار لیل تقدن زمانی، رلتار مخالف  رخه مشاهده های خیوصی و خیوصیدر مورد بان 

صیصالیکه در بان  شودن درمی صی و خیو صفر این متغیر از رلتار همسوی  رخه های خیو شده کو ک و در وقفه 
 برخوردار استن

ه ای سرررپر سررررمایه ایفا کرداین نتیجه موالق با انتنار تدوریک اسرررت و اندازه بان  نقش موثری در تمایز رلتار  رخه
با دسرررترسررری بهتر )کمترت به بازار سررررمایه، رلتار مخالف های بزرگ )کو کت اسرررتن در معالعاف تجربی عموماً بان 

 کشندنایت را از سپر سرمایه به تیویر میای )همسوی  رخه رخه

شررده بزرگ و های خیرروصرری و خیرروصرریهای موجود در هر یک از دو گروه بان تر در مورد نوع بان بررسرری دقیق
ست که از  هار بان  موجود در گروه با سه بان  به گروه های خیوصی و خیوصین کو ک بیانفر آن ا شده بزرگ، 

تعلق دارند و از این رو رلتار سررپر سرررمایه این گروه منبع  از رلتار مخالف  رخه سررپر سرررمایه در گروه  شرردهخیرروصرری

                                                           
 میلیارد ریال استن ۱.۴۱2۳۳۴ها در نمونه مورد بررسی معادل شده، مقدار میانه توزیع داراییبراساس مهاسباف انجان -1 
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های خیرررروصرررری و های موجود در گروه بان اسررررت که تمامی بان شررررده اسررررتن این در صالیهای خیرررروصرررریبان 
 گیرندنهای خیوصی در بر میرا بان شده کو ک خیوصی

 شدههای خصوصی و خصوصیهای مختلف بانکنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون در گروه.۴جدول 
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های با اصتمال معناداری صررفر درصررد یادداشررتن در انتخاب وقفه، ابتدا براسرراس سررعخ اصتمال معناداری ضررریب همبسررتفی اسررپیرمن، وقفه
مورد  شرودن در انتخاب وقفه درعنوان وقفه مناسرب انتخاب میانتخاب و سرپس بین آنها سرعخ وقفه با باالترین ضرریب همبسرتفی اسرپیرمن به

 شودن ون، از وقفه با باالترین مقدار ضریب همبستفی پیرسون استفاده میضریب همبستفی پیرس
 منبع مهاسباف نویسندگان استن
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ن های موجود در هر گروه استبنابراین رلتار متفاوف سپر سرمایه در این دو گروه، تا صدود زیادی بر گرلته از نوع بان 
شده وصیهای خیها و صتی بان مبین بزرگتر بودن اندازه این بان در صقیقت تجربه طوالنی بانکداری دولتی در ایران 

های بزرگ و کو ک مشابه های خیوصی استن از این رو هر ند رلتار سپر سرمایه در دو گروه بان در مقایسه با بان 
 لعاف تجربی،های موجود در دو گروه در مقایسرره با معامعالعاف تجربی اسررت، اما به علت تفاوف کلیدی در نوع بان 

 منشا تمایز در رلتار متفاوف استن

شررده و عدن های خیرروصرریشررده بزرگ با صجم غالب بان های خیرروصرری و خیرروصرریتر در گروه بان به بیان دقیق
سان سی آ سک گریزانهدستر سرمایه، رلتار ری یویر کشیده تر به بازار  سرمایه مخالف  رخه به ت سپر  ای در قالب الگوی 
ست که می شکلشده ا شرایط کاهش تواند بیانفر الزان آنها به کاهش عرضه وان در  سرمایه مخالف  رخه در  سپر  دهی 

 رو باشدننسبی سرمایه در شرایط رکودی پیش

یل تر، به دلهای خیرروصرری و رلتار ریسررک پذیرانههای کو ک، با اکثریت تعداد بان این در صالی اسررت که در بان 
ودی ها در شرایط رکشودن زیرا این بان ه، الگوی سپر سرمایه همسوی  رخه مشاهده میدسترسی بیشتر به بازار سرمای

سرمایه و  ننر، با کاهشهای بانکی موردکننده شرایط رکودی مانند دیگر گروهبینیو بدون درننر گرلتن الزان رلتار پیش
توانند با دسترسی به د که در دوره بعد میدانندهند زیرا میصتی امکان صفظ عرضه وان، سپر سرمایه خود را کاهش می
 بازار سرمایه به تامین کسری سرمایه قانونی خود بپردازندن

های بزرگ و کو ک در این قسمت در مقایسه های موجود در دو گروه بان رسد تفاوف نوع بان از این رو به ننر می
های ن بنابراین ضرررروری اسرررت با تمرکز بر بان با صررررف اندازه بان  منجر به دسرررتیابی به نتایح متفاوف شرررده اسرررت

 تری را برای بررسی اثر اندازه بان  بر رلتار سپر سرمایه مورد توجه قرار دهیمن خیوصی گروه همگن

 

 های خصوصی . بانک۲.۴.۲
های بان  رسپر سرمایه، صرلاً ب تر و به تیویر کشیدن اثر اندازه بان  در رلتار واقعیدر این قسمت جهت بررسی دقیق
کنیمن در این راسرررتا با اسرررتفاده از بندی میها را در دو گروه کو ک و بزرگ طبقهخیررروصررری متمرکز شرررده و این بان 

ت ، 1۸۳۸-۴) 1های خیرروصرری در آخرین لیررل نمونهرویکرد پوکیپی و میلن و توجه به میانه توزیع اندازه دارایی بان 
 ها را درهای بزرگ و دیگر بان ها در این لیررررل را در گروه بان های با اندازه دارایی بیش از میانه توزیع داراییبان 

های بان  در گروه بان  ۸بان  خیرررروصرررری،  ۱کنیمن به این ترتیب از مجموع بندی میهای کو ک طبقهگروه بان 
 بندی شدندنی بزرگ طبقههابان  دیگر در گروه بان  ۸کو ک و 

ای مهاسرربه و رلتار  رخه 2های بانکی براسرراس رابعه در ادامه، متوسررط وزنی سررپر سرررمایه برای هر یک از این گروه
ای شرود که برای بررسری رلتار  رخهمشراهده می 1براسراس نتایح مندرج در جدول  این متغیر مورد بررسری قرار گرلتن

                                                           
 میلیارد ریال استن ۹۲.۸۹۹۱۳۳های نمونه مورد بررسی معادل شده، مقدار میانه توزیع داراییبراساس مهاسباف انجان -1 
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ب های خیوصی کو ک از ضریصی بزرگ باید از ضریب همبستفی پیرسون و برای بان های خیوسپر سرمایه در بان 
 همبستفی اسپیرمن استفاده نمودن

ضرایب لوق در وقفه سبه  سپر مشاهده می ۲های زمانی مورد بررسی و ارزیابی نتایح مندرج در جدول با مها شود که 
ا یک لیرررل تقدن زمانی برخوردار اسرررتن در مورد های خیررروصررری بزرگ از رلتار همسررروی  رخه بسررررمایه برای بان 

 شودنهای خیوصی کو ک نیز با  هار لیل تقدن زمانی، رلتار مخالف  رخه مشاهده میبان 

نابراین در کنیمن بای مخالف با انتنار تدوریک دست پیدا میهای خیوصی، به نتیجهاز این رو با تمرکز صرف بر بان 
ندن از کای سپر سرمایه ایفا میبان  نقش موثر و مخالف با تدوری در تمایز رلتار  رخه های خیوصی، اندازهمورد بان 

ای های خیوصی بزرگ با وجود دسترسی بهتر به بازار سرمایه، رلتار همسوی  رخهاین رو در شبکه بانکی کشور بان 
ر رسی کمتر به بازار سرمایه، از سپهای خیوصی کو ک با دستکشند  در صالیکه بان را از سپر سرمایه به تیویر می

 ای با رلتار مخالف  رخه برخوردارندنسرمایه

 

 های خصوصیهای مختلف بانکنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون در گروه.۵جدول 

 نمودار ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن وقفه  
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های با اصتمال معناداری صررفر درصررد یادداشررتن در انتخاب وقفه، ابتدا براسرراس سررعخ اصتمال معناداری ضررریب همبسررتفی اسررپیرمن، وقفه
مورد  شرودن در انتخاب وقفه درعنوان وقفه مناسرب انتخاب میانتخاب و سرپس بین آنها سرعخ وقفه با باالترین ضرریب همبسرتفی اسرپیرمن به

 شودن ون، از وقفه با باالترین مقدار ضریب همبستفی پیرسون استفاده میضریب همبستفی پیرس
 منبع مهاسباف نویسندگان استن
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هار العمل  های خیرروصرری کو ک در تیررمیم سررپر سرررمایه و عکسنفرانه بان این مسرراله به تفاوف در رویکرد آینده
ترسرری مهدودتر به بازار سرررمایه، در مقایسرره با وقفه مثبت آنها به شرررایط اقتیررادی در تیررمیم این متغیر به دلیل دسرر

ایط العمل یک وقفه مثبت آنها به شرهای خیوصی بزرگ در تیمیم سپر سرمایه و عکسنفرانه بان رویکرد کمتر آینده
 شودناقتیادی در تیمیم سپر سرمایه مععوف می

سرمایه بان به بیان دقیق سپر  صی نیز تر رلتار همسوی  رخه  سپر های خیو منبع  از غلبه رلتار همسوی  رخه 
های خیوصی کو ک استن در صقیقت در های خیوصی بزرگ بر رلتار مخالف  رخه سپر سرمایه بان سرمایه بان 

وده مالی از بازار سرررمایه الزها در تامینشرربکه بانکی ایران و در تسرراد با معالعاف تجربی، هر  ه بر میزان توانایی بان 
شرردن اثر ها الزوده شررده و از این رو امکان خنثیگیری رلتار همسرروی  رخه سررپر سرررمایه بان شررکل شررود، بر امکان

یابد و از این رو نفرانی مقان پولی از اثر نامناسب الزان کفایت سرمایه پولی انبساطی در شرایط رکودی کاهش می سیاست
 بر اثربخشی سیاست پولی کاسته خواهد شدن

 

 سپر سرمایه قانونی براساس ریسک بانک ای. رفتار چرخه3.۴
در مرصله سون ارزیابی رلتار سپر سرمایه، ضروری است بر مدیریت ریسک و نقش آن در رلتار سپر سرمایه توجه شودن 

 -سک تر ریواسعه شناسایی و مدیریت مناسببه -ها از ریسک کمتر برخورداری بان  ،در صقیقت معابق با ایده ایتین
تواند از شررردف رلتار همسررروی  رخه نسررربت کفایت سررررمایه در قالب بال دو، و از این رو رلتار مخالف  رخه سرررپر می

ک، ک و صساسیت کمتر آن به ریسرود در شبکه بانکی ایران نیز با وجود اعمال بال یسرمایه بکاهدن بنابراین انتنار می
 این مساله تا صدودی صادق باشدن

ستا برای بررسی ایده لوق در گروه سبی از ریسک را مورد در این را های مختلف بانکی مورد معالعه، باید شاخا منا
ها ل داراییبه ک (𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡) توجه قرار دهیمن با توجه به آنکه در معالعاف تجربی عموماً از نسرررربت معالباف غیرجاری

(𝑇𝐴𝑖𝑡) های موزون به ریسررررک و یا نسرررربت دارایی(𝑅𝑊𝐴𝑖𝑡) ها به کل دارایی(𝑇𝐴𝑖𝑡)  در ارزیابی ریسررررک پرتفوی
ریسرررک  ت، در این معالعه نیز از این دو شررراخا در معرلی متغیر2۹1۲ 1شرررود )تانداها اسرررتفاده میهای بان دارایی

(Risk) های مورد در کل دوره زمانی نمونه و در هر یک از گروه ۸شررود و میانفین وزنی آن براسرراس رابعه اسررتفاده می
 شده استن  بررسی مهاسبه

Risk                                                   ت۸) =
1
𝑇

∑ ∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡 ∗
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑡

𝑛

𝑖=1
13۱3:۴
𝑡=13۸۱:1

 

𝑖 = 1 ،۲ … ، 1۱                  𝑡 = 13۸۱: 1 − 313۱ : ۴            T = 𝑡 تعداد کل مشاهدات در دوره زمانی  

𝑛 =      تعداد بانک های موجود در هر گروه

                                                           
1 - Tanda. 
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ننر از گروه کلی، در دو گروه دیگر که صررررفشرررود که مشررراهده می ۱به این ترتیب براسررراس نتایح مندرج در جدول 
تواند در قالب برخورداری از مقدار کمتر بندی دخیل شررده اسررت، رلتار  همسرروی  رخه میشرراخا اندازه نیز در طبقه
 شاخا ریسک توجیه شودن 

 

 های همتابررسی شاخص ریسک در گروه.۶جدول 

 رفتار سپر سرمایه اجزای گروه گروه همتا
نسبت مطالبات 

 هاداراییکل غیرجاری به 
موزون  هاینسبت دارایی
 اهداراییکل به ریسک به 

 کلی

2۲.11 مخالف  رخه های تجاریبان   ۳۳.۲۹  
۲۲.۳ مخالف  رخه های تخیییبان   2.۲۱  
۴۳.1۸ همسوی  رخه های خیوصیبان   ۲.۳2  
۴2.۳ مخالف  رخه های خیوصی شدهبان   ۲۲.۳۸  

 خصوصی و خصوصی شده
۳۴.1۹ مخالف  رخه بزرگ  ۱.۳۲  
۱۸.1۹ همسوی  رخه کو ک  ۱۴.۲۳  

 خصوصی
۳۴.12 همسوی  رخه بزرگ  ۳۱.۳1  
2۴.1۲ مخالف  رخه کو ک  1۴.۳۴  

 یادداشتن منبع مهاسباف نویسندگان استن

 

، هر  ند در گروه کلی نتایح تا یدکننده  لرضرررریه مورد آزمون  ۱از این رو با توجه به صقایق آشررررکار مندرج در جدول 
بر  ها است، در ادامهصاصل نشده، اما با توجه به تا ید نسبی آن در دو گروه بعدی که متمرکز بر ماهیت خیوصی بان 

 شویمن ی خیوصی متمرکز میهاشده، و بان های خیوصی و خیوصیدو گروه بان 

 

 شدههای خصوصی و خصوصی. بانک3.۴.1
شررده براسرراس ریسررک، ابتدا میانفین سرراده هر یک از دو شرراخا های خیرروصرری و خیرروصرریبندی بان برای طبقه

های خیرررروصرررری و های موجود در گروه بان ت  بان ریسررررک مورد بررسرررری را در کل دوره زمانی نمونه برای ت 
سبه میشده مهخیوصی صله با مقدار متوسط هر یک از دو شاخا لوق در ا کنیمن به این ترتیب با مقایسه مقادیر صا

های با ریسک کم بان  در گروه بان  ۲بان  مورد معالعه،  ۳شده، از مجموع های خیوصی و خیوصیکل گروه بان 
سک زیاد طبقهبان  دیگر در گروه بان  ۴و  شدندن البته بهای با ری شاخابندی  سک  هایا در ننر گرلتن هر یک از  ری

و  های ریسکنهوی که در قالب هر یک از شاخابندی شدند بههای متفاوتی در دو گروه لوق طبقهمورد بررسی، بان 
ند و در شده قرار گرلتهای خیوصی و خیوصیهای بانکی با ریسک کم و زیاد، ترکیب متفاوتی از بان در هر یک از گروه

 شدهت در یک گروه ریسکی قرار نفرلتنز موارد صرلاً گروه بانکی خاصی )صرلاً خیوصی و یا صرلاً خیوصیهیچ یک ا
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 نتایج آزمون نرمال بودن دو متغیره.۷جدول 

 هاداراییکل موزون به ریسک به  هاینسبت دارایی هاداراییکل نسبت مطالبات غیرجاری به   

 سطح معناداری دو -آماره کای معناداریسطح  دو -آماره کای ریسک همتا گروه

های خصوصی و بانک
 خصوصی شده

۲۲.12 زیاد  ۹1.۹  ۸۴.۳  ۹۳.۹  

۳۳.۳۲ کم  ۹ ۲۳.۳۳  ۹ 

 های خصوصی بانک
22.۴۹ زیاد  ۹ ۴۲.۱  1۲.۹  

۲۳.1۹ کم  ۹۸.۹  ۲۳.۸۱  ۹ 
 یادداشتن منبع مهاسباف نویسندگان استن

شررده با ریسررک کم و زیاد، بان  خیرروصرری و خیرروصرری از دو گروهدر ادامه، متوسررط وزنی سررپر سرررمایه برای هر یک 
ای آن مورد بررسرری قرار گرلتن براسرراس نتایح های نمونه مهاسرربه و رلتار  رخهدر هر یک از لیررل 2براسرراس رابعه 

وق روه لای سپر سرمایه در دو گشود که با رد لرضیه نرمال بودن توزیع، برای ارزیابی رلتار  رخهمشاهده می ۲جدول 
 های ریسک، باید از ضریب همبستفی اسپیرمن استفاده کردنو براساس هر یک از شاخا

از این رو با مهاسبه ضریب همبستفی اسپیرمن در  هار وقفه زمانی مثبت و منفی و براساس نتایح مندرج در جدول 
های موزون به نسرربت داراییها و در خیرروص هر یک از دو شرراخا ریسررک نسرربت معالباف غیرجاری به کل دارایی ۳

ی با ریسک اندک، از رلتار شدههای خیوصی و خیوصیشود که سپر سرمایه بان ها مشاهده میریسک به کل دارایی
 های خیوصیمخالف  رخه و با  هار لیل تقدن زمانی نسبت به  رخه تجاری برخوردار استن این رلتار در گروه بان 

صی سک باال، شدهو خیو سبت به  رخه تجاری را ی با ری سرمایه ن سپر  یل تقدن زمانی  همسوی  رخه بوده و یک ل
 کشدنتیویر میبه

د عنوان رویکرکارگیری هر یک از دو شاخا ریسک، رلتاری خ ف انتنار تدوریک و با به شود کهبنابراین مشاهده می
سط ای سرمایه در بان  تینشده تو سپر  سک کم و زیاد بهاز  یویهای با ری سک ت ست و مدیریت بهتر ری شده ا شیده  ر ک

شدف رلتار  رخه سرمایه در این گروه از منجر به کاهش  سپر  سرمایه و از این رو کاهش رلتار مخالف  رخه  ای کفایت 
 ها نشده استن بان 

های خیوصی صاصل شده در ایران در مقایسه با بان های خیوصیتواند در اثر ساختار متفاوف بان این مساله می
با توجه به مقدار باالی  -ها و یا مشررررک ف سرررراختاری شررررده باشرررردن در صقیقت همچنان مدیریت دولتی در این بان 

شاخا ریسک در این بان  سه با بان همیانفین وزنی کل دوره هر یک از دو  های خیوصی مندرج در جدول ا در مقای
ها نشده استن در صقیقت بر اساس هر یک سازی و اعمال مدیریت مناسب ریسک در این نوع از بان منجر به پیاده – ۱

انکی های بشده از متوسط کل دوره ریسک باالتری در مقایسه با دیگر گروههای خیوصیاز این دو شاخا ریسک، بان 
ر تر صرلاً بباشندن از این رو در ادامه جهت بررسی دقیقبرخوردار می -های تجاری و تخییی صتی بان  –بررسی مورد 
 شویمنهای خیوصی متمرکز میبان 
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 شدههای خصوصی و خصوصیهای مختلف بانکنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای گروه .۸جدول 

های با اصتمال معناداری صررفر درصررد یادداشررتن در انتخاب وقفه، ابتدا براسرراس سررعخ اصتمال معناداری ضررریب همبسررتفی اسررپیرمن، وقفه
مورد  شرودن در انتخاب وقفه درعنوان وقفه مناسرب انتخاب میانتخاب و سرپس بین آنها سرعخ وقفه با باالترین ضرریب همبسرتفی اسرپیرمن به

 شودن ون، از وقفه با باالترین مقدار ضریب همبستفی پیرسون استفاده میضریب همبستفی پیرس
 منبع مهاسباف نویسندگان استن

 

 نمودار سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن وقفه  
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-۸ - 12.۹  ۲۴.۹  
-2 - ۹2.۹  ۳.۹  
-1 ۴.۹  1۱.۹  
۹ 2۲.۹  1۸.۹  
1 2۳.۹  12.۹  
2 1۳.۹  ۸۴.۹  
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 های خصوصی . بانک3.۴.۲
های خیرروصرری براسرراس ریسررک نیز، ابتدا میانفین سرراده هر یک از دو شرراخا ریسررک مورد بندی بان برای طبقه

دهیمن به این ترتیب با های موجود در این گروه را مورد توجه قرار میبان ت  بررسی در کل دوره زمانی نمونه برای ت 
بان  در گروه  ۸بان  خیوصی،  ۱های خیوصی، از مجموع مقایسه این مقادیر با متوسط دو شاخا ریسک کل بان 

شدندن البته با های با ریسک زیاد طبقهبان  دیگر در گروه بان  ۸های با ریسک کم و بان  ک در ننر گرلتن هر یبندی 
 های متفاوتی در دو گروه لوق قرار گرلتندنریسک، بان  از دو شاخا

سرمایه هر یک از دو گروه سپر  ساس رابعه بان  در ادامه، متوسط وزنی  در  2های خیوصی با ریسک کم و زیاد، برا
گرلتن براساس نتایح صاصله در جدول   ای این متغیر مورد بررسی قرارهای نمونه مهاسبه و رلتار  رخههر یک از لیل

ای سرررپر سررررمایه در گروه شرررود که صررررلاً برای ارزیابی رلتار  رخهمبتنی بر آزمون نرمال بودن توزیع مشررراهده می ۲
سبت داراییبان  شاخا ریسک ن ساس  د از ها بایهای موزون به ریسک به کل داراییهای خیوصی با ریسک زیاد برا

 های مورد بررسی باید از ضریب همبستفی اسپیرمن استفاده نمودنو در مورد دیگر گروه ضریب همبستفی پیرسون

ربط یهای ذاز این رو با مهاسبه ضرایب همبستفی اسپیرمن و پیرسون در  هار وقفه زمانی مثبت و منفی برای گروه
ساس نتایح مندرج در جدول  سبت معمشاهده می ۳و برا شاخا ریسک ن الباف غیرجاری به کل شود که در خیوص 

ک کم های با ریسای موالق با انتنار تدوریک صاصل شده استن در این صالت رلتار سپر سرمایه در بان ها نتیجهدارایی
 های با ریسک زیاد و با سه لیل تاخر زمانی، مخالف  رخه استنبا سه وقفه تقدن زمانی، همسوی  رخه و در بان 

های گیری شرایط رکودی خعرپذیری زیادی را بر بان  در مقایسه با بان ک کمتر، شکلهای با ریسبنابراین در بان 
های موزون به ریسک و از این رو کاهش سود انباشه با ریسک زیاد در اثر سوخت شدن معالباف و الزایش مقدار دارایی

د تا بان  را ملزن به کاهش شرروو کاهش سرررمایه بان  وارد نکرده و منجر به کاهش شرردید نسرربت کفایت سرررمایه نمی
گیری رلتار مخالف  رخه شدید سپر سرمایه دهی جهت الزایش نسبت کفایت سرمایه نموده و شکلشدید تیمیم وان

 ها را موجب شودن در این بان 

ا ب ها آنقدر رلتار همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه شدید نخواهد بود که بان تر در این گروه از بان به بیان دقیق
ای را از سررپر سرررمایه خود به تیررویر بکشررد و اثر سرریاسررت پولی انبسرراطی بر دهی، رلتار مخالف  رخهکاهش شرردید وان

ها از مدیریت مناسب مندی بان خروج از رکود را تسعیف نمایدن بنابراین در قالب این شاخا ریسک، در صورف بهره
گیری رلتار مخالف  رخه سپر سرمایه توان شاهد عدن شکلمیها و دستیابی به معالباف غیرجاری کمتر، خعرپذیری

 و اثراف نامعلوب آن بر شرایط اقتیادی بودن
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 های خصوصیهای مختلف بانکنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای گروه   .9جدول 

 
های با اصتمال معناداری صفر درصد انتخاب و سپس بین یادداشتن در انتخاب وقفه، ابتدا براساس سعخ اصتمال معناداری ضریب همبستفی اسپیرمن، وقفه

سپیرمن به ضریب همبستفی ا سعخ وقفه با باالترین  سب انتخاب میآنها  سعنوان وقفه منا ضریب همبستفی پیر ن، از وقفه با وشودن در انتخاب وقفه در مورد 
 شودن باالترین مقدار ضریب همبستفی پیرسون استفاده می

 منبع مهاسباف نویسندگان استن
 

  

 وقفه
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سبت دارایی شاخا ریسک ن ساس  صله برا ها در خیوص های موزون به ریسک به کل داراییبا این وجود، نتایح صا
های با ریسک زیاد معابق با نتیجه قبلی نیستن در قالب این شاخا، در نهایت رلتار سپر سرمایه همسوی  رخه بان 

های با ریسررک زیاد، از تقدن یا تاخر و در گروه بان  های با ریسررک کم، با  هار لیررل تقدن زمانیاسررت و در گروه بان 
زمانی برخوردار نیسرررت و از این رو در هیچ یک از این دو گروه، شررراهد اثراف منفی تیرررمیم سررررمایه بان  بر شررررایط 
ست و هر ه بان  از مدیریت  شدف رلتار همسوی  رخه اثر گذار ا اقتیادی نخواهیم بودن با این صال مقدار ریسک در 

ک بهتری برخوردار باشد، بر شدف ضریب همبستفی بین سپر سرمایه و  رخه تجاری الزوده شده و از شدف اثراف ریس
 منفی رلتار همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه بر شرایط ک ن اقتیادی کاسته خواهد شدن 

با  سازی بال دو در شبکه بانکیها و یا پیادهتر ریسک در بان مرکزی به مدیریت مناسباز این رو در صورف الزان بان 
های موزون به ریسررک و نسرربت کفایت ها در مهاسرربه داراییصسرراسرریت بیشررتر به خعرپذیری مععوف به دارایی بان 

توان شاهد کاهش اثر منفی رلتار همسوی  رخه نسبت کفایت سرمایه سرمایه، و از این رو الزان گذر به ریسک کمتر، می
 پولی از طریق کانال سرمایه تقویت خواهد شدنباشیم و سازوکار انتقال 

 بندی و پیشنهادات. جمع۵
به مقوله رلتار مخالف  رخه سررررپر المللیهر  ند در ادبیاف بین بال دو، اهمیت پرداختن  به  بال یک  ، در گذر از 

های کشور به مهاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس ها مورد توجه والری قرار گرلت  اما الزان بان سرمایه قانونی بان 
سال الگوی بال یک در قالب بخشنامه شره در  سط اداره معالعاف مقر 1۸۳2های منت مرکزی و جدی راف بانکی بان تو

ذر کاهدن گواه این مساله اشتیاق گسازی بال دو در ننان بانکی کشور، از اهمیت پرداختن به این مساله نمینشدن پیاده
 ای و گاهاً موقتهای دورهو ت ش –عنوان مثال در بان  کارآلرینبه –های خیوصی از بال یک به بال دو در برخی بان 

های الزن برای گذر به استانداردهایی با سعخ باالتر در ننارف بر س مت شبکه سازی زیرساختبرای لراهممرکزی بان 
 المللی استنبانکی و دستیابی به ثباف مالی پایدار، همسو با انتناراف بین

ی هاشتن گانتواند الق مناسبی را در خیوص ضرورف برداها میای سپر سرمایه بان از این رو شناخت رلتار  رخه
ها در صررورف گذر به بال دو در الزن برای کنترل شرردف رلتار اصتمالی مخالف  رخه شرردید سررپر سرررمایه قانونی بان 

تواند شرایط رکودی را در مرکزی قرار دهدن در صقیقت، از آنجا که رلتار مخالف  رخه این متغیر میاختیار مقاماف بان 
های پولی انبساطی برای خروج از شرایط بهرانی را کاهش داده و یا صتی منجر تاقتیاد تشدید نموده و اثربخشی سیاس

 گذاران پولی از اهمیت دو  ندان برخوردار استنسازی آن شود، شناسایی رلتار این متغیر برای سیاستبه عقیم

تمرکز شده و با استفاده م 1۸۳۸-۴: 1۸۳۱-1ای از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی از این رو در این مقاله بر نمونه
از ضرایب همبستفی اسپیرمن و پیرسون بین مقدار متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی و نرخ رشد تولید ناخالا داخلی 

پردازیمن در این راسرررتا، نوع، اندازه و مقدار ریسرررک بان  به بررسررری می -عنوان متغیر بیانفر رلتار  رخه تجاری به -
 گیردنسک اعتباری مورد توجه قرار میهای مختلف ریبراساس شاخا
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های های خیوصی بزرگ و بان ویشه بان های خیوصی و بهشود که هر  ند بان براساس نتایح صاصله مشاهده می
لتار تر ریسررک، راند در مجموع به ترتیب با دسررترسرری بهتر به بازار سرررمایه و مدیریت مناسررببا ریسررک کم توانسررته

ر سرمایه را به نمایش بگذارند  اما برآیند رلتار در کل شبکه بانکی همچنان مخالف  رخه است ای از سپهمسوی  رخه
های پولی انبسرراطی جهت خروج از رکود شررودن سررازی اثر سرریاسررتتواند منجر به تشرردید شرررایط رکودی و عقیمکه می

های های تجاری، تخییی و برخی از بان تواند تا صدود زیادی متاثر از بانکداری سنتی در بان الگوی رلتاری لوق می
المللی توجه سررازی مدیریت مناسررب ریسررک معابق با اسررتانداردهای بینشررده باشررد که همچنان به پیادهخیرروصرری

ها به بازار سرررمایه در مقایسرره با اند، و از سرروی دیگر تا ید کننده مقوله عدن دسررترسرری سررهل و آسرران این بان ننموده
 تر مهتا  در تیمیم سپر سرمایه آنها شده استننفرانهد که منجر به اعمال رویکرد آیندههای خیوصی باشبان 

صیه می ساختشود همانند رویکرد بینبنابراین تو شدن زیر صورف عدن لراهم  ت های مدیریالمللی، مقاماف ناظر در 
سرمایه قانون سپر  شدف رلتار مخالف  رخه  سک، راهبردهایی را برای کاهش  سب ری شبکه بانکی بهمنا یرند  کارگی در 

ها به شرایط اقتیادی و کاهش دوره زمانی زیرا در صورف گذر به بال دو و الزایش صساسیت نسبت کفایت سرمایه بان 
سرمایه به  رخه تجاری به سپر  شدید تقدن  ست ت شتر بال دو به  رخه تجاری، این رلتار ممکن ا سیت بی سعه صسا وا

دنبال داشرررته باشررردن از این رو در گان اول های خروج از رکود بهای اثربخشررری سررریاسرررتشرررده و مشرررک ف زیادی را بر
صی یو صیشدن بان خ یو سه با بان شده میهای خ صی، نقش تواند با توجه به اندازه بزرگ آنها در مقای یو های خ

له بعد ملزن نمودن های خیرروصرری ایفا نمایدن در مرصموثری در الزایش شرردف رلتار همسرروی  رخه سررپر سرررمایه بان 
عنوان گان هتواند بمدف، مینفرانه و با الق زمانی بلندها به مدیریت مناسب ریسک با در ننر گرلتن رویکردی آیندهبان 

نامه سرمایه بال دو در امکان اعمال نسبت دیگر مورد توجه قرار گیردن همچنین توجه به نقش ناظران در رکن دون توالق
همانند الگوی رهنمود سپر سرمایه مخالف  -در شرایط رونق و کاهش آن در شرایط رکودی  ۳۸از کفایت سرمایه بیش 

کارگیری راهبردهای مورد توجه در بال سرررره جهت تواند کمک موثری به مدیریت این امر نمایدن صتی بهمی - رخه 
ست سیا سرمایه بال با تاکید بر اعمال  سط ناظران میهای اصتیاکاهش اثراف همسوی  رخه کفایت  تواند طی ک ن تو

 مورد توجه قرار گیردن
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1395 

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشورطراحی 

 قلیچوهاب  MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2115بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانکچارچوب گزارشگری مالی بان

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 1394 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکی بخش حقیقی و رشد قیمت داراییهاآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 21ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکتی در نظامحکمرانی شرک
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 بانک مرکزی  مند توسططراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2114های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانیاییتحلیل پو

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 ای خروجرکود تورمی و راهکاره

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019  خاوری نژادابوالفضل 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک
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 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(
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 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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